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1. Introdução  
 
Este trabalho iniciou-se com o objetivo de avaliar o Plano de Ação Estratégica –PAE- do 

Agrupamento pois, o Conselho Pedagógico1, considerou importante que a equipa de 

autoavaliação articulasse o seu trabalho com a execução do PAE na instituição, 

auscultando e avaliando as alterações motivacionais e académicas produzidas pela 

aplicação das metodologias Fénix, Turma + e Coadjuvação nos aspetos da Motivação, 

Benefícios Académicos, Sociais e Pessoais. A avaliação do impacto do PAE e das suas 

metodologias foi monitorizado ao longo do ano por uma equipa especificamente 

focada nos resultados escolares – Equipa de Monitorização do PAE, e apresentado, à 

comunidade educativa, uma vez por período. Assim, o contributo da equipa de 

autoavaliação, orientado pelo Projeto de Apoio à Autoavaliação de Escola- PAAE, para 

a detecção de pontos fortes e pontos fracos e consequente melhoria do Plano, situou-

se a nível da Diagnose, Aplicação e Avaliação do PAE e suas metodologias na 

perspectiva dos docentes; a Informação, Promoção do Sucesso e Avaliação foram os 

critérios apresentados aos Alunos e Encarregados de Educação.  

Na implementação deste Plano (PAE), a equipa de autoavaliação, considerou que, de 

acordo com a lei- Despacho normativo n.º 4-A/2016- o Conselho Pedagógico e os 

Conselhos de Docentes e de Diretores de Turma dos 2º e 3º ciclos, foram e são de 

extrema importância quer na decisão, implementação, acompanhamento e avaliação 

do Plano.  

A elaboração do PAE iniciou-se no Conselho Pedagógico e a equipa de autoavaliação, 

achou por bem consultar e transcrever os excertos das atas dos anos letivos 2016/17 e 

2017/18 do Conselho Pedagógico (CP) para fazer, como que, uma resenha histórica. A 

disseminação do PAE e a sua aplicação passa pelo Conselho de Docentes e pelo 

Conselho dos Diretores de Turma. Os departamentos curriculares envolvidos, 1º ciclo, 

                                                      
1
 O conselho pedagógico, enquanto órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação 

educativa, configura -se como o bastião da missão pedagógica da escola garantindo que todas as 
crianças e jovens têm acesso a aprendizagens que lhes permitam concluir a escolaridade devidamente 
preparados com as competências necessárias para a participação na sociedade do século XXI - Despacho 
normativo n.º 4-A/2016 
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Ciências Exatas e Naturais e o Departamento de Línguas, também nas suas atas, 

contemporâneas com as da CP, esclarecem a aplicação do PAE. 

 

2. Lançamento do Plano de Ação Estratégica - PAE 
 

              Conselho Pedagógico  
 
Conselho Pedagógico 5 de Setembro de 2016 
 
Segundo Artigo 11.º Despacho normativo n.º 4-A/2016 as medidas de promoção do 

sucesso educativo são definidas ao nível do plano de ação estratégica concebido por 

cada escola, com base nas dificuldades manifestadas pelos alunos e consubstanciando 

respostas pedagógicas alinhadas com o diagnóstico. Face ao enquadramento legal, a 

instituição, em sede de conselho pedagógico, elaborou, em 2016, o Plano de Ação 

Estratégica para 2016 / 2018 do Agrupamento. Foram definidas quatro medidas: 

Medida 1 – Português 1.º ano Preventiva; Medida 2 – Português 2.º ano Remediativa; 

Medida 3 – Português 5.º e 7.º ano Preventiva; e Medida 4 – Matemática 6.º e 8.º ano 

Remediativa. No 1.º ciclo o professor titular de turma irá apoiar os alunos com mais  

necessidades enquanto o outro professor continua com os restantes alunos da turma, 

pondo em prática a metodologia do Projeto Fénix. No 2.º ciclo: 5.º ano Português o 

Professor da “Turma +” estará com os alunos em três tempos semanais de 90 minutos 

de três ou duas turmas; no 6.º ano nas aulas de Matemática, o Professor de 

Coadjuvação apoia em 90m semanais. No 3.º ciclo: no 7.º ano nas aulas de Português, 

o Professor de Coadjuvação apoia em 90m semanais; e nas turmas de 8.º ano 

Matemática o Professor de Coadjuvação apoia em 90m semanais. No 5.º ano, e numa 

primeira fase, o Professor dará apoio a cada uma das turmas (coadjuvação); só numa 

fase posterior e após identificação/caracterização da turma, formar-se-á a “Turma +”. 

Na coadjuvação em sala de aula haverá possibilidade de dividir a turma em grupos de 

nível, dar apoio aos que apresentam mais dificuldades e exercícios/atividades de 

desenvolvimento para os restantes alunos, num trabalho diferenciado. Estas horas de 

Professor da “Turma +” e de coadjuvação fazem parte da componente letiva do 
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docente. Para o trabalho colaborativo de planificação e elaboração de materiais, os 

docentes titulares das turmas de 5.º de Português e o Professor “Turma +” terão 90m 

de componente não letiva para preparação do trabalho e os restantes de 45m. 

Aguarda-se ainda a Formação de Docentes para a “Turma +”, o Projeto Fénix e outras 

solicitadas nas medidas e que as ações sejam oferecidas rapidamente pelo Centro de 

Formação. Foram ainda analisadas as metas a atingir a nível das Taxas de Transição 

para os diferentes ciclos, quer para este letivo, quer para o ano letivo 2017/2018. 

 No 3.º ciclo, as medidas de apoio correspondem a aulas de recuperação de 

Matemática. O apoio a outras disciplinas ficará nos tempos remanescentes ou 

substituindo o apoio às disciplinas atrás referidas, com caráter temporário e evitando-

se o aumento da carga letiva dos alunos. 

Foi também referido que nas turmas do 5.º, 6.º e 9.º anos do turno da tarde, 

continuarão a ser lecionados 90m de Português e de Matemática, nos dois primeiros 

tempos da manhã, dois dias por semana, terminando as aulas dessas turmas nesses 

dias às dezasseis horas e quarenta e cinco minutos.  

 

Conselho Pedagógico 6 de Setembro de 2017  

 

(…) No início do segundo ano de vigência deste plano – PAE- o conselho pedagógico 

reformulou e reiterou as estratégias organizacionais a vigorar no ano letivo 2017/2018 

- Elaboração de estratégias organizacionais tendo em vista a consecução do Plano de 

Ação Estratégica (PAE) no âmbito do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar 

(PNPSE). 

Assim, na sequência do que aconteceu no ano letivo tansato, no primeiro ciclo será 

implementado o Projeto Fénix, tendo como alvo as turmas de primeiro ano, onde 

funcionará como medida preventiva, incidindo sobre as disciplinas de Português e de 

Matemática; no segundo ano será também implementada o Projeto Fénix, como 

medida remediativa para ambas as disciplinas, até esgotar os recursos concedidos no 

âmbito do Apoio Educativo. No que diz respeito ao segundo ciclo, a medida para o 

quinto ano é mais uma vez preventiva e funcionará em projeto de Turma Mais para as 

disciplinas de Português e de Matemática; no sexto ano, a medida terá caracter 
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remediativo, na forma de coadjuvação num período semanal de noventa minutos para 

ambas as disciplinas, até esgotar os recursos concedidos no âmbito do PAE. Tanto no 

segundo como no sexto ano, dar-se-á prioridade às turmas em que se verifique um 

maior afastamento dos Valores de Referência do Agrupamento. Para o terceiro ciclo, 

proceder-se-á como em 2016/17 (Português de sétimo ano - Preventiva; Matemática 

de oitavo – Remediativa – revestindo em ambas a forma de coadjuvação num bloco 

semanal de noventa minutos).  

A formação para os docentes nas áreas Projeto Fénix, Turma Mais e Trabalho 

colaborativo está prevista para breve.(…) 

Conselho de Docentes e Conselho de Diretores de Turma 2º e 3º ciclo 2 
 

 Conselho de Docentes 1º ciclo 8/9/2016 

Consultada a ata de 8/9/2016, não foi obtida informação relevante sobre o PAE, no 

conselho de docentes, o processo foi implementado nas sessões seguintes. 

Conselho de Docentes 1º ciclo 5/9/2017 

(…) Relativamente ao projeto Fénix, este irá continuar para o primeiro e segundos anos 

de escolaridade com a seguinte carga horária: seis horas para o primeiro ano e cinco 

horas para o segundo ano. Haverá formação Fénix, no centro de formação Aurélio Paz 

dos Reis, preferencialmente para os professores de primeiro ano.(…) 

 

Conselho de Diretores de Turma 2º ciclo – 8/9/2016 

(…) Procedeu-se à explicitação das Medidas de Promoção do Sucesso Educativo por 

ano de escolaridade e as metas que a Escola deverá atingir. Mais uma vez foi reforçado 

o papel do Diretor de Turma que será o responsável pela aplicação das medidas. Estas 

novas funções do Diretor de Turma, entre outras, encontram-se elencadas no 

Despacho Normativo Nº 4-A/2016 de 16 de junho que todos deverão consultar.(…) 

 

                                                      
2
 Na promoção do sucesso educativo atribui -se particular importância ao diretor de turma, não apenas 

no trabalho de proximidade com os alunos e de ligação às famílias, mas principalmente na assunção de 
uma intervenção de gestão e orientação curricular da turma e na dinamização de uma regular reflexão 
sobre a eficácia e adequação das metodologias de trabalho tendo em vista a melhoria da qualidade das 
aprendizagens e o sucesso educativo dos alunos - Despacho normativo n.º 4-A/2016 
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Conselho de Diretores de Turma 2º ciclo – 5/9/2017 

 

Quanto ao Plano de Ação Estratégica deverão ser relembradas as medidas de 

Promoção do Sucesso Escolar elaboradas pela escola, para serem postas em prática 

pelo Conselho de Turma (Medida três – quinto ano; Medida quatro – sexto ano). Estas 

medidas encontram-se disponíveis na plataforma Moodle.  

 

Conselho de Diretores de Turma 3º ciclo – 8/9/2016 

 

(…) Procedeu-se à explicitação das Medidas de Promoção do Sucesso Educativo por 

ano de escolaridade e as metas que a Escola deverá atingir. Mais uma vez foi reforçado 

que o Diretor de Turma será o responsável pela aplicação das medidas. Estas novas 

funções do Diretor de Turma, entre outras, encontram-se elencadas no Despacho 

Normativo Nº 4-A/2016 de 16 de junho que todos deverão consultar e que a 

Coordenadora explicitou pormenorizadamente (…) 

 

Conselho de Diretores de Turma 3º ciclo – 5/9/2017 

 

(…)a importância do Plano de Ação Estratégica com as Medidas de Promoção 

do Sucesso Educativo a continuar a implementar neste ano letivo. 

A Presidente da reunião salientou o papel essencial do Diretor de Turma na 

monotorização da implementação das estratégias e das medidas para promover o 

sucesso educativo… 

Chamou a atenção para as competências e responsabilidades do Diretor de Turma e do 

Conselho de Turma na aplicação das medidas de promoção do sucesso educativo dos 

alunos (...) 
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Departamentos Curriculares  
 
Departamento Curricular do 1º ciclo - 7/9/2016 

(…) Finalmente, foram comunicadas algumas orientações pedagógicas, nomeadamente 

a implementação do Plano de Ação Estratégica que foi criado no final do passado ano 

letivo, que visará sobretudo a promoção do sucesso, pelo que as turmas de primeiro e 

segundo anos de escolaridade verão o apoio educativo reforçado, sendo este apoio 

direcionado para a disciplina de português com ênfase na aprendizagem da leitura e da 

escrita (…) 

Departamento Curricular do 1º ciclo -6/9/2017 

Consultada a ata de 6/9/2017, não foi registada informação sobre o PAE. O processo foi 

tratado nas sessões seguintes. 

 

Departamento Curricular de Línguas - 7/9/2016 
 

(…) No âmbito do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, “Plano de Ação 

Estratégica do Agrupamento de Escola”, foram atribuídos ao agrupamento três 

docentes como recurso para implementação das medidas propostas. A coordenadora 

enviou via email as quatro medidas contempladas neste plano. Neste programa, com a 

incidência na Leitura, está incluída a Turma+. No quinto ano, numa primeira fase, será 

feito apoio à turma em regime de coadjuvação e, numa fase posterior, será dado apoio 

aos alunos que apresentem mais dificuldades. Estas horas de coadjuvação fazem parte 

da componente letiva dos docentes envolvidos, nomeadamente das professoras 

Cristina Teixeira, Delfina Casadelrey, Gorete Cerdeira, Isabel Afonso e Margarida 

Travanca. Haverá horas definidas para o trabalho colaborativo, marcadas no horário; 

em caso de necessidade, o trabalho a desenvolver no âmbito deste Plano poderá ser 

agendado para as quartas-feiras, após as dezassete horas. 

Ainda no que diz respeito ao “Plano de Ação Estratégica do Agrupamento de 

Escolas” para 2016/18, será dado apoio, em coadjuvação, a Português (sétimo ano) e 

Matemática (sexto e oitavo anos), na escola Sede (nas EB1, o trabalho será 

desenvolvido de forma diferente). Os restantes apoios dos sétimo, oitavo e nono anos 

serão de acordo com as horas sobrantes. (…) 
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Departamento Curricular de Línguas - 6/9/2017 

 

(…) Quanto ao Programa “Plano de Ação Estratégica do Agrupamento de Escolas”, 

continuará este ano a funcionar a Turma Mais no quinto ano, nas disciplinas de 

Português e Matemática e haverá coadjuvação também a Português e a Matemática 

no sexto ano, nas turmas com mais dificuldades; no sétimo ano continuará a 

coadjuvação a Português, no oitavo haverá coadjuvação a Matemática e no nono 

apoio educativo para os alunos que dele necessitem. (…) 

 

 

Departamento Curricular de Ciências Exatas e Naturais - 7/9/2016 
 

(…) Foi de seguida apresentado o Plano de Ação Estratégica do Agrupamento para a 

Promoção do Sucesso Educativo, para o biénio dois mil e dezasseis / dois mil e dezoito. 

Foram apresentadas nesse âmbito as quatro medidas do plano: “Medida um – 

Português primeiro ano Preventiva”; “Medida dois – Português segundo ano 

Remediativa”; “Medida três – Português quinto e sétimo ano Preventiva”; e “Medida 

quatro – Matemática sexto e oitavo ano Remediativa”. Foram ainda referidas as metas 

a atingir a nível das taxas de transição no primeiro, segundo e terceiro ciclos e que 

foram definidas exteriormente.  

Ainda para persecução das metas a atingir foi definido que as aulas: do 

segundo ciclo, no quinto ano à disciplina Português sejam de noventa minutos três 

vezes por semana com o Professor da “Turma +”; no sexto ano à disciplina Matemática 

sejam de noventa minutos com Professor de Coadjuvação; e no terceiro ciclo: no 

sétimo ano à disciplina Português sejam de noventa minutos com Professor de 

Coadjuvação; no oitavo ano à disciplina Matemática sejam de noventa minutos com 

Professor de Coadjuvação. No quinto ano, e numa primeira fase, o Professor dará 

apoio a cada uma das turmas (coadjuvação); só numa fase posterior e após 

identificação/caracterização da turma, formar-se-á a “Turma +”. Na coadjuvação, deve  
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ser dividida a turma em grupos de nível, dar apoio aos que apresentam mais 

dificuldades e exercícios/atividades de desenvolvimento para os restantes alunos;  

Para trabalho colaborativo: os docentes titulares das turmas de quinto ano da 

disciplina de Português e o Professor “Turma +” terão noventa minutos de 

componente não letiva para preparação do trabalho e os restantes de quarenta e cinco 

minutos. Quanto a Formação, foi informado que se aguarda em “Turma +” e outras 

solicitadas nas medidas do Plano de Ação Estratégica.(…) 

 

Departamento Curricular de Ciências Exatas e Naturais - 6/9/2017 
 

(…) Foram também informados das metas a atingir a nível das taxas de transição e as 

medidas a implementar no presente ano letivo, no âmbito do  Plano de Ação 

Estratégica do Agrupamento (PNPSE) e das quatro medidas definidas para este ano 

lectivo a nível das disciplinas de Português e Matemática. Decorrerá no Centro de 

Formação Gaia Sul, uma ação de formação, que terá início talvez ainda no primeiro 

período, sobre o Projeto Fénix e o trabalho colaborativo.(…)  

 

3. Conclusões  
 
Pela leitura das atas destas estruturas a equipa de autoavaliação conclui que o 

Conselho Pedagógico fez um planeamento exaustivo das estratégias organizacionais 

para o lançamento e reformulação do PAE. Para além de caraterizar as medidas nas 

suas vertentes preventivas e remediativas, elencou estratégias de 

organização/pedagógicas de sala de aula.  

O conselho de docentes do 1º ciclo, nas atas consultadas, não transparece as ações 

encetadas na aplicação do PAE. 

O conselho de directores de turma do 2º ciclo e o conselho de directores de turma do 

3º ciclo fazem, segundo as atas, uma abordagem sucinta, baseando-se na legislação. 

Referem a importância do papel do director de turma (DT), mas não 
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especificam/operacionalizam como é que a função do DT pode ser determinante para 

a implementação do processo. A equipa considera que a reflexão, a partilha de boas 

práticas e a sua replicação deveria estar plasmado em ata considerando-se uma 

elencagem de estratégias pedagógicas e de liderança do conselho de turma. 

Os Departamentos Curriculares envolvidos, directamente no PAE, veiculam e 

explicitam as informações do Conselho Pedagógico. As atas do departamento do 1º 

relatam o trabalho realizado, mas em tempos diferentes.  

4. Protocolo metodológico do trabalho de autoavaliação 

 

A construção do referencial assentou na metodologia da referencialização, de acordo 

com as seguintes etapas:  

 Definição dos referentes (internos e externos), bem como os critérios, os 

indicadores  

 Seleção das questões de avaliação para a construção de um quadro de 

referência.  

 Elaboração / aplicação do inquérito por questionário (IQ), e análise das pistas a 

investigar.  

 Análise dos resultados dos inquéritos 

 Conclusões 

 

Numa perspetiva de investigação analítica optou-se por fazer uma abordagem 

quantitativa, elaborando inquéritos (IQ), como instrumentos de recolha de informação. 

Foram construídos e aplicados tês IQ, um para os alunos, um para os docentes e um 

para os encarregados de educação, no mês de maio de 2018, seguindo as orientações 

do PAAE onde foi redigido um grupo de questões, de acordo com os indicadores 

definidos no referencial. Foi utilizada a Escala de Concordância (Likert) onde os 

inquiridos selecionaram uma das alternativas apresentadas: 1 - Discordo Totalmente / 

2 – Discordo / 3 - Sem Opinião / 4 – Concordo / 5 - Concordo Totalmente. 

 Os inquéritos foram distribuídos em formato digital e as respostas foram 

encaminhadas para a plataforma GOOGLE DRIVE 
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Construção do Quadro Referencial  
 

A construção do quadro de referência foi realizada de acordo com as normas 

regulamentadas pelo Projeto de Apoio à Autoavaliação de Escola- PAAE . Para a 

construção do quadro de referência foram consultados vários referentes (internos e 

externos).  

 

Identificação dos Referentes  

Referentes Externos  
 
 
 Administração Central: 

 

POCH – Programa Operacional Capital Humano  

 

               Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE), criado 

através da Resolução do Conselho de Ministros nº 23/2016, Diário da 

República, 1.ª série, N.º 70, 11 de abril de 2016. 

 

               PAE - Planos de Ação Estratégica, cujas medidas deverão no final das 

operações atingir uma taxa de 80% de realização, bem como para a meta de reduzir 

pelo menos em 10% a taxa de alunos do 1º, 2º, 3º ciclo e secundários com níveis 

negativos (a pelo menos uma disciplina) e de diminuição no mínimo em 25% da taxa 

de retenção e desistência, em ambos os casos para os anos curriculares abrangidos 

pelos PAE. 

          Investigação:  

 

Diário da República; Escola como lugar de aprendizagem-Santos Guerra, 2001; Em 

buca da boa escola - Jorge Ávila de Lima, (2008); PAR-Projecto de Avaliação em Rede - 

Oficina de Formação – 2010; Elo, (2010)- Maria João Freitas… 

https://www.poch.portugal2020.pt/pt-pt/Paginas/default.aspx
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos/resolucaoconselhoministros23_2016.pdf
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  Referentes Internos  
 
PAE- Plano de Ação Estratégica do Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner - 

metodologias/estratégias: Projeto Fénix; Projeto Turma +; Coadjuvação. 

 

 O Conselho Pedagógico considerou importante que a equipa de autoavaliação, 

articule o seu trabalho com o Plano Nacional de promoção do Sucesso Escolar - PNPSE 

auscultando e avaliando as alterações motivacionais e académicas produzidas pela 

aplicação das metodologias Fénix, Turma + e Coadjuvação nos aspetos da Motivação, 

Benefícios Académicos, Sociais e Pessoais. 

 

  Quadro de Referência  
 

De acordo com o Quadro de Referencia do Projeto de Apoio à Autoavaliação de 

Escola- PAAE esta avaliação situa-se na área 3. DESENVOLVIMENTO CURRICULAR e na 

Subárea 3.1. Escola como lugar de aprendizagem dos alunos. 
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Q U A D R O  D E  R E F E R Ê N C I A  

Área / Subárea Questões de avaliação 
Pormenorizar / traduzir o que interessa saber sobre a(o) escola / agrupamento 

3-Desenvolvimento Curricular 

Escola como lugar de aprendizagem dos alunos. 3.1-

 

 

As dificuldades de aprendizagem são detetadas rapidamente e de forma correta? 
É garantida a sequencialidade entre ciclos? 
Os recursos disponibilizados pela escola/agrupamento respondem às necessidades 

educativas dos alunos? 

O aluno gosta de frequentar o Projeto? 
O aluno sente-se mais à vontade em pequeno grupo? 
O aluno participa mais, oralmente? 
O aluno está mais concentrado nas tarefas? 
O aluno tem interesse nos conteúdos trabalhados? 
O aluno partilha mais as suas opiniões? 
O aluno fala destes momentos com os colegas? 
O aluno fala destes momentos com a família? 
O aluno teve melhores resultados nas fichas de avaliação? 
O aluno supera as suas dificuldades? 
O grau de motivação do aluno para as aprendizagens aumenta? 
Os níveis de atenção e de concentração dos alunos aumentam? 
Os alunos partilham mais vezes ideias e conhecimentos uns com os outros? 
Os alunos esclarecem com frequência as suas dúvidas sobre os conteúdos? 
Existe articulação entre o Professor Titular e o Professor Fénix? 
Existe articulação entre o Professor Titular e o Professor Turma+? 
Existe articulação entre o Professor Titular e o Professor Coadjuvante? 
O nível de realização individual do aluno melhora? 
Os recursos disponibilizados pela escola/agrupamento são apropriados à concretização 
do Projeto? 
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Os resultados dos alunos melhoram? 
O tempo de aplicação do Projeto, na turma é suficiente? 
Tem conhecimento de que o Projeto do programa está a ser aplicado ao seu educando? 
O seu educando fala em família dos momentos de aplicação do projeto? 
Nota que o seu educando está mais motivado para a aprendizagem? 
Existe trabalho colaborativo entre a família e a escola? 
Está disponível para colaborar com a escola? 
Mantém-se atento às informações que lhe são dadas, do seu educando? 
Reúne regularmente com o professor titular para tomar conhecimento do percurso seu 
educando? 
Recebe toda a informação necessária? 
Nota melhoria nos resultados académicos do seu educando? 
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R E F E R E N C I A L  
 

 3-Desenvolvimento CurricularÁ R E A  A  A V A L I A R :  

 Construído DIMENSÃO:
SUBÁREA: Escola como lugar de aprendizagem dos alunos. 3.1-

 

P E R Í O D O  D E  

A V A L I A Ç Ã O  
 

17 182 0 / 2 0   

R
EF

ER
EN

TE
S EXTERNOS 

Administração central 

Governo Constitucional nas Grandes Opções do Plano 2016-2019 e na resolução do Conselho de Ministros 
nº 23/2016, de 24 de março, foi criado o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. 
Esta legislação é a base dos Projetos: Projeto Fénix e Projeto Turma Mais. 
Investigação: Escola como lugar de aprendizagem-Santos Guerra, 2001; Em buca da boa escola - Jorge Ávila 

de Lima, (2008); PAR-Projecto de Avaliação em Rede - Oficina de Formação – 2010; Elo, (2010)- Maria João 

Freitas… 

INTERNOS 
Contexto local:  

PAE - Plano de Ação Estratégica do Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner - 
metodologias/estratégias: Projeto Fénix; Projeto Turma +; Coadjuvação. 

E L E M E N T O S  

C O N S T I T U T I V O S  
C R I T É R I O S     I N D I C A D O R E S   

P I S T A S  A  

I N V E S T I G A R  

DIAGNOSE 

 

 

 

Conhecimento 

Os docentes têm conhecimento sobre as metodologias a utilizar no Projeto de 
Ação Estratégica (PAE). 
Os docentes têm conhecimento das dificuldades/potencialidades dos alunos. 

Atores: Docentes, Alunos 

e Encarregados de 

Educação (representantes 

 de turma 1º, 2º e 3º 

ciclos). 

Questionários 

Fichas de trabalho 

Participação do aluno 

Resultados académicos 

Articulação 

Existe articulação na realização da planificação entre o professor titular e o 
professor Fénix. 
Existe articulação na realização da planificação entre o professor titular e o 
professor Turma+.  
Existe articulação na realização da planificação entre o professor titular e o 
professor coadjuvante. 
 



  
 
                                                                     AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOPHIA DE MELLO BREYNER 
 

17 
 

Diferenciação 

As planificações realizadas (planos de aula) respeitam os diferentes ritmos de 
aprendizagem dos alunos. 

                 

 

 IMPLEMENTAÇÃO/APLICAÇÃO

Disponibilização de 
formação 

É disponibilizada aos docentes formação sobre as metodologias a utilizar no 
Projeto de Ação Estratégica (Projeto Fénix, Projeto turma+ e Coadjuvação). 

Registos 
Docs de Planificação e de 
Avaliação 
Relatórios 
Formação 
Atas 
 

Disponibilização de 
recursos 

Os docentes têm recursos apropriados (salas, material informático, papel, etc) 
para a implementação das metodologias. 
Os docentes têm tempos comuns para atividades de articulação. 
 

Articulação 

Existe articulação na implementação das metodologias entre o Professor Titular e 
o Professor Fénix. 
Existe articulação na implementação das metodologias entre o Professor Titular e 
o Professor Turma+. 
Existe articulação na implementação das metodologias entre o Professor Titular e 
o Professor Coadjuvante. 

Diferenciação 
O processo de ensino e aprendizagem desenvolve-se respeitando os diferentes 
ritmos do aluno. 
 

Monitorização 

O resultado da avaliação produz informação para a reformulação da ação 
(individual). 
O resultado da avaliação produz informação para a reformulação da ação 
(coletiva/grupo). 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

Monitorização 

O resultado da avaliação final de período produz informação para a reformulação 
da ação a nível de grupo disciplinar/departamento. 
Os alunos têm conhecimento sobre o progresso das suas aprendizagens. 
Os pais/encarregados de educação têm conhecimento dos progressos dos seus 
educandos. 

Contactos Informais 
Reuniões 
Divulgação dos resultados 
académicos 
Questionários 
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AVALIAÇÃO 

Articulação 

Existe articulação na realização da avaliação entre o Professor Titular e o Professor 
Fénix. 
Existe articulação na realização da avaliação entre o Professor Titular e o Professor 
Turma+. 
Existe articulação na realização da avaliação entre o Professor Titular e o Professor 
Coadjuvante. 

 
 
 
 

Diferenciação Os critérios de avaliação contemplam a evolução do aluno. 

Eficácia 

As metodologias do PAE melhoram o sucesso das aprendizagens do aluno. 
As metodologias contribuem para o desenvolvimento das competências dos 
alunos (melhoria da qualidade das aprendizagens). 
As metodologias contribuem para a resolução das dificuldades de aprendizagem 
dos alunos (melhoria das taxas de sucesso). 
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5. Apresentação de dados  

6.  Apresentação de dados (IQ) Docente 
 
 
Identificação 
 
 
             Gráfico 1- Identificação dos docentes respondentes 

 
                 

Metodologias 
Anos de 

Escolaridade 
Universo de 

docentes 
Respondentes 

Professor Titular  1º e 2º 
33  

26 

Fénix 5 

Turma+  5º 17  8 

Coadjuvação 6º 18  

4 Coadjuvação  7º 6 

Coadjuvação  8º 4 

Total   78 43 

De 78 possíveis docentes respondentes, 43 docentes participaram no inquérito (53%) 
Como a maioria dos professores exerce duas funções, professor titular e professor de 
uma das metodologias e também como alguns, sendo titulares não se identificaram 
como professor da metodologia, os dados apresentados, na identificação dos 
docentes, carecem de significado. 
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Aplicação do PAE 

 
 
 
Gráfico 2 – Diagnose 
 

 
                  1                        2                      3                         4                       5                           6 

Diagnose DT D SO C CT 

1. Tenho conhecimento das metodologias a utilizar no  âmbito do 
Projeto de Ação Estratégica (PAE). 

   20 23 

2. Tenho conhecimento das potencialidades reveladas pelos alunos.    17 26 

3. Tenho conhecimento das dificuldades apresentadas pelos alunos.   1 9 33 

4.  As planificações, no âmbito do Projeto de Ação Estratégica (PAE), 
são realizadas em articulação entre o professor Titular e o professor 
Fénix. 

  1 5 17 

5. As planificações, no âmbito do Projeto de Ação Estratégica (PAE), 
são realizadas em articulação entre o professor Titular e o professor 
Turma+. 

  2 8 15 

6. As planificações, no âmbito do Projeto de Ação Estratégica (PAE), 
são realizadas em articulação entre o professor Titular e o professor 
Coadjuvante. 

1  2 4 11 

Os docentes têm conhecimento das metodologias, assim como das potencialidades e dificuldades 

reveladas pelos alunos. Na coadjuvação uma percentagem mínima, mas que existe, refere a não 

articulação entre o professor titular e o professor coadjuvante. 

A maioria dos respondentes afirma a existência de articulação entre os docentes.  
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Gráfico 3 – Para respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem estão presentes nas planificações as 

diferentes metodologias 

 

 
. 

Nas respostas a estas questões, é residual o número de docentes que afirma não 

estarem presentes, nas planificações, as metodologias diferenciadas e os tempos 

diferentes. Maioritariamente os docentes afirmam (Concordo e Concordo Totalmente) 

que o respeito pelos diferentes ritmos de aprendizagem estão contempladas nas 

planificações. 

 

Implementação/Aplicação 

 
         Gráfico 4 – Formação 

                                                                                                                                 

 
SIM NÂO 

1.No corrente ano letivo frequento a Formação sobre as metodologias a utilizar no Projeto Turma + 
16 2 

2. No corrente ano letivo frequento a Formação sobre as metodologias a utilizar no Projeto Fénix.  
7 5 

3.No corrente ano letivo frequento a Formação sobre as metodologias a utilizar na Coadjuvação. 
4 3 

Dos 43 docentes respondentes, 27 docentes afirmam que frequentam formação relativa à metodologia que estão a 

aplicar. 8 docentes mencionaram outras formações que estão a realizar : Trabalho colaborativo -1 docente; Trabalho 

colaborativo -1 docente, Trabalho cooperativo- 1 docente; Comunidades Cooperativas da Aprendizagem 

Profissional- 3 docentes; Como criar e gerir um blog - 1 docente; jogos matemáticos. 
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Gráfico 5 – Recursos 
 

 
4.Os recursos disponibilizados para a implementação das 
metodologias são os apropriados: 

Concordo 
C. Totalmente  

Discordo  

4.1. Sala 
37 6 

4.2. Material Informático 
25 16 

 4.3. Material didático  
41 2 

 4.4. Manual 
41 2 

4.5. Papel 
41 0 

Dos recursos mencionados no inquérito, o material informático foi o recurso que se salientou pela 

negativa, seguido pela sala de aula.  

 
 
 
       Gráfico 6 – Articulação  
 

 

 DT D SO C CT 

5. A implementação das metodologias decorre do trabalho articulado 
entre o Professor Titular e o Professor Fénix. 

   8 15 

6. A implementação das metodologias decorre do trabalho articulado 
entre o Professor Titular e o Professor Turma+. 

   2 20 

7. A implementação das metodologias decorre do trabalho articulado 
entre o Professor Titular e o Professor Coadjuvante. 

   5 12 

A implementação das diferentes metodologias decorre de um trabalho articulado dos docentes 

envolvidos. 
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Gráfico 7  

 

8. Para respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem recorro a: DT D SO C CT 

8.1. Metodologias diferenciadas  1  9 32 

8.2.  Estratégias diferenciadas    9 23 

8.3. Atividades diversas    10 32 

 8.4. Tempos diferentes  2  11 28 

Os docentes concordam e a maioria concorda totalmente que para respeitar os difertentes ritmos de 

aprendizagem recorrem a Metodologias diferenciadas, Estratégias diferenciadas, Atividades diversas, 

Tempos diferentes. No entanto é de considerar o facto de dois docentes discordarem no item 

“ Tempos diferentes” e um docente no item “ Metodologias diferenciadas”. 

 
Gráfico 8- Reformulação do processo individual de ensino e aprendizagem  

 

9. Face aos resultados da avaliação reformulo o processo individual 
de ensino e aprendizagem 

DT D SO C CT 

9.1.Reforço conteúdos curriculares 
   8 34 

9.2. Treino competências não adquiridas  
   8 34 

9.3. Reforço positivo. 
   8 34 

Todos os respondentes reformulam os processos de aprendizagem, face aos resultados da 

avaliação,com  Reforço dos  conteúdos curriculares, Treino de competências não adquiridas e Reforço 

positivo 
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Gráfico 9 - Reformulação do processo de ensino e aprendizagem  
 

 

 
DT D SO C CT 

10.Face aos resultados da avaliação reformulo o processo de 
ensino e aprendizagem. 

   9 32 

 

A reformulação do processo de ensino e aprendizagem é uma prática instituída nos docentes 

face às respostas dos inquiridos. 

 

 

Avaliação 
 
 
 

  Gráfico – 10 Resultados: Análise em departamento 
 

 
 DT D SO C CT 

1. Os resultados da avaliação do final do período são analisados em 
departamento/grupo disciplinar. 1   6 36 

Os professores afirmam que os resultados da avaliação do final do período são analisados em 

departamento/grupo disciplinar. 

 

 



 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOPHIA DE MELLO BREYNER 

25 
 

 
Gráfico 11- Resultados : Reformulação 

 

2. A análise dos resultados do final do período produz uma 
reformulação de: 

DT D SO C CT 

2.1. Estratégias pedagógicas     10 33 

2.2. Aplicação dos critérios de avaliação    10 30 

A análise dos resultados do final do período produz uma reformulação das estratégias pedagógicas e 

a reformulação da aplicação dos critérios de avaliação. 

 
 
Gráfico 12- Os alunos e o conhecimento dos seus progressos  

 
3.Os alunos têm conhecimento sobre o progresso das suas aprendizagens: 

a)Semanalmente      10 

b)Mensalmente         23 

c)Trimestralmente     3 

50% dos professores afirmam que os alunos têm conhecimento sobre o progresso das suas 

aprendizagens, mensalmente. 20% dos professores refere que os alunos têm esse conhecimento, 

semanalmente. 10% dos professores refere que os alunos, têm esse conhecimento, diáriamente. 
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Gráfico 13- Conhecimento dos Pais e Encarregados de Educação 

 
4.Os pais/encarregados de educação têm conhecimento dos progressos dos seus educandos: 

a)Semanalmente       1 

b)Mensalmente         26 

c)Trimestralmente     7 

Maioritariamente os professores responderam que os pais/encarregados de educação têm 
conhecimento dos progressos dos seus educandos, mensalmente 

 
Gráfico 14- Articulação na avaliação  
 

 

 

 DT D SO C CT 
5. A avaliação das aprendizagens dos alunos resulta da articulação 
entre o Professor Titular e o Professor Fénix. 

   5 14 

6. A avaliação das aprendizagens dos alunos resulta da articulação 
entre o Professor Titular e o Professor Turma+. 

   1 21 

7. A avaliação das aprendizagens dos alunos resulta da articulação 
entre o Professor Titular e o Professor Coadjuvante. 

 1  2 14 

8. Os critérios de avaliação contemplam a evolução do aluno.    8 33 

9. O sucesso, das aprendizagens dos alunos, tem melhorado devido à 
implementação das metodologias PAE. 

   13 30 

10. Verifica-se uma melhoria na qualidade das aprendizagens devido 
à implementação das metodologias PAE. 

   12 31 

11. Os alunos têm superado as suas dificuldades de aprendizagem 
com o contributo das metodologias PAE.                                                                                                                                                            14 29 

Todos os professores concordam ou concordam totalmente que  avaliação das aprendizagens dos 
alunos resulta da articulação entre o Professor Titular e o Professor Fénix ou entre o Professor Titular e 
o Professor Turma+.  A articulação entre o Professor Titular e o Professor Coadjuvante, na avaliação das 
aprendizagens, apresenta uma resposta discordante sendo as restantes concordantes.  
Os critérios de avaliação contemplam a evolução do aluno. 
Todos os respondentes, sem exceção, afirmam que o sucesso das aprendizagens dos alunos, tem 
melhorado devido à implementação das metodologias PAE e que os alunos têm superado as suas 
dificuldades de aprendizagem com o contributo das metodologias PAE.                                                                                                                                                         
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7. Apresentação dos dados (IQ) Alunos  
 
 
 
 
Identificação 
 
 
Gráfico 15 – Identificação 

 

 
 

Ano Universo Respondentes  

1º  106 Alunos que frequentaram o “Ninho” a Port e Mat no 2º P 26 

2º 114 Alunos que frequentaram o “Ninho” a Port e Mat no 2º P 24 

5º  215 
Alunos que frequentaram o Grupo de Desenvolvimento e o 
Grupo de Aprofundamento a Port e Mat. no 2º P 

72 

6º  128 Alunos com coadjuvação a Port. e Mat. 21 

7º  34 Alunos com coadjuvação a Port. 23 

8º  73 Alunos com coadjuvação a Mat. 14 

TOTAL  670  180 

Dos 3 grupos inquiridos, docentes, alunos e encarregados de educação, é no grupo dos alunos que a 

percentagem dos respondentes é menor, 26%, face ao universo existente. 

 
Informação 
 



 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOPHIA DE MELLO BREYNER 

28 
 

Gráfico 16- Informação 

 
 

Informação  DT D SO C CT 

1. Tenho conhecimento  dos objetivos das metodologias  em que 
estou envolvido ( Fénix, Turma+, Coajuvação) 

 6 18 90 67 

2. Tenho conhecimento de quando são aplicadas estas metodologias.  5 21 91 64 

A maioria dos alunos inquiridos tem conhecimento das metodologias em que estão envolvidos e de 
quando são aplicadas. Um número residual, mas a considerar, não concorda com as afirmações. O 
número de alunos sem opinião é elevado e pode ter duas interpretações: ou não entenderam as 
afirmações ou não sabem quais os objectivos e tempos de aplicação das metodologias em que estão 
envolvidos. 

 
 
Gráfico 17- Periodicidade na informação  
 

 

3.Tenho conhecimento do meu progresso na aprendizagem 

a)Semanalmente 101 

b)Mensalmente 48 

c) Trimestralmente 25 

A maioria dos alunos, semanalmente, tem conhecimento dos progressos na aprendizagem. Um número 
considerável de alunos, 25, afirma só ter esse conhecimento trimestralmente. 
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Promoção do Sucesso 
 
 
 
Gráfico 18 – Promoção do Sucesso 
 

 

Promoção do Sucesso DT D SO C CT 

4. Com esta metodologia desenvolvo as minhas competências.  6 23 97 55 

5. Com esta metodologia resolvo as minhas dificuldades. 1 6 30 88 56 

 

6. Com esta metodologia aprendo ao meu ritmo. 1 8 22 97 53 

7. Com esta metodologia empenho-me nas tarefas. 1 5 33 97 45 

8. Com esta metodologia cumpro as regras de sala de aula. 1 5 32 87 55 

Constata-se que a maioria dos alunos inquiridos concorda com as afirmações que transcrevem os 
benefícios da metodologia. O número de alunos Sem Opinião é relevante principalmente porque a 
resposta pretendida é sobre o aluno na 1ª pessoa. 
O número de alunos que discordam será também de considerar, visto que as metodologias aplicadas 
têm como objectivo a promoção do sucesso. 
Assim, ficam por saber que alunos, de que nível de escolaridade, a que disciplinas e a que 
metodologia discordam dos benefícios das metodologias aplicadas. Considera-se pertinente e 

necessário, fazer novo processo autoavaliativo para responder a essas questões. 
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Avaliação 
 
Gráfico 19 – Avaliação  
 

 

Avaliação DT D SO C CT 

9.Prefiro as aulas com esta metodologia. 11 19 34 67 50 

10. Superei as minhas dificuldades com estas metodologias. 4 15 30 94 38 

11. Melhorei a minha avaliação com estas metodologias 5 17 32 93 34 

12. Eu gostaria de ter as aulas de todas as disciplinas com esta 
metodologia.  

16 27 34 52 52 

 
Apesar da maioria dos alunos considerar a aplicação das metodologias como uma mais-valia, o número 
de alunos que não melhorou a sua avaliação, nem superou as suas dificuldades é elevado. Colocam-se 
as mesmas questões por resolver: que metodologias, em que anos e em que disciplinas têm este 
parecer desfavorável dos alunos? 
Questionados sobre a extensão das metodologias às aulas de todas as disciplinas a resposta global é 104 
alunos a favor (aproximadamente 50%) e 63 alunos contra. 
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8. Apresentação dos dados (IQ) Encarregados de Educação 
 
 
Identificação 
 
Gráfico 20 – Identificação  

 
Ano Universo Respondentes 

1º  12 12 

2º 13 13 

5º  10 7 

6º  10 10 

7º  5 0 

8º  4 2 

TOTAL  54 44 

81,5% dos representantes dos encarregados de educação participaram  neste trabalho, respondendo em 
tempo útil ao  inquérito. Excetua-se  os encarregados de educação, dos alunos do 7º ano de escolaridade, 
que não participaram neste trabalho 

 
Informação 
 
Gráfico 22 – Informação  

 

Informação DT D SO C CT 

1. Tenho conhecimento das metodologias a utilizar no  âmbito do 
Projeto de Ação Estratégica (PAE): Fénix; Turma+ ; Coadjuvação. 

 3 4 26 11 

Ainda se verifica, por parte de alguns encarregados de educação, o desconhecimento das metodologias 
a utilizar no âmbito do PAE. No entanto a maioria tem conhecimento- 89% 
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Gráfico 23 – Informação  
 

 
2.Tenho conhecimento dos progressos do meu educando. 

 

a)Semanalmente 1 

b)Mensalmente 18 

c)Trimestralmente 25 

A maioria dos encarregados de educação tem conhecimento, trimestralmente, dos progressos dos seus 

educandos e um número considerável recebe essa informação mensalmente. 

 
 

Promoção do Sucesso 
 
Gráfico 24 – Promoção do Sucesso  

 

Promoção do sucesso DT D SO C CT 

3. Como encarregado de educação apoio a escola na aplicação destas 
metodologias.  

1 2 7 18 16 

4. Na qualidade de encarregado de educação colaboro com o 
Conselho de Turma. 

 2 9 21 12 

5. Motivo o meu educando no processo das suas aprendizagens. 
 1 9 14 20 

10 em 44 encarregados de educação não se envolve com a escola e conselho de turma, nem motiva o 
educando para as aprendizagens.  
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Avaliação      
 
Gráfico 25 – Avaliação  
 

 
 

Avaliação  DT D SO C CT 

6. O meu educando superou as suas dificuldades com a aplicação das 
metodologias do PAE. 

1 6 10 17 10 

7. O meu educando melhorou os resultados da sua avaliação. 1 5 7 23 8 

8. Reconheço como uma mais-valia para o sucesso do meu educando, 
as metodologias do PAE 

 1 15 13 15 

No contributo das metodologias para a melhoria dos resultados escolares dos alunos, um número 
significativo de encarregados de educação não tem opinião. 
Cerca de 50% dos encarregados de educação reconhece uma melhoria no sucesso do seu educando pela 
aplicação das metodologias. 

 
 
 
 

9. Conclusões  

Docentes  
 
 
Identificação  

De 78 possíveis docentes respondentes, 43 docentes participaram no inquérito. Os 

docentes identificaram-se nas seguintes funções: Professor Titular; Professor Fénix, 

Professor Turma + e Professor Coadjuvante.  
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Aplicação do PAE  

Os docentes têm conhecimento das metodologias, assim como das potencialidades e 

dificuldades reveladas pelos alunos. Na coadjuvação, uma percentagem mínima, mas 

que existe, refere a não articulação entre o professor titular e o professor coadjuvante. 

A maioria dos respondentes afirma a existência de articulação entre os docentes.  

 

“Para respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem estão presentes nas planificações 

as diferentes metodologias” 

Nas respostas a estas afirmações, é residual o número de docentes que afirma não 

estarem presentes, nas planificações, as metodologias diferenciadas e os tempos 

diferentes. Maioritariamente os docentes afirmam (Concordo e Concordo Totalmente) 

que o respeito pelos diferentes ritmos de aprendizagem estão contempladas nas 

planificações. 

 

Formação  

Dos 43 docentes respondentes, 27 docentes afirmam que frequentam formação 

relativa à metodologia que estão a aplicar. 8 docentes mencionaram outras formações 

que estão a realizar : Trabalho colaborativo -1 docente; Trabalho colaborativo -1 

docente, Trabalho cooperativo- 1 docente; Comunidades Cooperativas da 

Aprendizagem Profissional- 3 docentes; Como criar e gerir um blog - 1 docente; jogos 

matemáticos. 

 

Recursos  

Dos recursos mencionados no inquérito, o material informático foi o recurso que se 

salientou pela negativa, seguido pela sala de aula.  

 

Articulação 

A implementação das diferentes metodologias decorre de um trabalho articulado dos 

docentes envolvidos,em todas as metodologias. 
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Ritmos de aprendizagem  

Os docentes concordam, e a maioria concorda totalmente, que para respeitar os 

diferentes ritmos de aprendizagem recorrem a Metodologias Diferenciadas, 

Estratégias Diferenciadas, Atividades Diversas e Tempos Diferentes. No entanto é de 

considerar o facto de dois docentes discordarem no item “ Tempos diferentes” e um 

docente no item “ Metodologias diferenciadas”. 

 

Reformulação  

Todos os respondentes reformulam os processos de aprendizagem, face aos resultados 

da avaliação, com  reforço dos  conteúdos curriculares, treino de competências não 

adquiridas e reforço positivo 

Depreende-se que, face às respostas dos inquiridos, a reformulação do processo de 

ensino e aprendizagem é uma prática instituída nos docentes. 

 

Avaliação 

Os professores afirmam que os resultados da avaliação do final do período são 

analisados em departamento/grupo disciplinar e que essa análise produz a  

reformulação das estratégias pedagógicas e a aplicação dos critérios de avaliação. 

 

50% dos professores afirmam que os alunos têm conhecimento sobre o progresso das 

suas aprendizagens, mensalmente. 20% dos professores refere que os alunos têm esse 

conhecimento, semanalmente. 10% dos professores refere que os alunos, têm esse 

conhecimento, diáriamente. 

Maioritariamente os professores responderam que os pais/encarregados de educação 

têm conhecimento dos progressos dos seus educandos, mensalmente.  

 

Todos os professores concordam ou concordam totalmente que  avaliação das 

aprendizagens dos alunos resulta da articulação entre o Professor Titular e o Professor 

Fénix ou entre o Professor Titular e o Professor Turma+.  A articulação entre o 
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Professor Titular e o Professor Coadjuvante, na avaliação das aprendizagens, apresenta 

uma resposta discordante sendo as restantes concordantes.  

Os critérios de avaliação contemplam a evolução do aluno. 

Todos os respondentes, sem exceção, afirmam que o sucesso das aprendizagens dos 

alunos, tem melhorado devido à implementação das metodologias PAE e que os 

alunos têm superado as suas dificuldades de aprendizagem com o contributo das 

metodologias PAE.     

                                                                                                                                                     

Alunos 
 
Identificação 

Dos 3 grupos inquiridos, docentes, alunos e encarregados de educação, é no grupo dos 

alunos que a percentagem dos respondentes é menor, 26%, face ao universo possível. 

Alguns alunos, são contabilizados em grupos diferentes (Fénix em Matemática e Fénix 

em Português; Turma+ Matemática e Turma+ Português) mas representam um só 

respondente Fénix e um só respondente Turma+. 

 
Informação  
 
A maioria dos alunos inquiridos tem conhecimento dos objectivos das metodologias 

em que estão envolvidos e de quando são aplicadas. Um número residual, mas a 

considerar, não concorda com as afirmações, ou seja não possui informação sobre as 

metodologias. O número de alunos sem opinião é elevado e pode ter duas 

interpretações: ou não entenderam as afirmações ou não sabem quais os objectivos e 

tempos de aplicação das metodologias em que estão envolvidos. 

A maioria dos alunos, semanalmente, tem conhecimento dos progressos na 

aprendizagem. Um número considerável de alunos, 25, afirma só ter esse 

conhecimento trimestralmente. 
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Promoção do Sucesso  

Constata-se que a maioria dos alunos inquiridos concorda com as afirmações que 

transcrevem os benefícios da metodologia. O número de alunos Sem Opinião é 

relevante, principalmente porque a resposta pretendida é sobre o aluno, na 1ª pessoa. 

O número de alunos que discorda será também de considerar, visto que as 

metodologias aplicadas têm como objectivo a promoção do sucesso. 

 

Avaliação  

Apesar da maioria dos alunos considerar a aplicação das metodologias como uma 

mais-valia, o número de alunos que não melhorou a sua avaliação, nem superou as 

suas dificuldades é elevado.  

Questionados sobre a extensão das metodologias às aulas de todas as disciplinas a 

resposta global é 104 alunos a favor (aproximadamente 50%) e 63 alunos contra. 

 

Encarregados de Educação  
 
Identificação  

81,5% dos representantes dos encarregados de educação participaram  neste trabalho, 

respondendo em tempo útil ao  inquérito. Excetua-se  os encarregados de educação, 

dos alunos do 7º ano de escolaridade, que não participaram neste trabalho. 

 
Informação  
 
Ainda se verifica, por parte de alguns dos encarregados de educação, o 

desconhecimento das metodologias a utilizar no âmbito do PAE. No entanto a maioria 

tem esse conhecimento (89%). 

 
A maioria dos encarregados de educação afirma ter trimestralmente  conhecimento, 

dos progressos dos seus educandos e um número considerável recebe essa informação 

mensalmente. 

 
10 em 44 encarregados de educação não se envolve com a escola e conselho de turma, 

nem motiva o educando para as aprendizagens.  
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Avaliação  
 
No contributo das metodologias para a melhoria dos resultados escolares dos alunos, 

um número significativo de encarregados de educação não tem opinião. 

Cerca de 50% dos encarregados de educação reconhece uma melhoria no sucesso do 

seu educando pela aplicação das metodologias. 

 

10. Discussão dos resultados  
 

 
A melhoria a fazer no questionário seria direccionar um questionário para cada 

metodologia em cada disciplina. Assim, o mesmo aluno poderia responder a dois 

inquéritos e com concordâncias diferentes. Mas o trabalho está focado no PAE, e não 

especificamente nas diferentes metodologias aplicadas. Caso o Plano de Ação 

Estratégica vigore por mais dois ou três anos lectivos, seria de considerar um trabalho 

de autoavaliação focado nas metodologias. 

 
Na elaboração do inquérito, a identificação deveria ser mais precisa, para todos os 

grupos inquiridos: Professor Fénix (Ninho); Professor Turma + e Professor Coadjuvante; 

aluno Fénix Matemática, aluno Fénix Português, aluno Turma+ Matemática, aluno 

Turma+ Português, aluno Coadjuvação Matemática e aluno Coadjuvação a Português. 

Para os encarregados de educação também seria aconselhável seguir a mesma 

orientação. 

 
Na promoção do sucesso ficam por saber que alunos, de que nível de escolaridade, a 

que disciplinas e a que metodologia discordam dos benefícios das metodologias 

aplicadas. Considera-se pertinente e necessário, fazer novo processo autoavaliativo 

para responder a essas questões. 
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Nos inquéritos aplicados as afirmações são positivas e referem o ideal de 

funcionamento do PAE. As respostas, concordo e concordo totalmente a estas 

afirmações positivas, são em maior número no grupo dos professores do que no grupo 

dos alunos. Os professores revelam um maior grau de satisfação do que os alunos.  

 

Apesar da maioria dos alunos considerar o PAE uma mais-valia para o sucesso 

académico, o número de alunos que considera que não melhorou a sua avaliação, nem 

superou as suas dificuldades é elevado. Colocam-se as mesmas questões por resolver: 

que metodologias, em que anos e em que disciplinas têm, os alunos, este parecer 

desfavorável? 

 

Maioritariamente, os professores consideram que tanto alunos como encarregados de 

educação têm, mensalmente, informação sobre os progressos nas aprendizagens. Os 

alunos consideram que semanalmente têm acesso a essa informação e os 

encarregados de educação trimestralmente.  
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11.   Anexos 
 
 

INQUÉRITO PARA AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO DO PAE - DOCENTES 
 

O AESMB está a desenvolver um processo de autoavaliação, aprovado em Conselho 
Pedagógico, da área Desenvolvimento Curricular, subárea A Escola como lugar de 
aprendizagem dos alunos. 
Com este processo, e de acordo com o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar 
(PNPSE), criado através da Resolução do Conselho de Ministros nº 23/2016, pretende-se 
conhecer o modo como o AESMB desenvolve o PAE - Plano de Ação Estratégica - no âmbito 
dos Projetos: Fénix; Turma + e Coadjuvação,  
Com a participação dos diversos setores da Comunidade Educativa, a autoavaliação de escola 
contribuirá para a melhoria contínua do trabalho desenvolvido no AESMB. 
Os dados recolhidos só serão utilizados no âmbito dos objetivos estabelecidos, será respeitada 
a sua confidencialidade e os dados serão divulgados oportunamente. 
 

1. Identificação 

Departamento________                 Professor Titular                                               

                                                                      Professor Fénix          

                                                                      Professor Turma+     

                                                                      Professor Coadjuvante                                                                                 

Nas questões seguintes, assinale com uma cruz () apenas o quadrado  relativo à alternativa 

que corresponde à sua opinião, de acordo com a seguinte escala: 

DT - Discordo Totalmente 

D − Discordo 

SO – Sem Opinião 

C − Concordo 

CT− Concordo Totalmente 

2 – Aplicação do PAE (em cada item, assinale apenas uma opção) 

Diagnose DT D SO C CT 

1. Tenho conhecimento das metodologias a utilizar no  âmbito do 
Projeto de Ação Estratégica (PAE). 

     

2. Tenho conhecimento das potencialidades reveladas pelos alunos.      

3. Tenho conhecimento das dificuldades apresentadas pelos alunos.      

4.  As planificações, no ambito do Projeto de Ação Estratégica (PAE), 
são realizadas em articulação entre o professor Titular e o professor 
Fénix. 

     

5. As planificações, no ambito do Projeto de Ação Estratégica (PAE), 
são realizadas em articulação entre o professor Titular e o professor 
Turma+. 

     

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos/resolucaoconselhoministros23_2016.pdf
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6. As planificações, no ambito do Projeto de Ação Estratégica (PAE), 
são realizadas em articulação entre o professor Titular e o professor 
Coadjuvante. 

     

 

 
7. Para respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem estão 
presentes nas planificações: 

DT D SO C CT 

7.1. Metodologias diferenciadas        

7.2. Estratégias diferenciadas        

7.3. Atividades diversas        

7.4. Tempos diferentes        

 
7.5.Outro. Qual?__________________________________ 
 

Implementação/Aplicação DT D SO C CT 

1.No corrente ano letivo frequento a Formação sobre as 
metodologias a utilizar no Projeto Turma + 

     

2. No corrente ano letivo frequento a Formação sobre as 
metodologias a utilizar no Projeto Fénix.  

     

3.No corrente ano letivo frequento a Formação sobre as 
metodologias a utilizar na Coadjuvação. 

     

4.Os recursos disponibilizados para a implementação das 
metodologias são os apropriados: 

DT D SO C CT 

4.1. Sala      

4.2. Material Informático      

4.3. Material didático       

4.4. Manual      

4.5. Papel      

4.6. Outro. Qual?________________ 
 

5. A implementação das metodologias decorre do trabalho articulado 
entre o Professor Titular e o Professor Fénix. 

     

6. A implementação das metodologias decorre do trabalho articulado 
entre o Professor Titular e o Professor Turma+. 

     

7. A implementação das metodologias decorre do trabalho articulado 
entre o Professor Titular e o Professor Coadjuvante. 

     

8. Para respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem recorro a: DT D SO C CT 

8.1. Metodologias diferenciadas      

8.2.  Estratégias diferenciadas      

8.3. Atividades diversas      

 8.4. Tempos diferentes      
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 8.5.  Outro. Qual?__________________________________ 
 

9. Face aos resultados da avaliação reformulo o processo individual 
de ensino e aprendizagem 

DT D SO C CT 

9.1.Reforço conteúdos curriculares 
     

9.2. Treino competências não adquiridas  
     

9.3. Reforço positivo. 
     

9.4. Outro. Qual?______________ 

10.Face aos resultados da avaliação reformulo o processo de ensino e 
aprendizagem. 

     

Avaliação DT D SO C CT 

1. Os resultados da avaliação do final do período são analisados em 
departamento/grupo disciplinar.      

2.A análise dos resultados do final do período produz uma 
reformulação de: 

DT D SO C CT 

2.1. Estratégias pedagógicas       

2.2. Aplicação dos critérios de avaliação      

2.3.  Outro. Qual?___________________________________ 

3.Os alunos têm conhecimento sobre o progresso das suas aprendizagens: 

a)Semanalmente       

b)Mensalmente          

c)Trimestralmente      

4.Os pais/encarregados de educação têm conhecimento dos progressos dos seus educandos: 

a)Semanalmente        

b)Mensalmente          

c)Trimestralmente      

5. A avaliação das aprendizagens dos alunos resulta da articulação 
entre o Professor Titular e o Professor Fénix. 

     

6. A avaliação das aprendizagens dos alunos resulta da articulação 
entre o Professor Titular e o Professor Turma+. 

     

7. A avaliação das aprendizagens dos alunos resulta da articulação 
entre o Professor Titular e o Professor Coadjuvante. 

     

8. Os critérios de avaliação contemplam a evolução do aluno.  
  

     

9. O sucesso, das aprendizagens dos alunos, tem melhorado devido à 
implementação das metodologias PAE. 
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10. Verifica-se uma melhoria na qualidade das aprendizagens devido 
à implementação das metodologias PAE. 

     

11. Os alunos têm superado as suas dificuldades de aprendizagem 
com o contributo das metodologias PAE.                                                                                                                                                         

     

, 
 

 

INQUÉRITO PARA AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO DO PAE - ALUNOS 
 

O AESMB está a desenvolver um processo de autoavaliação, aprovado em Conselho 
Pedagógico, da área Desenvolvimento Curricular, subárea A Escola como lugar de 
aprendizagem dos alunos. 
Com este processo, e de acordo com o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar 
(PNPSE), criado através da Resolução do Conselho de Ministros nº 23/2016, pretende-se 
conhecer o modo como o AESMB desenvolve o PAE - Plano de Ação Estratégica - no âmbito 
dos Projetos: Fénix; Turma + e Coadjuvação,  
Com a participação dos diversos setores da Comunidade Educativa, a autoavaliação de escola 
contribuirá para a melhoria contínua do trabalho desenvolvido no AESMB. 
Os dados recolhidos só serão utilizados no âmbito dos objetivos estabelecidos, será respeitada 
a sua confidencialidade e os dados serão divulgados oportunamente. 
 

1. Identificação 

Aluno do: 1º ano        ; 2º ano           5º ano  6º ano  7º ano 8º ano      

                                                                                                                                                                    

Nas questões seguintes, assinale com uma cruz () apenas o quadrado  relativo à alternativa 

que corresponde à sua opinião, de acordo com a seguinte escala: 

DT - Discordo Totalmente 

D − Discordo 

SO – Sem Opinião 

C − Concordo 

CT− Concordo Totalmente 

2 – Aplicação do PAE (em cada item, assinala apenas uma opção) 
 

Informação  DT D SO C CT 

1. Tenho conhecimento  dos objetivos das metodologias  em que 
estou envolvido ( Fénix, Turma+, Coajuvação) 

  .   

2. Tenho conhecimento de quando são aplicadas estas metodologias.      

3.Tenho conhecimento do meu progresso na aprendizagem 

a)Semanalmente  

b)Mensalmente  

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos/resolucaoconselhoministros23_2016.pdf
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c) Trimestralmente  

Promoção do Sucesso DT D SO C CT 

4. Com esta metodologia desenvolvo as minhas competências.      

5. Com esta metodologia resolvo as minhas dificuldades. 
     

 
 

6. Com esta metodologia aprendo ao meu ritmo.      

7. Com esta metodologia empenho-me nas tarefas.      

8. Com esta metodologia cumpro as regras de sala de aula.      

Avaliação DT D SO C CT 

9.Prefiro as aulas com esta metodologia.      

10. Superei as minhas dificuldades com estas metodologias.      

11. Melhorei a minha avaliação com estas metodologias      

12. Eu gostaria de ter as aulas de todas as disciplinas com esta 
metodologia.  
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INQUÉRITO PARA AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO DO PAE  
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  

 

O AESMB está a desenvolver um processo de autoavaliação, aprovado em Conselho 
Pedagógico, da área Desenvolvimento Curricular, subárea A Escola como lugar de 
aprendizagem dos alunos. 
Com este processo, e de acordo com o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar 
(PNPSE), criado através da Resolução do Conselho de Ministros nº 23/2016, pretende-se 
conhecer o modo como o AESMB desenvolve o PAE - Plano de Ação Estratégica - no âmbito 
dos Projetos: Fénix; Turma + e Coadjuvação,  
Com a participação dos diversos setores da Comunidade Educativa, a autoavaliação de escola 
contribuirá para a melhoria contínua do trabalho desenvolvido no AESMB. 
Os dados recolhidos só serão utilizados no âmbito dos objetivos estabelecidos, será respeitada 
a sua confidencialidade e os dados serão divulgados oportunamente. 
 

1. Identificação 

 

Encarregado de Educação do aluno do: 

 1º ano    ; 2º ano ; 5º ano  6º ano  7º ano 8º ano       

 

Nas questões seguintes, assinale com uma cruz () apenas o quadrado  relativo à alternativa 

que corresponde à sua opinião, de acordo com a seguinte escala: 

DT - Discordo Totalmente 

D − Discordo 

SO – Sem Opinião 

C − Concordo 

CT− Concordo Totalmente 

  

2 – Aplicação do PAE (em cada item, assinale apenas uma opção) 
 

Informação DT D SO C CT 

1. Tenho conhecimento das metodologias a utilizar no  âmbito do 
Projeto de Ação Estratégica (PAE): Fénix; Turma+ ; Coadjuvação. 

     

2.Tenho conhecimento dos progressos do meu educando. 
 

a)Semanalmente  

b)Mensalmente  

c)Trimestralmente  

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos/resolucaoconselhoministros23_2016.pdf
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Promoção do sucesso DT D SO C CT 

3. Como encarregado de educação apoio a escola na aplicação destas 
metodologias.  

     

 

4. Na qualidade de encarregado de educação colaboro com o 
Conselho de Turma. 

     

5. Motivo o meu educando no processo das suas aprendizagens.      

Avaliação  DT D SO C CT 

6. O meu educando superou as suas dificuldades com a aplicação das 
metodologias do PAE. 

     

7. O meu educando melhorou os resultados da sua avaliação.      

8. Reconheço como uma mais-valia para o sucesso do meu educando, 
as metodologias do PAE 
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