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resumo 
 
 

O presente trabalho propõe uma reflexão sobre a forma e conteúdo da prática
de avaliação instituída na Lei 31/2002, de 20 de Dezembro. Desta forma, 
procurou-se obter dados para a aplicação dos indicadores baseados na
referida lei, estudar a sua influência no sucesso educativo, bem como de
informação susceptível de caracterizar a actividade das escolas inquiridas em
processos de auto-avaliação. Este estudo foi realizado com base na recolha de 
informação por inquérito apoiado em questionários às 18 escolas secundárias
da área geográfica de influência da Coordenação Educativa de Aveiro –
universo alvo. Embora a amostra seja pequena, face ao valor desejável, optou-
se, na ausência de capacidade para coligir mais informação, por estudar os 
inquéritos obtidos. Assim, com base nos dados recolhidos, foram 
desenvolvidos 15 indicadores com os quais foi possível realizar um processo 
de benchmarking métrico entre as 13 escolas que responderam ao inquérito,
bem como uma análise da dependência linear simples entre 13 variáveis
independentes e o sucesso educativo no 12º ano (variável dependente). A
análise de benchmarking métrico permitiu verificar a inexistência de um padrão
entre as escolas envolvidas no trabalho. Para além disso, o estudo da 
dependência linear executado a partir dos indicadores inspirados na Lei 
31/2002 indicou que estes não tinham correlação com o sucesso educativo, o 
que poderá indiciar que existem outros vectores forçadores do desempenho
das escolas que jogam um papel mais preponderante do que os consignados 
na referida lei. Caberá à tutela o desenvolvimento, implementação e 
acompanhamento de novos modelos de avaliação, aplicados de forma 
sistemática e persistente, através de profissionais com experiência e
competência, no sentido do desenvolvimento de uma relação de diálogo e de
exigência com as escolas, fornecendo-lhe igualmente as ferramentas e a 
formação adequada em métodos e práticas. 
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abstract 
 

The present work suggests a reflection about the form and the contents of the
evaluation set up in the Law 31/2002, of the 20th December. This way, there
was an effort to try to get the needed information to the application of the
indicators established in this law, studying the influence on the educational
success, as well as the information able to characterize the activity of the 
schools that were questioned about  processes of self-evaluation. This study 
was achieved through an investigation supported on an inquiry based on
questions to the 18 secondary schools of the geographical area of the
Coordenação Educativa de Aveiro- target universe. Though being a small 
sample, there was the option of studying the existing inquiries, for not having
the possibility of getting more information. According to this information, 15
indicators were developed which allowed the construction of a process of 
metrical benchmarking among the 13 schools which have answered the inquiry,
as well as an analysis of the simple linear dependence between the 13
independent variables and the educational success in the 12th grade 
(dependent variable). From the analysis of metrical benchmarking it was
possible to verify the inexistence of a standard among the schools which
participated in the work. Besides, the study of the linear dependence realized
according to the indicators set up in the Law 31/2002, showed that these didn’t 
have any relation with the educational success, which may lead us to believe
that there are other vectors that force the work of the schools that play a more
predominate   role than the ones consigned in the referred law. It’s up to the 
tutelage the development, implementation and attendance of new models of
evaluation, applied in a systematic and persistent way, through competent and
experienced professionals, in order to get the development of a relation based
on the dialogue and exigency with the schools, giving them the tools, as well as
the required formation about methods and practices. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 
 

Numa sociedade de conhecimento e informação, sofrendo constantes 

mutações ao nível social, económico, tecnológico e político, o papel dos sistemas 

de ensino é cada vez mais relevante e preponderante. Para que possam 

responder cabalmente aos desafios acima referenciados, os sistemas de ensino 

deverão ser monitorizados contínua e sistematicamente de forma a estarem alerta 

para a necessidade de adaptação e readaptação aos novos estímulos. Desta 

forma a avaliação torna-se num elemento fundamental para a obtenção de boas 

práticas de ensino e gestão. 

A singularidade de cada escola requer que se avalie, não só o 

cumprimento substantivo dos normativos legais (finalidades e valores), mas 

também dos objectivos que a própria unidade escolar seleccionou no âmbito da 

sua autonomia e do projecto educativo por si desenhado. Nesse sentido, afigura-

se pertinente a utilização de medidas de “valor acrescentado”, seja na perspectiva 

do caminho percorrido pela escola em relação a uma dada situação de partida, 

seja na perspectiva da diferença entre o resultado obtido pela escola e do 

resultado esperado face à média das escolas em condições semelhantes.  
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Na verdade, os processos de auto-avaliação deverão ser desenvolvidos de 

forma a identificar fielmente os aspectos que, em determinada estrutura 

educativa, contribuem para o seu bom ou mau desempenho. A sua má ou 

parcelar efectivação, produzirá, necessariamente, resultados pouco fiáveis e de, 

alguma forma, pouco úteis para a melhoria efectiva do desempenho da escola. 

Para uma completa e conclusiva avaliação da escola, deverá ser construído um 

referencial que permita a inclusão de todas as dimensões que constituem as 

estruturas a instituir no desempenho da unidade educativa (Figura 1-1).  

 

Figura 1-1: Elementos forçadores do desempenho de uma unidade educativa (adaptado 

do projecto EDIF, ME, 2003). 

No seguimento da publicação do quadro legal relativo à autonomia das 

escolas, foi aprovado pela Assembleia da República, a 20 de Dezembro de 2002, 

o sistema de avaliação da educação e do ensino não superior, através da Lei n.º 

31/2002. A aprovação desta lei pretendeu marcar o início de um novo caminho na 

avaliação das escolas em Portugal. Apesar dos esforços e de uma atitude 

determinada de algumas escolas, a auto-avaliação, enquanto parte dos 

mecanismos para a construção da melhoria da qualidade dos seus serviços, ainda 

não se tornou uma prática comum na vida da organização educativa. Muitas 

escolas lançam processos de avaliação que permitem medir aspectos específicos 
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da prática escolar, fazem levantamentos e inquéritos, procuram justificação para 

resultados menos bons ou, são base de projectos de investigação ou de medidas 

promovidas pela tutela, mas dificilmente desenham processos sistemáticos de 

apresentação e discussão dos resultados e de propostas correctivas de melhoria. 

Faltam linhas orientadoras das práticas de avaliação e, as existentes, 

nomeadamente na Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro, poderão não ser 

conclusivas ou mesmo úteis, em particular numa perspectiva de benchmarking 

das práticas, ao não definir de forma clara indicadores. Por outro lado, não é 

igualmente definido, na lei supracitada, um modelo de avaliação passível de ser 

aplicado de forma sistemática, generalizada e persistente, por profissionais, com 

experiência e competência.  

Assim, o presente trabalho propõe uma reflexão sobre a forma e conteúdo 

da prática de avaliação instituída na Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro. Nesse 

sentido, procurou-se obter dados para a aplicação dos indicadores baseados nos 

parâmetros de avaliação definidos no artigo 9.º da referida lei, estudar a sua 

influência no sucesso educativo, bem como de informação susceptível de 

caracterizar a actividade das escolas inquiridas em processos de auto-avaliação. 

Para além, da avaliação crítica da aplicação dos indicadores instituídos pela lei 

vigente, foi ainda feito um trabalho semelhante para alguns indicadores, 

geralmente considerados como importantes para a avaliação do desempenho da 

escola. A relevância dos resultados do presente estudo é por demais evidente, 

dado o carácter urgente, na instituição, de mecanismos conducentes à melhoria 

de desempenho das organizações escolares. 

O presente trabalho de investigação desenvolve-se ao longo de cinco 

capítulos. Assim, no Capítulo II, efectua-se uma revisão da literatura, sobre o 

trabalho desenvolvido em Portugal, no âmbito da avaliação das escolas do ensino 

não superior, as experiências de avaliação enquadradas em projectos e 

programas em que algumas escolas portuguesas participaram, e a situação 
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portuguesa no contexto europeu. Explorou-se, ainda, o conceito de avaliação, o 

seu papel preponderante na sociedade civil e a importância da avaliação das 

escolas, de forma sistemática e integrada, a fim de se obter um feedback que 

será fulcral na consecução de melhorias educativas, laborais e sociais 

continuadas e sustentadas. 

Posteriormente, faz-se o enquadramento legal do sistema de avaliação no 

ensino não superior, uma explanação pormenorizada sobre o mesmo e conceitos 

a ele ligados, apresentam-se dois modelos de gestão de qualidade, em contexto 

educativo (EFQM e CAF), e, por último, define-se o objecto de investigação do 

presente estudo. 

A metodologia de investigação desenhada para concretizar o objecto deste 

trabalho de investigação, a selecção das dimensões de observação, bem como a 

técnica de recolha de informação e aplicação do respectivo instrumento, são 

trabalhadas no Capítulo III. 

No Capítulo IV, procede-se à análise e discussão dos resultados obtidos 

nos inquéritos aplicados às escolas. Com os resultados do tratamento dos dados 

dos inquéritos, faz-se um ponto de situação sobre a auto-avaliação das escolas 

que constituem a população alvo deste trabalho de investigação. Procede-se, 

igualmente, à caracterização das escolas, através de uma estatística descritiva, 

efectuando-se um benchmarking métrico. Por último, efectua-se um estudo de 

dependência linear simples da taxa de sucesso educativo no 12.º ano, variável 

dependente, com 13 indicadores utilizados como variáveis independentes. Desta 

análise, executada a partir dos indicadores inspirados na Lei em vigor, verificou-se 

que estes não tinham correlação com o sucesso educativo, o que poderá indiciar 

que existem outros vectores forçadores do desempenho das escolas que jogam 

um papel mais preponderante do que os consignados na lei. 

No Capítulo V, apresentam-se as principais conclusões e limitações que 

resultaram deste estudo, bem como algumas pistas que permitirão novas linhas 

de investigação futura de continuidade do presente trabalho. 



A Avaliação das Escolas: 
Análise Crítica da Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro                                       5 
 
 

 
A Avaliação das Escolas 

 

 

CAPÍTULO II 

A AVALIAÇÃO DAS ESCOLAS  
 

Neste capítulo, é apresentada uma revisão do estado da arte relativo à 

avaliação do desempenho das escolas, fundamentada num levantamento 

bibliográfico. 

2.1 Conceito de avaliação 

No contexto da reforma administrativa, a necessidade de se diagnosticar 

com exactidão o estado de funcionamento dos serviços prestados pela 

Administração e a possibilidade de se aplicarem medidas de melhoramento ou de 

inovação, face aos problemas detectados, lançou a semente que levou a um 

acréscimo quantitativo e qualitativo de reflexões sobre o conceito da avaliação, 

começando o mesmo a ganhar especial relevo, dentro do quadro das tradicionais 

preocupações, com a modernização da Administração Pública (Madureira, 2004). 

Considerando os sistemas de ensino como pedras basilares no 

desenvolvimento social, e concomitantemente para a modernização 

administrativa, a questão da avaliação torna-se prioritária. Com efeito, seria 

desajustado tratar a questão da avaliação sem começar pela base, ou seja, por 
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avaliar as principais instâncias de socialização e de educação dos nossos tempos: 

as escolas (Madureira, 2004). 

Não existe um conceito de avaliação que possa ser considerado universal e 

unívoco. Contudo, existe uma anuência sobre a concepção da avaliação como “a 

investigação sistemática do valor ou mérito de um objecto” (Joint Committee, 

1994). Tendo como referência esta definição, a avaliação é vista como um 

processo de recolha de informação, a qual é examinada em função de um leque 

de critérios ou padrões, de modo a produzir juízos de valor.  

Outros autores são mais abrangentes na definição de avaliação, sendo que 

o acento é colocado na decisão a tomar e não no juízo de valor, considerando-se 

“a avaliação num processo que consiste em recolher um conjunto de informações 

pertinentes, válidas e fiáveis, e de examinar o grau de adequação entre esse 

conjunto de informações e um conjunto de critérios adequadamente escolhidos 

por forma a apoiar a tomada de decisão” (De Ketelle, 1992). 

Ferrão (1996) sugere que, no que concerne à sua utilidade genérica, a 

avaliação pode ser equacionada sob três aspectos distintos: 

• No que concerne à utilidade estratégica, a avaliação pode ser 

percepcionada como uma possibilidade de promover o diálogo, a 

autocrítica e o incremento da aprendizagem organizacional colectiva, 

através das prestações individuais e colectivas dos actores 

organizacionais e da identificação dos seus pontos fortes e pontos 

fracos; 

• No que respeita à sua utilidade instrumental, a avaliação é passível de 

ser equacionada enquanto ferramenta dinamizadora das boas práticas 

de gestão, ajudando a fortalecer o relacionamento e a coerência entre 

objectivos, estratégias e procedimentos organizacionais, através da 

utilização da informação proveniente do feedback, para a introdução de 

medidas correctivas; 
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• Relativamente à sua utilidade substantiva, a avaliação pode ser 

encarada como um instrumento para a melhoria contínua, permitindo a 

partir do feedback, a reconceptualização de políticas, estratégias e 

programas, aprofundando desta forma o seu papel de mero corrector de 

erros. 

Scriven (1996) faz uma abordagem genérica ao conceito de avaliação, abordando 

as diferentes formas de avaliação e tipo de avaliador. Segundo este autor, a 

avaliação poderá ser executada segundo duas vertentes, formativa e/ou sumativa, 

eventualmente complementares ou independentes entre si, de acordo com o 

objectivo em vista. Por outro lado, ainda segundo este autor, nem todos se podem 

posicionar como avaliadores, sendo clara a diferença entre, por exemplo, quem 

avalia ou ensina técnicas de avaliação. 

De seguida, faz-se o enquadramento legal, respeitante à avaliação de 

escolas. 

2.2. Enquadramento legal 

Visto que a avaliação das unidades educativas constitui um passo 

fundamental no sentido da melhoria do sistema de educação, os processos de 

avaliação têm vindo a ganhar um papel cada vez mais relevante no tecido escolar 

português. Neste contexto, a avaliação do sistema educativo encontra-se 

contemplada na Lei de Bases do Sistema Educativo”, aprovada pela Lei n.º 46/86, 

de 14 de Outubro, republicada pela Lei n.º 49/2005, de 30 de Agosto, em que, no 

ponto 1, do seu artigo 52º, é referido que: “O sistema educativo deve ser objecto 

de avaliação continuada, que deve ter em conta os aspectos educativos e 

pedagógicos, psicológicos e sociológicos, organizacionais e financeiros e ainda os 

de natureza político-administrativa e cultural”. A avaliação de escolas, 

propriamente dita, não é contemplada neste diploma legal. Deve-se ter em 

consideração que a escola não era considerada, então, uma unidade estratégica 
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de mudança do sistema educativo, facto que determinava que a avaliação desse 

objecto não pudesse ter um lugar de realce nessa Lei. 

No regime jurídico da autonomia da escola, aprovado pelo Decreto–Lei n.º 

43/89, de 3/02, embora a “avaliação da escola” não possua um destaque 

significativo, a escola já possui um papel central neste normativo legal. A 

avaliação do sistema é referenciada, no seu artigo 26.º, o qual refere: “Em 

conformidade com os princípios e exigência da autonomia da escola, o Ministério 

da Educação adoptará as estruturas e mecanismos normais adequados para 

proceder à avaliação sistemática da qualidade pedagógica e dos resultados 

educativos das escolas sujeitas ao regime definido no presente diploma”. Não se 

perspectivava outro tipo de avaliação a não ser a já mencionada na Lei de Bases 

do Sistema Educativo, aprovada pela Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro.   

O quadro de “autonomia” (Regime de Autonomia Administração e Gestão 

dos Estabelecimentos de Ensino do Pré-Escolar e do Ensino Básico e Secundário 

- RAAG, anexo ao Decreto-Lei 115-A/98, de 4 de Maio, alterado pela Lei nº 24/99, 

de 22 de Abril) já aponta para um modelo de gestão estratégica, assente numa 

cultura de qualidade, partilhada por toda a comunidade escolar. Este modelo 

enfatiza a necessidade de fazer acompanhar os processos de autonomia, com 

dinâmicas rigorosas de avaliação e de prestação de contas à comunidade. Neste 

mesmo diploma legal, na alínea d) do n.º 3 do artigo 48º, é previsto, entre os 

princípios orientadores da celebração e desenvolvimento dos contratos de 

autonomia, o “reforço da responsabilização dos órgãos de administração e 

gestão, designadamente através do desenvolvimento de instrumentos e de 

avaliação do desempenho da escola que permitam a melhoria do serviço público 

de educação”. 

No seguimento da publicação do referido quadro legal, relativo à autonomia 

das escolas, foi aprovado pela Assembleia da República, a 20 de Dezembro de 

2002, o sistema de avaliação da educação e do ensino não superior, através da 
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Lei n.º 31/2002. A aprovação desta lei pretendeu marcar o início de um novo 

caminho na avaliação das escolas em Portugal. Este mesmo aspecto aparece 

enfatizado nos artigos 5º, 6º e 7º, onde é referido, respectivamente, que “A 

avaliação estrutura-se com base na auto-avaliação, a realizar em cada escola, e 

na avaliação externa”, que “A auto-avaliação tem carácter obrigatório, desenvolve-

se em permanência, (…)” e que “O processo de auto-avaliação deve conformar-se 

a padrões de qualidade devidamente certificados”. No regime de autonomia acima 

citado, no seu artigo 10º, são consignadas as competências da assembleia de 

escolas, órgão máximo de gestão e administração, entre as quais se destacam as 

alíneas b), d) e i), que referem, designadamente: “aprovar o projecto educativo de 

escola e acompanhar e avaliar a sua execução”; “apreciar os relatórios periódicos 

e o relatório final de execução do plano anual de actividades”; “apreciar os 

resultados do processo da avaliação interna da escola”. Por força do disposto na 

alínea d) do artigo 17º, “no desempenho das suas competências, a Assembleia 

tem a faculdade de requerer aos restantes 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 ao cumprimento do plano anual de 

actividades”. 

2.3 Sistema de avaliação no ensino não superior 

2.3.1 A auto-avaliação 

O potencial da auto-avaliação é valorizado pelo quadro legislativo vigente 

e, embora deva conformar-se a padrões de qualidade, deve ser dinamizada pela 

própria escola, aliás, deve ser esta a iniciar o processo de observação do seu 

funcionamento interno, a promover uma reflexão constante sobre a adequação, o 

aperfeiçoamento e a melhoria contínua dos métodos, processos e técnicas de 

educação. 
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Existem essencialmente três correntes que influenciaram o 

desenvolvimento da auto-avaliação das escolas na Europa: 

• Os adeptos do desenvolvimento organizacional promoveram a auto-

avaliação como estratégia de mudança, a partir da investigação-acção 

(diagnóstico, recolha de informação, concretização de acções, 

supervisão e avaliação da eficácia dessas acções); 

• A auto-avaliação que surge como resposta alternativa à necessidade de 

prestação de contas, exigida pelas teorias da gestão escolar que 

prevaleceram nos anos 80; 

• As “novas” perspectivas da gestão escolar (descentralização, 

autonomia, certificação de tipo ISO) que incitaram os meios 

profissionais a mobilizarem-se contra as tendências de reduzir os 

profissionais a executantes vigiados e a favor de iniciativas que 

pudessem, de algum modo, controlar (Thurler, 2002). 

Apesar da auto-avaliação ser obrigatória desde 2002, como referido, 

através da Lei n.º 31, esta ainda não constitui uma prática comum e regular ao 

nível dos estabelecimentos de ensino público não superior. Presentemente, as 

escolas, de uma maneira geral, apenas procuram justificações para resultados 

insatisfatórios dos alunos (classificações internas de frequência e exames 

nacionais), absentismo, abandono escolar, discrepância entre os resultados de 

um professor e os de outro, insucesso de uma disciplina em particular, 

aproveitamento/ comportamento de determinado grupo de alunos ou, então, 

servem de “terreno” a estudos de investigação ou de projectos promovidos pela 

administração (IGE: Avaliação Integrada/ Efectividade da auto-avaliação das 

Escolas), mas muito dificilmente constituem processos sistemáticos e regulares 

de apresentação e discussão dos resultados e não verificam a correspondência 

entre o investimento feito (recursos materiais, humanos, financeiros) e o “produto” 

(os resultados dos alunos). 
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Esta dificuldade de sustentar práticas de auto-avaliação, talvez advenha do 

facto de, até à presente data, a administração, apesar de previsto na lei, não ter 

prestado apoio às instituições escolares, no sentido de promover alterações à 

cultura de escola, formação em modelos de auto-avaliação, formar redes de 

escolas para a dinamização deste processo, pois praticada de forma singular 

existe maior probabilidade para a desmotivação e para o respectivo abandono do 

processo. 

A experiência, que revela a dificuldade de criar práticas duradouras de 

auto-avaliação, mostra, também, que “para que os estabelecimentos escolares 

possam funcionar como organizações aprendentes, não é só necessário que o 

sistema escolar lhe conceda uma autonomia parcial de funcionamento, mas 

também que se dote de um novo sistema de pilotagem, mais capaz de gerir a 

descentralização” (Thurler, 2002). 

A existência de sujeitos de aprendizagem cultural e etnicamente 

diferenciados, que os imperativos sociopolíticos da democratização do ensino 

acarretam, transportadores de hábitos mentais e esquemas de pensamento 

próprios (para além de conhecimentos não escolares resultantes das suas 

vivências significativas), exigem da escola uma reflexão permanente sobre a 

adequação, o aperfeiçoamento e a melhoria contínua dos métodos, processos e 

técnicas de educação. As abordagens educativas devem, a seu tempo, favorecer 

a construção de conhecimento e as aprendizagens significativas, e o 

desenvolvimento social e pessoal, de forma a garantir a equidade social e uma 

maior equiparação e igualdade de oportunidades e, bem assim, a preparação 

para o exercício pleno da cidadania (Leandro, 2002). Se a isto se juntar a reflexão 

que deve ser feita, dentro da escola, sobre a necessidade de um pacto “escola/ 

sociedade” (pacto esse vital para o desenvolvimento económico e social), então, 

será fácil perceber que as escolas deverão ter capacidade de se auto-avaliarem, 
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reformulando os seus processos organizativos, as suas políticas e estratégias, as 

suas práticas científico-pedagógicas, a gestão dos recursos, e, desta forma, 

reforçar a sua capacidade para planear e implementar o seu próprio processo de 

melhoria. 

A auto-avaliação é um processo social que só pode ser conduzido com 

sucesso se todos os actores escolares estiverem motivados e simultaneamente 

envolvidos ao mais alto nível. Este envolvimento traduz-se não só em ganhos 

individuais (mensuráveis nos conhecimentos, competências que cada um 

desenvolve), mas a própria escola fica a ganhar, pois está informada e com maior 

capacidade de iniciativa para tomar decisões fundamentadas sobre as prioridades 

e as direcções no seu próprio desenvolvimento. Esta é a utilização da avaliação 

como desenvolvimento de escola (Hopkins, 1992). 

2.3.2 Avaliação externa 

Em conformidade com o estipulado no ponto 1 do artigo 8º da Lei n.º 

31/2002, de 20 de Dezembro, a “avaliação externa (…) assenta, (…), em 

aferições de conformidade normativa das actuações pedagógicas e didácticas e 

de administração e gestão, bem como de eficiência e eficácia das mesmas”. O 

ponto 3, deste mesmo artigo, consigna a estruturação da avaliação externa, com 

base nos seguintes elementos: 

• Sistema de avaliação das aprendizagens em vigor, tendente a aferir o 

sucesso escolar e o grau de cumprimento dos objectivos educativos 

definidos como essenciais pela administração educativa; 

• Sistema de certificação do processo de auto-avaliação; 

• Acções desenvolvidas, no âmbito das suas competências, pela 

Inspecção Geral de Educação; 

• Processos de avaliação, geral ou especializada, a cargo dos demais 

serviços do Ministério de Educação; 
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• Estudos especializados, a cargo de pessoas ou instituições, públicas ou 

privadas, de reconhecido mérito. 

Contudo, até ao presente momento, as modalidades da avaliação externa 

consistem, essencialmente, no programa da avaliação integrada, conduzido pela 

Inspecção Geral de Educação; na avaliação sumativa externa, da 

responsabilidade dos serviços centrais do Ministério da Educação, que 

compreende a realização dos exames nacionais nos 9.º e 12.º anos de 

escolaridade; nas provas de aferição, que constituem um dos instrumentos de 

avaliação do desenvolvimento do currículo nacional e que têm vindo a ser 

aplicadas, de forma progressiva, aos alunos dos 4.º, 6.º e 9.º anos de 

escolaridade. Os resultados obtidos pelos alunos portugueses em estudos 

internacionais, designadamente o TIMSS, Third International Mathematics and 

Science Study, e PISA, Program for International Student Assessment, têm 

igualmente permitido juízos, não só acerca do desempenho dos alunos, mas 

também do currículo e das escolas.  

Embora estes resultados tenham sido publicitados e enviados às 

respectivas escolas, desconhece-se o seu impacto real na opinião pública, no 

sistema educativo e, particularmente, nas instituições escolares envolvidas. 

2.3.3 Auto-avaliação e avaliação externa 

Na avaliação externa, o acento é colocado na formulação de um juízo; na 

avaliação interna (auto-avaliação), o acento é na mudança. A avaliação interna 

visa as estratégias e os meios de melhoria da situação existente, enquanto que a 

avaliação externa se destina a controlar a qualidade dos resultados e a garantir 

que as medidas de melhoria são postas em prática. 
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Afonso (2000) enuncia “três motivações” para o desenvolvimento da auto-

avaliação: 

• Em primeiro lugar, permite-lhes melhorar o seu desempenho, através 

da identificação de áreas mais problemáticas e da procura de soluções 

mais adequadas, o que facilitará o trabalho dos docentes e de outros 

profissionais; 

• Em segundo lugar, a auto-avaliação é um óptimo instrumento de 

marketing. A divulgação dos resultados junto da comunidade – pais, 

autoridades locais e outros membros da comunidade – contribui para o 

reconhecimento público e revela-se uma estratégia apropriada, não só 

para conseguir mais e melhores apoios, mas, também, para gerar maior 

procura da escola por parte dos potenciais interessados, entusiasmados 

com os resultados divulgados; 

• Por último, permite-lhes “gerir a pressão da avaliação externa 

institucional”, quer antecipando a identificação dos seus pontos fracos 

(e também dos fortes) e delineando as estratégias adequadas de 

melhoria, quer preparando a justificação/ fundamentação das 

fragilidades identificadas pelos serviços de avaliação externa. 

Esta última motivação é a que estreita a relação entre avaliação externa e 

auto-avaliação, fazendo desta um instrumento da autonomia da escola e 

permitindo afirmar-se como organização aprendente (Bolívar, 2000; Guerra, 

2000). 

No que concerne ao binómio avaliação externa/ auto-avaliação, Leandro 

(2002) sustenta que um processo de avaliação externa conduz a uma melhoria 

contínua do desempenho da escola, se suportado numa auto-avaliação, ou 

seja, quando haja convergência das práticas de avaliação externa com o 

desenvolvimento das práticas de auto-avaliação, dando credibilidade ao próprio 

processo em si de auto-avaliação. Portanto, a auto-avaliação e a avaliação 
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externa podem ser encaradas como duas dimensões complementares do 

processo de avaliação da escola. 

Pode-se, por conseguinte, constatar que o objecto da auto-avaliação não 

consiste em suprir a avaliação externa dos alunos, pelo contrário, a auto-

avaliação agrega elementos recolhidos da análise dos resultados da avaliação 

externa. No entanto, o seu campo de acção é muito mais amplo, na medida em 

que circunscreve todos os sectores e processos, desde os pedagógicos aos 

administrativos e logísticos. 

Num relatório da Unidade Eurydice – “Rede Europeia de Informação sobre 

Educação” – destacou-se a relevância da auto-avaliação, na própria configuração 

da avaliação externa, acentuando-se que, em termos da melhoria da qualidade e 

da inovação, é o nível de desenvolvimento da avaliação interna (ou auto-

avaliação) que acaba por estabelecer os perfis da avaliação externa. Logo, quanto 

mais a auto-avaliação assumir um carácter sistemático e relevante, mais a 

avaliação externa tende a revestir uma natureza discreta e complementar 

(Afonso, 2005). 

É no estabelecimento de sinergias entre a avaliação externa e a auto-

avaliação que as instituições escolares se desenvolvem e melhoram: a auto-

avaliação fomenta a utilidade da avaliação externa – é na escola que está quem 

melhor conhece a realidade, quem realiza as melhorias no dia-a-dia e assegura a 

continuidade; por sua vez, a avaliação externa sustenta a validade da auto-

avaliação – o olhar dos outros, a credibilidade e o (re)conhecimento que podem 

servir o reforço da segurança dos actores educativos. 

A auto-avaliação pode servir de ponto de partida para a avaliação externa, 

e esta última favorece a primeira no sentido que fomenta a qualidade, 
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designadamente ao nível da construção de indicadores e de instrumentos de 

recolha de informação.  

2.3.4 Benchmark e benchmarking 

Os processos de auto-avaliação e de avaliação externa podem integrar-se 

ou ser complementados por processos ditos de benchmarking.  

Entende-se como benchmark um ponto de referência. Benchmarking é a 

medida de um processo ou de uma organização em relação a uma meta interna 

(benchmarking interno) ou externa (benchmarking externo). 

O benchmarking é um método de avaliação da qualidade de uma 

organização, por comparação da média dos seus resultados de desempenho, 

com a média dos resultados de desempenho de outras organizações do mesmo 

tipo, consideradas de qualidade ou “best in class”.  

O benchmarking pode ajudar as organizações a: 

• Avaliar o seu próprio desempenho; 

• Estabelecer metas de desempenho realistas; 

• Detectar novas ideias e práticas; 

• Estimular a criatividade e a inovação do desempenho; 

• Implementar a melhoria em toda a organização. 

A melhoria de desempenho da rede escolar deverá passar pela 

implementação de uma abordagem de benchmarking das práticas entre as 

escolas que constituem a rede. No entanto, a efectivação desta prática deverá 

basear-se, numa primeira fase, na aferição de benchmarks, através de processos 

de auto-avaliação – benchmarking métrico –, contra os quais se poderá medir o 

desempenho de todas as outras unidades da rede que não constituem 

benchmarks. 
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O benchmarking das práticas permite ir para além do benchmarking 

métrico, na medida em que possibilita “colher” novas ideias e práticas que, ao 

serem aplicadas na organização, vão potenciar a criatividade e a inovação, de 

forma a atingir um desempenho superior (Johnston e Clark, 2002). 

Embora o benchmarking métrico seja fulcral para medir o nível de 

desempenho de determinado processo e determinar em que dimensão pode ser 

melhorado, o benchmarking das práticas é essencial para compreender essa 

melhoria (Figura 2-1). 

 

Figura 2-1: Relações entre processos de benchmarking de métricas e de práticas 

(adaptado de: Johnston e Clark, 2002). 

A implementação de processos de benchmarking pode passar pela 

utilização de ferramentas quantitativas, como a análise de regressão e DEA (Data 

Envelopment Analysis). 

O DEA é uma técnica de programação matemática que permite a medição 

de desempenho de unidades similares de uma rede. Este método surgiu no sector 

PROCESSO 
PROCESSO 

BENCHMARK Metas revistas

Novas ideias e práticas

Comparação de métricas

Criatividade e inovação 

Comparação das práticas
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não lucrativo, no qual se pode incluir a escola. Trata-se de um método para a 

estimativa da eficiência relativa de unidades de tomada de decisão – decision 

making units (DMUs) – que desenvolvem tarefas similares, num sistema produtivo 

consumidor de múltiplos inputs e fornecedor de múltiplos outputs (Yun et al., 

2004), de forma a medir o desempenho de cada unidade. 

Desenvolvido por Charnes et al. (1978) e aperfeiçoado por Banker et al. 

(1984), o DEA generalizou a razão output simples/ input simples, como medida de 

eficiência para cada DMU, para situações de outputs múltiplos/ inputs múltiplos, 

dando, consequentemente, origem a razões de somas ponderadas de outputs 

com as somas ponderadas de inputs. Com base nesta informação, este método 

permite o estabelecimento de uma fronteira considerada como a melhor prática, 

sendo a(s) DMU(s) sobre esta linha de fronteira aquela(s) que teve(tiveram) um 

desempenho de 100% (a que desempenhou melhor que todas as outras na rede, 

constituindo a referência), e as restantes unidades apresentam valores de 

desempenho inferiores, o qual pode ser medido como a distância à fronteira 

determinada para a melhor prática (Figura 2-2). 

 

Input x

O
ut

pu
t y

Fronteira
DMUs

DMU1

DMU2
DMU3

DMU4
DMU5

 

Figura 2-2: Caso de um input e um output simples (adaptado de Homburg, 2001). 
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Este método permite igualmente detectar as áreas de desempenho que 

cada unidade pode melhorar (relativamente ao desempenho observado na 

fronteira), confrontando as práticas dinamizadas pelas unidades, situadas na 

fronteira, com as unidades que estão abaixo da fronteira. Esta comparação e 

partilha de boas práticas, entre as unidades situadas na fronteira, com as 

unidades abaixo dela, acaba por permitir que as unidades com pior desempenho 

melhorem a qualidade do seu serviço e melhorem, igualmente, o desempenho de 

toda a rede. 

O DEA permite dispor de uma informação importante, para a tomada de 

decisões, numa unidade organizacional. 

De entre os principais resultados do DEA, em parte referidos por 

Boussofiane et al. (1991), podem-se apontar os seguintes: 

• Estabelece uma medida de eficiência relativa das unidades 

organizacionais; 

• Define unidades de comparação ou de referência; 

• Essas unidades podem ser identificadas como constituindo padrões de 

desempenho; 

• Propõe metas a atingir pelas unidades ineficientes; 

• Identifica áreas de eficiência; 

• Orienta a aplicação de recursos; 

• Projecta resultados para orientação de colocação de recursos; 

• Determina políticas ou períodos de eficiência. 

Estas características encaixam, precisamente, no que é esperado de um 

sistema de análise de desempenho das escolas, com vista à melhoria da 

respectiva rede onde se encontram integradas. 
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A aplicação cabal do DEA exige, a nível nacional, a criação de uma base 

de dados sobre educação (prevista na Lei de Bases do Sistema Educativo, 

aprovada pela Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, mas que na data da edição deste 

trabalho ainda não se encontra formada), para fazer o benchmarking métrico e, a 

partir daí, levar a cabo análises de avaliação comparativas entre escolas, ou seja, 

procurar as melhores práticas dos benchmarks da rede (unidades de referência), 

para, posteriormente, disseminar essas melhores práticas junto das unidades com 

pior desempenho na rede. 

Castro (1993) aplicou, na sua dissertação de mestrado, na Universidade do 

Porto, Faculdade de Economia, o método DEA à avaliação da eficiência 

comparativa das escolas secundárias do distrito do Porto. O campo de aplicação 

foi constituído por 48 escolas. Para aplicação do método, apresentou-se a escola 

como uma unidade operacional em que os inputs foram, entre outros, o número 

de alunos, o seu nível sócio-económico, a qualidade e experiência dos 

professores, as despesas orçamentais efectuadas pela escola e os outputs 

cingiram-se, essencialmente, aos resultados dos alunos em provas externas, em 

provas de carácter geral, como a PGA (prova geral de acesso ao ensino superior) 

e na prova específica de matemática (analisando-se as provas específicas a que 

os alunos de cada escola se submeteram, esta prova era a única comum a 

todas). Neste trabalho, concluiu-se que a avaliação de desempenho relativo das 

escolas efectuada teve um carácter limitado, em parte pela natureza do método 

que obriga a omitir alguns aspectos qualitativos subjectivos, mas principalmente 

pela falta de outros dados estatísticos e pela necessidade que houve de o aplicar 

às escolas de um distrito apenas. 

2.4 Destinatários da avaliação 

A questão dos destinatários não pode ser desligada das finalidades, da 

perspectiva, da sequência e consequência da avaliação. 
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Se a principal finalidade da avaliação consistir em produzir conhecimento 

acerca da qualidade ou do estado das várias dimensões da escola (liderança, 

ethos, aprendizagem e ensino) ou, ainda, da escola como um todo, os 

destinatários são, fundamentalmente, a gestão da escola e os professores, caso 

este processo tenha resultado da iniciativa da própria escola. Se a iniciativa partiu 

por parte da Administração Central, com o objectivo primeiro de produção de 

conhecimento sobre o sistema educativo, então o destinatário privilegiado é o 

Ministério da Educação.  

Caso a perspectiva da avaliação tenha como objecto reforçar a capacidade 

da escola para planear e implementar o seu processo de melhoria, os 

destinatários são todos aqueles que estão envolvidos, mas com diferentes 

interesses, na instituição escolar, nomeadamente, alunos, professores, pais/ 

encarregados de educação, outras escolas, outros níveis de ensino, Estado, 

contribuintes e a sociedade em geral. 
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2.5 A melhoria eficaz da escola 

Após gerações de programas dos movimentos da Eficácia Escolar e da 

Melhoria da Escola (entre muitos outros, International School Improvement 

Project, Halton Project, Accelerated Schools Project, Improving the Quality of 

Education For All, Schools Make a Difference, Success for All), desenvolve-se, 

nos anos 90, um movimento teórico-prático que se alimenta das duas correntes – 

a Melhoria Eficaz da Escola (Murillo, 2003).  

A investigação educacional tem procurado resposta para duas questões 

basilares, relativas à escola: 

• Quais são as actividades que produzem efeitos mais positivos nos 

alunos? 

• Como é que se consegue que a escola seja melhor do que é 

actualmente? 

As investigações acerca da eficácia da escola têm centrado o seu trabalho 

na qualidade e na equidade da educação, de modo a compreender por que é que 

algumas escolas se revelam mais eficazes do que outras, se os resultados são 

consistentes ao longo do tempo e quais as características que se encontram 

associadas a essa escolas. Por outro lado, os trabalhos acerca da melhoria da 

escola têm focado a sua atenção nos processos que as escolas desenvolvem 

para obter mais sucesso e sustentar a sua melhoria (Stoll e Wikely, 1998). A 

integração dos dois paradigmas é conseguida pela corrente designada por 

melhoria eficaz da escola (Effective School Improvement). 

A investigação sobre eficácia desenvolveu-se como reacção a alguns 

estudos que concluíam que a origem familiar dos alunos era o factor que mais 
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influenciava os resultados escolares; para refutar esta opinião, realizaram-se 

estudos que mostraram que algumas escolas eram mais eficazes do que outras, 

ou seja, que escolas com as mesmas características e servindo populações 

escolares idênticas obtinham resultados diferentes (Alaiz et al., 2003).                                         

Assim, uma escola eficaz, segundo Stoll e Fink (1996), é aquela que: 

• Promove o sucesso de todos os alunos, para além do que deles pode 

ser esperado, tendo em conta a sua situação ao entrarem na escola e a 

sua origem familiar; 

• Assegura que cada aluno consiga o melhor desempenho possível; 

• Tem em conta todos os aspectos do desenvolvimento dos alunos; 

• Está num processo contínuo de melhoria, ou seja, orienta o seu 

trabalho para manter níveis de desempenho elevados. 

Mortimore e Stoll (1997) propõem uma definição mais simples, segundo a 

qual escola eficaz é aquela em que os alunos progridem mais do que aquilo que 

poderia ser esperado, tendo em conta as suas aprendizagens anteriores, a sua 

origem familiar, etc.  

O movimento da melhoria da escola tem-se desenvolvido paralelamente à 

investigação acerca da eficácia, dedicando particular atenção aos processos 

desenvolvidos nas escolas, conducentes ao seu aperfeiçoamento. 

A melhoria da escola é considerada, por Stoll e Fink (1996), como um 

processo em que a escola: 

• Melhora os resultados dos alunos; 

• Foca-se no ensino e na aprendizagem; 

• Desenvolve a capacidade para se apropriar da mudança; 

• Define os seus princípios orientadores; 
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• Analisa a sua cultura e investe no seu desenvolvimento; 

• Define estratégias para alcançar os objectivos; 

• Tem em conta as condições internas necessárias à mudança; 

• Mantém o equilíbrio nos períodos de turbulência; 

• Monitoriza e avalia os seus processos, progressos, desempenho e 

desenvolvimento. 

Poder-se-á dizer de forma mais sintetizada que o objecto último da 

melhoria da escola consiste em atingir um conjunto de objectivos, que fomentarão 

a aprendizagem, o desempenho e o progresso dos alunos. 

Na Tabela 2-1 é feita a comparação entre os paradigmas da eficácia e da 

melhoria. 

Por melhoria eficaz da escola, entende-se a mudança educacional 

planeada que valoriza, quer os resultados de aprendizagens dos alunos, quer a 

capacidade da escola gerir os processos de mudança, conducentes a estes 

resultados (Hoeben, 1998). Esta definição salienta, quer os resultados, 

tradicionalmente ligados à investigação em eficácia, quer os processos muito 

valorizados pela corrente da melhoria (Creemers & Hoeben, 1998).  
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Tabela 2-1: Comparação entre os paradigmas da eficácia e da melhoria 

Contributos da eficácia Contributos da melhoria 

 

- Atenção aos resultados; 

- Ênfase na equidade; 

- Utilização dos dados na tomada de 

decisão; 

- Assunção da escola como o centro da 

mudança; 

- Orientação para uma metodologia de 

investigação quantitativa. 

 

- Atenção aos processos; 

- Orientação para a acção e o desenvolvimento; 

- Ênfase nas áreas de melhoria seleccionadas pela 

escola; 

- Compreensão da importância da cultura escolar; 

- Enfoque na instrução; 

- Visão da escola como centro da mudança; 

- Orientação para uma metodologia de investigação 

qualitativa. 

              (Adaptado de: Stoll e Wikeley, 1998.) 

Segundo Alaíz et al., 2003, o conceito de melhoria eficaz é sustentado 

pelos seguintes princípios: 

• Os objectivos e o sucesso de melhoria eficaz da escola podem ser 

definidos em termos de critérios de eficácia, por um lado, e em termos 

de critérios de melhoria, por outro; 

• O critério de eficácia é aplicável se a escola consegue melhores 

resultados de aprendizagem para os seus alunos, acrescentando mais 

a esses resultados; 

• O critério de melhoria é aplicável se a escola gere com sucesso a 

mudança de uma situação para uma outra, necessária para conseguir 

maior eficácia da escola; 

• Os professores são centrais na condução de todos os esforços em 

direcção à eficácia e à melhoria; 

• A melhoria eficaz da escola só tem sucesso se se verificarem 

simultaneamente os critérios de eficácia e de melhoria. 
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Assim sendo, a melhoria eficaz da escola substancia-se em dois tipos de 

resultados: 

• Os resultados intermédios, respeitantes à melhoria dos processos 

dinamizados a nível de escola e da sala de aula, os quais devem ser 

avaliados em conformidade com os critérios de melhoria; 

• Os resultados dos alunos, ponderados em termos cognitivos, de 

atitudes ou de competências, os quais devem ser avaliados segundo 

critérios de eficácia. 

Reeztig (2001) propõe um quadro de referência para a melhoria eficaz da 

escola, o qual mostra uma visão de conjunto de todos os factores que podem 

facilitar a melhoria eficaz da escola, podendo servir para influenciar as práticas 

educativas, embora não possa, em caso algum, preceituar como é que uma 

escola singular, num país específico, deve proceder para alcançar a sua melhoria 

eficaz. Abarca factores a nível do contexto e a nível de escola que de alguma 

forma podem influenciar a melhoria eficaz. É um guia orientador de acção e não 

um modelo a seguir rigidamente, independentemente do contexto em que se 

insere (Figura 2-3). 
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Figura 2-3: Quadro de referência para a melhoria eficaz da escola (adaptado de Alaíz et 

al., 2003). 

2.6 A avaliação de escolas em Portugal 

2.6.1 A situação portuguesa no contexto europeu 

Os resultados publicados por um projecto internacional levado a cabo por 

uma organização europeia de inspectores de educação, a qual integra uma 

representação portuguesa, denominada The Standing International Conference of 

Central and General Inspectorates of Education (SICI), permite determinar uma 

comparação entre a situação portuguesa e a de um conjunto significativo de 

países (ou regiões) europeus. Os inspectores, conhecendo pela sua própria 

prática profissional, quer as limitações das avaliações externas, quer as 

insuficiências e erros de muitas avaliações internas, desenharam o Projecto ESSE 

(Effective School Self-Evaluation Project) que tinha como objecto apresentar o 

“estado da arte” relativamente à auto-avaliação em 13 países ou regiões da 

Europa. O projecto decorreu entre 2000 e 2003 com financiamento da União 

Europeia. Este projecto procura responder à seguinte questão: Em que medida a 

escola consegue uma melhoria contínua avaliando a qualidade dos seus próprios 

serviços e tomando medidas para tirar partido dos seus pontos fortes e fracos? 

Utiliza um conjunto de indicadores organizados em áreas-chave, por sua vez 

agrupadas em três categorias gerais: factores de entrada (inputs), processos e 

resultados (a que acrescentaram, em certas condições, o de contexto da auto-

avaliação) (Alaiz et al., 2003). 

Na execução do projecto, teve-se em conta o estatuto legal da auto-

avaliação, diferenciando-se três tipos: obrigatória, voluntária ou recomendada 

(mas não obrigatória). 
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Na Tabela 2-2, é possível observar que, na data de execução do Projecto 

ESSE, Portugal era um dos poucos países (dentro do leque de países a que o 

estudo foi aplicado) que só possuía auto-avaliação de escolas com carácter 

meramente voluntário, cerca de 20 %, segundo o relatório do projecto.  

 

Tabela 2-2: Estatuto legal da auto-avaliação de escolas (Adaptado: Projecto ESSE, 2001) 

 

                 Países          
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Obrigatória   X  X    X   X 4 

Fortemente 

recomendada 

(mas não obrigatória) 

X X  X    X  X   5 

Voluntária      X X    X  3 

 

Deve-se realçar que estes resultados datam de 2001 e em Portugal já tinha 
sido aprovado o regime de autonomia das escolas, o qual prevê a efectivação da 
auto-avaliação. 

 

2.6.2 Experiências de avaliação enquadradas em programas e projectos 

Apesar da auto-avalição estar prevista no actual quadro legal desde 2002, 

os processos de avaliação de escolas não constituem uma prática regular e 

sistemática. Contudo, o sistema educativo português tem sido alvo da aplicação 

de múltiplos programas, projectos e dispositivos de auto-avaliação e de avaliação 

externa das escolas e objecto de algumas experiências e realizações. 

Além da iniciativa dos organismos da administração educativa (com realce 

para o IIE – Instituto de Inovação Educacional e a IGE – Inspecção Geral de 

Educação), de programas de âmbito geral onde a avaliação é uma componente 

valorizada (caso do PEPT – Programa de Educação para Todos), de instituições 
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de fomento da investigação pedagógica (como a Fundação Manuel Leão) ou de 

associações sectoriais (como a AEEP – Associação dos Estabelecimentos de 

Ensino Particular e Cooperativo e a ANESPO – Associação Nacional de Escolas 

Profissionais), muitas escolas, por si sós ou em pequeno grupo, desenvolveram e 

dinamizam os mais diversos esforços de avaliação do seu desempenho global ou 

parcelar (CNE, 2005). 

Observatório da qualidade da escola (1992 - 1999) 

O primeiro esforço de avaliação de escolas aconteceu em 1992, com o 

programa “Observatório da Qualidade da Escola”, liderado pelo PEPT (Programa 

de Educação para Todos – promoção da escolaridade básica de nove anos e de 

combate ao abandono e ao insucesso escolar) do Ministério de Educação. Este 

projecto terminou em 1999 e enquadrava-se em quatro linhas de política e de 

estratégia educativa: a promoção da qualidade da escola, a promoção da 

autonomia das escolas, a introdução de uma reforma cultural na gestão das 

escolas e a produção de informação sistemática sobre as escolas (PEPT, 1994). 

Este programa recebeu inspiração dos estudos internacionais, 

desenvolvidos no âmbito do Projecto INES (Indicadores dos Sistemas Educativos) 

da OCDE e do estudo sobre Monitorização e Indicadores de Desempenho das 

Escolas. O Observatório tinha por objectivos:  

• A produção de informação sistemática sobre as escolas; 

• A promoção da qualidade da escola;  

• A mobilização das comunidades em torno das suas escolas;  

• A introdução de uma reforma cultural na gestão escolar, tornando-a 

transparente e rigorosa, capaz de se planear de uma forma 

estratégica e de avaliar os seus resultados (Clímaco, 1995).  
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Apontava, essencialmente, para o diagnóstico da escola e o planeamento 

estratégico. “Assim, o sistema de avaliação que se propõe não é senão um 

contributo para a elaboração do plano de desenvolvimento de cada escola ou do 

seu projecto educativo” (Clímaco, 1995). 

O sistema de informação da escola desenvolve-se em função de dezoito 

indicadores organizados em quatro grandes dimensões, designadamente, o 

contexto familiar, os recursos educativos e a sua gestão, o contexto escolar e o 

funcionamento da escola e os resultados educativos, académicos e não 

académicos. Só parte desses indicadores possuíam cariz obrigatório. Para cada 

indicador eram proporcionados às escolas instrumentos de colecta de dados, 

anteriormente validados. O domínio de estudo cingia-se a escolas com 2.º e 3.º 

ciclos do ensino básico. Em 1999, o Observatório envolvia mais de 1000 escolas 

(DAAP, 2000). 
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Projecto-Piloto Europeu – Avaliação da Qualidade na Educação 

Escolar (1998 -2000) 

O Projecto-Piloto, sobre Avaliação da Qualidade, foi iniciado no ano lectivo 

1997/1998, com a aprovação e o apoio do Conselho de Ministros da Educação. 

Foram envolvidas 101 escolas secundárias, de 18 países, que participaram no 

programa SÓCRATES.  

Todos os participantes, nessa qualidade, que estiveram envolvidos neste 

projecto-piloto, na última conferência de Viena, consideraram que:  

“O projecto-piloto permitiu sensibilizar as nossas escolas para as questões 

relativas à qualidade e, em quase todas elas, contribuiu para melhorar a qualidade 

da educação durante o período em que o projecto decorreu” (MacBeath et al., 

2005). 

Este projecto possuía uma concepção simples, contudo o seu raio de 

acção foi ilimitado. O ponto de partida – o perfil de auto-avaliação – conjugava os 

dois critérios gémeos: economia e poder. A economia de uma “única página”, 

facilmente acedido por todos os actores, ocultava uma enorme força de mudança 

(MacBeath et al., 2005). 

Com a sua implementação, constatou-se que, dinamizando um diálogo 

aberto, nos campos de questões técnicas e na observação de aulas, este facto 

não possuía um carácter intimador, mas sim um cariz construtivo de 

aprendizagens, não só ao nível dos alunos como dos professores. 

Este projecto, todavia, obteve “enormes benefícios” e constituiu “um 

processo rico”, “extremamente bem sucedido” e permitiu “enormes benefícios”. 
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Embora não acrescentasse nada de novo à auto-avaliação, propriamente dita, foi 

o primeiro projecto-piloto para todos, com o qual se aprendeu bastante. Apesar 

das habituais limitações de tempo, recursos, apoio e oportunidades para 

estabelecer redes, o envolvimento no projecto teve impacto em praticamente 

todas as escolas: “98% das 101 escolas afirmaram que gostariam de continuar o 

trabalho iniciado, mesmo depois da conclusão do projecto” (MacBeath et al., 

2005). 

Entre os benefícios do projecto destaca-se o auto-conhecimento, 

identificação dos pontos fortes e dos pontos fracos, reconhecimento e 

enaltecimento de determinados aspectos olvidados da vida escolar e 

desenvolvimento do conhecimento. 

Muitos dos países sustentaram e incrementaram o impacto do projecto. Em 

Portugal, por exemplo, as quatro escolas envolvidas constituíram o núcleo 

para uma iniciativa mais ampla. Em 1998/99, o número de escolas aumentou 

para 22 e, no ano seguinte, aumentou para mais do dobro, passando para 

cinquenta escolas (MacBeath et al., 2005). 

Na medida em que se partiu de uma iniciativa a nível europeu, surgiu a 

necessidade de constituir uma rede de actividades a nível europeu. Todas as 

escolas demonstraram apreço pela dimensão europeia e influência da sua 

participação e empenho. 

Programa de avaliação integrada das escolas (1992-2002) 

Este Programa foi encetado pela Inspecção-Geral da Educação (IGE), no 

ano lectivo de 1999/2000, e foi concluído no fim do ano lectivo de 2001/2002. 

Bebeu directamente da experiência recolhida do Observatório da Qualidade da 

Escola e do Projecto Qualidade XXI, bem como de programas desenvolvidos 
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anteriormente pela própria IGE. O domínio de estudo cingia-se a escolas com 2.º 

e 3.º ciclos do ensino básico e secundário. 

Este programa consiste numa actividade de avaliação externa, com os 

seguintes princípios orientadores: intervenção estratégica e integrada (abarca as 

diversas facetas da realidade escolar – meios, processos, resultados e actores), 

intervenção intencional, convergência de interesses (externa e interna) e 

intervenção com consequências. 

A Avaliação Integrada tinha como objectivos (IGE, 2002): 

•  Valorizar as aprendizagens e a qualidade da experiência escolar dos 

alunos; 

•  Devolver informação de regulação às escolas (…); 

•  Induzir processos de auto-avaliação como a melhor estratégia para 

garantir a qualidade educativa, consolidar a autonomia das escolas e 

responsabilizar os actores; 

•  Criar níveis elevados de exigência no desempenho global de cada 

escola; 

•  Desempenhar uma das funções de regulação do funcionamento do 

sistema educativo (…); 

•  Disponibilizar informação e caracterizar o desempenho do sistema 

escolar, através de um relatório nacional. 

A análise das escolas parte da avaliação dos resultados da aprendizagem 

e estrutura-se em função de grandes áreas temáticas: organização e gestão; 

clima e relacionamento interpessoal; enquadramento sócio–familiar; educação, 

ensino e aprendizagem (Figura 2-4). 
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Figura 2-4: Esquema geral do sistema de avaliação integrada. 

As equipas que procediam à avaliação eram constituídas, de uma maneira 

geral, por três inspectores, podendo ser alargadas no caso de agrupamentos ou 

de escolas mais complexas. 

Na Primavera de 2002, foi experimentada uma “intervenção sequencial” 

para aferir os efeitos da Avaliação Integrada, analisando o uso da informação 

contida no relatório, as acções de melhoria desenvolvidas na escola, os 

dispositivos de auto-avaliação e os constrangimentos ao desenvolvimento de 

acção de melhoria (internos e externos à escola) (IGE, 2002). 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 
 
 - Estrutura organizativa; 
 - Serviços administrativos; 
 - Gestão de Recursos; 
 - Plano de Acção Educativa; 
 - Clima Organizacional . 

ENQUADRAMENTO 
SÓCIO – FAMILIAR 

 
 - Nível de escolaridade dos pais; 
 - Caracterização sócio profissional 

dos pais; 
 - Nível de carência económica. 

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
Nível de desempenho dos alunos: 
 - Taxa de sucesso; 
 - Qualidade do sucesso; 
 - Valor acrescentado; 
 - Fluxos escolares. 

CLIMA 
RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 
 
 - Participação; 
 - Interacção com o meio; 
 - Liderança. 
  

EDUCAÇÃO 
ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
 - Realização do ensino e das 
aprendizagens; 
 - Avaliação dos alunos; 
 - Apoios Educativos. 
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Programa de avaliação de escolas secundárias (AVES) (2000- …) 

É um programa desenvolvido por iniciativa da Fundação Manuel Leão, para 

o efeito apoiada pela Fundação Calouste Gulbenkian, e directamente inspirado no 

modelo de avaliação de escolas do Instituto de Evaluación y Asesoriamento 

Educativo, (IDEA), de natureza privada, criado pela Fundación Santa Maria, de 

Espanha, com quem foi estabelecido um protocolo de cooperação. 

O Programa AVES – Avaliação de Escolas Secundárias surge, neste 

contexto novo, como contributo para alcançar o objectivo de ligar, no terreno de 

cada escola, a identificação dos factores que fomentam (e impedem) a qualidade 

do seu desempenho, com as acções e os projectos que, ainda em cada escola, 

se podem movimentar em ordem à melhoria deste mesmo desempenho social. A 

convergência entre as duas dinâmicas pode catalisar os processos que 

promovem a melhoria da qualidade das escolas secundárias portuguesas. 

Numa 1ª fase aderiram ao programa 13 escolas, atingindo mais de três 

dezenas de escolas, públicas e privadas, no ano escolar de 2005/06.  

Trata-se de um modelo que “valoriza quer as dinâmicas de auto-avaliação, 

apoiadas por mecanismos externos e independentes de recolha e tratamento 

(inicial) da informação, quer uma visão integrada dos processos avaliativos” 

(Azevedo, 2002). 

O modelo estrutura-se de acordo com oito princípios orientadores: 

• Formatividade, não controlo ou supervisão; 

• “Longitunidade”: o programa não se cinge em dados pontuais, o seu 

ciclo de estudos decorre ao longo de 3 anos (correspondente ao 
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número de anos que compõe o 3.º ciclo do ensino básico e o ensino 

secundário); 

• Participação voluntária das escolas; 

• Integração; 

• Garantia de confidencialidade; 

• Articulação da avaliação externa (equipa externa) com a avaliação 

interna (equipa interna); 

• As escolas como organizações aprendentes; 

• “Valor acrescentado” de cada escola: “Este é um valor que se obtém a 

partir tanto da comparação entre os resultados obtidos por cada escola 

com os do conjunto da rede e com as escolas que têm um corpo 

discente de extracção sociocultural semelhante, como da recolha de 

dados relativos às condições socioeconómicas e ao rendimento dos 

alunos no momento do ingresso na escola secundária, com o objectivo 

de os utilizar como elemento de ponderação dos seus resultados finais 

(no termo de um ciclo de estudos)” (Azevedo, 2002). 

 

Este programa tem como objectivos: 

• Conhecer os processos educativos de cada escola; 

• Descrever as mudanças que se geram nos diversos planos da escola; 

• Analisar o impacto das mudanças; 

• Analisar e informar as escolas do “valor acrescentado” que produzem; 

• Permitir que cada escola analise os resultados obtidos e os possa 

equiparar com outras escolas, com características análogas; 

• Executar modelos esclarecedores da informação produzida; 

• Coadjuvar na formulação e aplicação de uma estratégia de melhoria; 

• Conhecer melhor os factores da qualidade da educação, em Portugal. 

Este modelo, tal como outros, pretende ter em consideração o contexto, os 

processos e os resultados, avaliando as seguintes dimensões: 

• Contexto sócio-cultural da escola; 
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• Organização da escola e clima organizacional; 

• Resultados escolares dos alunos; 

• Estratégias de aprendizagem; 

• Processos de ensino e de organização pedagógica da escola. 

O programa permite uma avaliação do desempenho dos alunos em cada 

escola, através de provas de conhecimento e de provas de valores e 

competências.  

O trabalho é realizado por uma “equipa de coordenação” da Fundação 

Manuel Leão e por uma pequena equipa de docentes de cada escola que 

acompanha e coordena o processo. 

No dia 19 de Outubro de 2005, ao fim de cinco anos de trabalho contínuo, 

foi feita a primeira apresentação pública de resultados. 

Projecto “melhorar a qualidade” (2000 - …)  

Resulta de uma parceria entre a AEEP – Associação dos Estabelecimentos 

de Ensino Particular e Cooperativo e a empresa QUAL – Formação e Serviços em 

Gestão de Qualidade, Lda, “no sentido de proporcionar a um conjunto de escolas 

associadas da AEEP a possibilidade de realização de um exercício de auto-

avaliação de acordo com o Modelo de Excelência da EFQM (European 

Foundation for Quality Management), devidamente adaptado ao contexto da 

escola” (Saraiva, 2002). 

Foram abrangidas, neste projecto de auto-avaliação e melhoria, 46 escolas 

particulares associadas da AEEP. 
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Projecto das assimetrias regionais do desempenho educativo (2002) 

Tavares et al. (2002), num estudo a nível nacional onde se procurou 

avaliar, para além da conhecida influência contextual, em que medida existem ou 

não também acentuadas assimetrias entre desempenhos escolares para regiões 

com condições afins, recorreu a métodos de estatística multivariável a fim de 

identificar as variáveis sócio-económicas mais significativas. 

Este estudo visava esclarecer de que forma, para além da influência 

contextual, existem ou não acentuadas assimetrias, nos desempenhos escolares, 

em regiões com condições afins. 

O referido estudo conclui que as influências contextuais são, 

inegavelmente, relevantes nas variações do sucesso escolar, designadamente no 

capítulo do estudo das disciplinas do português e da matemática, sem que sejam, 

no entanto, determinantes, “ficando o seu poder explicativo aquém de 30% das 

variações dos resultados”. Este mesmo estudo revela ainda que, à falta de outras 

explicações plausíveis, se pode concluir que as variações de sucesso, entre 

classes de afinidade contextual, se pode (deve) ficar a dever ao sistema escolar 

no seu todo, “onde o estilo, o conteúdo, o clima, a liderança, os recursos e a 

qualidade dos professores são factores determinantes”. O mesmo será dizer que 

questões como a responsabilização, a dedicação, a actualização científica e 

pedagógica e, consequentemente, o desempenho de todos os actores da escola 

deverão constituir-se como preponderantes na determinação do sucesso/ 

insucesso dos sistemas de ensino (e, aqui, entenda-se sucesso como sinónimo 

de obtenções de boas taxas de aproveitamento escolar). 
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Projecto resultados diferentes. Escolas de qualidade diferente (2003) 

Curado et al. (2003a e 2003b), no âmbito do projecto “Resultados 

diferentes. Escolas de qualidade diferente” apresentou duas vertentes de análise, 

uma quantitativa (regressão linear simples) e uma outra qualitativa (estudo de 

caso múltiplo), enquadradas na corrente de investigação da eficácia e da melhoria 

das escolas, dando um contributo para a compreensão de uma realidade 

complexa e proporcionando métodos de reflexão às escolas, sobre as suas 

práticas organizacionais e pedagógicas. Ambos os estudos englobaram as 

mesmas dimensões de análise, nomeadamente: 

• Os resultados dos exames; 

• Os factores de contexto interno e externo; 

• O processo de ensino e aprendizagem; 

• As práticas de avaliação das aprendizagens; 

• A organização e gestão e a cultura de escola. 

As conclusões do estudo quantitativo apontam para a identificação dos 

factores que figuram nos modelos teóricos associados ao sucesso educativo, tais 

como: 

• Características sócio/ económicas e culturais dos alunos; 

• Organização, gestão e cultura da escola; 

• A monitorização e acompanhamento das aprendizagens; 

• A organização estruturada do ensino/ aprendizagem; 

• A liderança objectiva; 

• As expectativas elevadas por parte da comunidade educativa; 

• A criação de hábitos de trabalho, rigor e exigência nos alunos; 

• O reconhecimento do bom desempenho; 

• A ênfase nos resultados académicos; 
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• A ordem e disciplina; 

• O sentimento de segurança. 

O estudo de caso múltiplo pretendeu, em particular, formas de estabelecer 

uma comparação justa entre os estabelecimentos de ensino secundário, 

relacionar as características pedagógicas e organizacionais das escolas 

secundárias com os resultados dos exames do 12º ano, e proporcionar às escolas 

uma informação organizada, no sentido da promoção da melhoria de práticas e 

resultados. Neste sentido, poderá entender-se esta aproximação como uma forma 

de benchmarking das práticas. 

O estudo de caso múltiplo permitiu questionar aquilo que se entende por 

“escola de qualidade” e confirmar, igualmente, parte das condições identificadas 

pelos teóricos da melhoria e eficácia das escolas, nomeadamente, alguns factores 

externos, especialmente expressos na pressão para melhorar, e certos factores 

internos, tais como a existência de uma cultura de melhoria. 

Efectividade da auto-avaliação das escolas (2005 - …) 

A Inspecção-Geral de Educação (IGE) (IGE, 2004) começou, no ano lectivo 

2004/2005, a desenvolver um Programa de Aferição, junto dos estabelecimentos 

de ensino, denominado Efectividade da Auto-Avaliação das Escolas. 

Esta actividade corresponde a uma aplicação adaptada aos instrumentos 

do ESSE, projecto europeu das inspecções de educação (em que a IGE 

participou), promovido pela SICI (The Standing International Conference of 

Central and General Inspectorates of Education) e desenvolvido entre Abril de 

2001 e Março de 2003. Teve como objectivos gerais: conhecer as práticas de 

auto-avaliação, definir um conjunto de indicadores pertinentes para avaliar a 

qualidade, construir um quadro de referência e uma metodologia comum de 
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avaliação externa e de auto-avaliação (meta-avaliação), articular a prestação de 

contas e a promoção da melhoria. 

Este programa teve em conta as directivas da Estratégia Lisboa 2000 e 

como referência o disposto no ponto 8 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 208/2002, 

de 17/10, o qual refere: “Cabe à IGE, (…), exercer a auditoria e controlo nas 

vertentes técnica, pedagógica, administrativa, financeira e patrimonial, em termos 

de aferição da legalidade, de aferição da eficiência de procedimentos e da eficácia 

na prossecução dos objectivos e resultados fixados e na economia de utilização 

dos recursos, bem como da aferição da qualidade da prestação do sistema 

educativo”.  

Trata-se de uma actividade de avaliação externa, sob a modalidade de 

meta-avaliação, que procura, em cada escola, a resposta à pergunta: “Qual é a 

efectividade da auto-avaliação que a escola faz da qualidade do seu 

funcionamento e dos serviços que presta, de forma a desenvolver acções que 

contribuam para reforçar os seus pontos fortes e superar os pontos fracos?” (IGE, 

2005). 

A aferição da Efectividade da Auto-Avaliação das Escolas, enquanto 

actividade da IGE, decorre de imperativos de natureza normativa que 

regulamentam o sistema de avaliação da educação e do ensino não superior (Lei 

nº 31/2002, de 20 de Dezembro). 

Este programa tem como objectivos: 

• “Identificar aspectos-chave na aferição da auto-avaliação enquanto 

actividade promotora do desenvolvimento das escolas; 

• Desenvolver uma metodologia inspectiva de meta-avaliação (…); 
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• Promover nos estabelecimentos de educação e de ensino uma cultura 

de qualidade, exigência e responsabilidade, mediante uma atitude 

crítica e de auto-questionamento, tendo em vista a qualidade dos 

processos e dos resultados; 

• Contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de aperfeiçoamento 

institucional focalizado e estratégico; 

• Acompanhar o desenvolvimento de dispositivos externos de suporte à 

auto-avaliação nas escolas” (IGE, 2005). 

O Modelo Conceptual incide sobre 9 Indicadores de Qualidade (IQ), 

agrupados em 4 áreas–chave do processo de avaliação interna, designadas por 

campos de aferição (Figura 2-5): 

• Visão e estratégia do auto–avaliação; 

• Auto–avaliação e valorização dos recursos; 

• Auto–avaliação e melhoria de processos estratégicos; 

• Auto–avaliação e efeitos nos resultados educativos. 

Para cada indicador de qualidade, estabeleceram-se Sub-Indicadores de 

Qualidade (SIQ). Para cada Sub-Indicador de Qualidade (SIQ), estabeleceram-se 

descritores ou ilustrações.  

Do processo resultante da aferição da efectividade da avaliação, é intenção 

da IGE produzir informação de retorno para o estabelecimento de ensino, para 

que esta constitua um factor indutor de uma cultura institucional de qualidade e 

aperfeiçoamento. 
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Figura 2-5: Modelo de aferição da Efectividade da Auto-Avaliação das Escolas (adaptado 

de IGE, 2004). 

A actividade é realizada por equipas de dois inspectores e a acção decorre 

durante oito dias. O domínio de estudo restringe-se a estabelecimentos de 

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. 

Até início de 2006, já foram intervencionadas 58 unidades de gestão 

(agrupamentos de escolas) e, a nível da Região Centro, já foram objecto desta 

acção inspectiva 10 unidades de gestão (138 escolas de diferentes tipologias), 

não tendo sido publicados quaisquer resultados. 
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Estrutura baseada no modelo CIPP (2005-…) 

O Departamento de Avaliação Prospectiva e Planeamento, a DREC, a 

DREN, e alguns estabelecimentos de ensino, propuseram um quadro de 

referência para a auto-avaliação, com uma estrutura baseada no modelo CIPP – 

Context, Input, Process e Product, Figura 2-6, apresentado por Stafflebeam na 

década de 60, o qual tem sofrido diferentes adaptações e inspirado vários 

quadros de referência de avaliação de escolas, utilizados actualmente na Europa 

e nos Estados Unidos e, também, já experimentados em Portugal (DAPP, 2004).  

 

 

Figura 2-6: Modelo CIPP (adaptado de DAPP, 2004). 

A fim de caracterizar o quadro de referência que se propõe para a auto-

avaliação da escola, são identificadas dimensões de avaliação e indicadores, de 

natureza quantitativa e qualitativa, que possibilitem a recolha de evidência sobre o 

seu desempenho e a identificação dos seus pontos fortes e dos seus pontos 

fracos, de forma a melhorar estes últimos. 

Estas áreas são avaliadas, segundo referenciais de eficiência e eficácia, 

pelo que são propostos critérios de sucesso, apresentados segundo escalas 

descritivas de 4 níveis, que possibilitam à escola “situar” o seu desempenho. A 

aplicação destas escalas poderá constituir uma base para o desenvolvimento de 
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“termos de referência para maiores níveis de exigência”, proposto na “Lei do 

Sistema de Avaliação (artigo 4.º - Lei n.º 31/2002, de 20/12) e para a subsequente 

identificação de boas práticas. 

Refira-se que esta proposta de trabalho ainda não foi publicada nem 

dinamizada junto dos estabelecimentos de ensino, é ainda um modelo em estudo. 

Projecto-piloto de avaliação externa das escolas e agrupamentos de 

escolas (2006-…) 

O Ministério da Educação pretende lançar, durante o ano lectivo 

2005/2006, um processo de avaliação externa de um grupo limitado de escolas e 

agrupamentos, com o objecto de constituir um procedimento extensível a todas as 

unidades de gestão da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. 

Este projecto tem como principais atribuições: 

• “Definir os referenciais para a auto-avaliação dos estabelecimentos de 

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário; 

• Definir os referenciais para a avaliação externa dos estabelecimentos 

de educação e ensino, tendo em conta que do processo de avaliação 

deverá resultar: classificações claras dos estabelecimentos de ensino; 

recomendações que permitam prepararem a celebração de contratos de 

autonomia. 

• Aplicar os referenciais de auto-avaliação e avaliação externa a um 

número restrito de unidades de gestão (entre 20 e 30), contemplando a 

avaliação presencial por peritos designados pelo grupo de trabalho; 

• Definir os procedimentos, o calendário e as condições necessárias à 

generalização da auto-avaliação e da avaliação externa aos restantes 

estabelecimentos de educação e ensino; 
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• Produzir recomendações para uma eventual revisão do actual quadro 

legal, tanto em matéria de avaliação, como de autonomia das escolas 

(Ministério da Educação, 2006). 

Para a concretização do desiderato acima exposto, o Ministério da 

Educação convida as escolas e agrupamentos que já tenham efectuado um 

processo formal de auto-avaliação, a fim de reunirem as condições fundamentais 

a esta fase piloto de avaliação externa das unidades de gestão. 

Segundo o Ministério de Educação (2006), a selecção do grupo de escolas/ 

agrupamentos, sobre o qual recairá a avaliação externa, em sede deste projecto 

piloto, terá em consideração os termos e dados da candidatura, bem como 

critérios de diversidade da amostra, no tocante aos aspectos regionais, contextos 

sócio-económicos, níveis de educação e ensino e dimensão das unidades de 

gestão. 

2.7 Modelos de gestão da qualidade em contexto educativo  
       A gestão da qualidade em contexto educativo apresenta essencialmente duas 

abordagens. Uma baseada no modelo de excelência da European Foundation for 

Quality Management - EFQM e, uma outra, de utilização recomendada para as 

Administrações Públicas da União Europeia - CAF (Common Assessment 

Framework ou Estrutura Comum de Avaliação), adaptada da EFQM. 

2.7.1 European Foundation for Quality Management - EFQM 

A European Foundation for Quality Management – EFQM é uma 

associação sem fins lucrativos, fundada em 1988 por catorze empresas líderes a 

nível europeu, com a missão de “ser a força conducente à Excelência sustentável 

na Europa” e uma visão de “um mundo no qual as organizações europeias são 

excelentes”. 
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A EFQM tem por objecto promover e apoiar a gestão na compreensão e 

aplicação dos princípios da Qualidade Total e na persecução da excelência 

empresarial. Este modelo possibilita às organizações avaliar com objectividade os 

seus pontos fortes e campos onde podem ser conseguidas melhorias, culminando 

com o planeamento de acções de melhoria, cuja efectuação será, posteriormente, 

controlada, de forma a analisar os progressos alcançados. As organizações 

seguem este ciclo de avaliação e empreendem acções de forma cíclica, com a 

finalidade de atingir uma melhoria genuína e sustentada. 

“O Modelo de Excelência da EFQM é uma ferramenta não prescritiva, 

baseada em nove critérios, Figura 2-7. Cinco são Meios e quatro são Resultados. 

Os Meios abrangem aquilo que uma organização faz. Os Resultados abrangem o 

que uma organização alcança. Os Resultados são causados pelos Meios, e os 

Meios são melhorados, utilizando o feedback dos Resultados”.  
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Figura 2-7: Modelo de excelência da EFQM (adaptado de EFQM, 1999). 

O Modelo, o qual reconhece a existência de várias abordagens, para 

alcançar a Excelência sustentável, em todos os aspectos do desempenho, baseia-

se na seguinte premissa: 

“Resultados excelentes no que se refere ao Desempenho, Clientes, 

Pessoas e Sociedade são alcançados através da Liderança na condução da 

Política e Estratégia, a qual é transferida através das Pessoas, das Parcerias e 

Recursos, e dos Processos” (EFQM, 2003). 

As setas evidenciam a natureza dinâmica do modelo, mostram a inovação 

e a aprendizagem a apoiar a melhoria dos Meios, os quais por sua vez conduzem 

a melhores resultados. As nove áreas do modelo, Figura 2-7, representam os 

critérios, através dos quais pode ser avaliado o progresso de uma organização 

rumo à Excelência. Cada critério é suportado por um conjunto de partes de 

critério. Por último, para cada parte de critério existem linhas de orientação. 
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O Modelo assenta numa lógica designada por RADAR. São constituintes 

do RADAR os Resultados, a Abordagem, o Desdobramento e a Avaliação e 

Revisão. 

Quando o Modelo é utilizado numa organização, tendo em vista uma Auto-

Avaliação, os elementos da lógica RADAR – Abordagem, Desdobramento, 

Avaliação e Revisão, - devem ser considerados, para cada parte de critério de 

Meios, enquanto o elemento Resultados deve ser considerado, para cada parte 

de critério de Resultados (EFQM, 2003). 

Subjacente ao Modelo de Excelência da EFQM, estão os conceitos 

fundamentais da excelência, nomeadamente: orientação para os resultados, 

focalização no cliente, liderança e constância de propósitos, gestão por processos 

e por factos, desenvolvimento e envolvimento das pessoas, aprendizagem, 

inovação e melhorias contínuas, desenvolvimento de parcerias e responsabilidade 

social. Estes conceitos devem ser adaptados em função do desenvolvimento e da 

melhoria das organizações. 

Em conformidade com o Modelo de Excelência EFQM (2003), as 

organizações que utilizam este modelo, para efeitos de Auto-Avaliação, destacam 

um vasto leque de benefícios, decorrentes deste exercício, a saber: 

• Fornece abordagens altamente estruturadas, baseadas em factos, para 

a identificação e avaliação de pontos fortes e áreas de melhoria, bem 

como para a monitorização periódica do progresso da organização; 

• Educa as pessoas nos conceitos fundamentais da excelência e constitui 

uma ferramenta para a gestão e melhoria da organização, e para a 

forma como esta lida com as suas responsabilidades; 

• Integra as várias iniciativas de melhoria nas operações correntes; 
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• Facilita a comparação com outras organizações, de natureza similar ou 

distinta, através da utilização de um conjunto de critérios amplamente 

aceites em toda a Europa, bem como a identificação e a partilha de 

“boas práticas” na organização. 

Leandro (2002) propõe que as escolas possam efectuar uma auto-

avaliação, com base no Modelo de Excelência EFQM, que apela à consideração 

das organizações enquanto sistemas abertos e interactivos, assim como à sua 

melhoria contínua de desempenho, valorizando a reflexão e o envolvimento de 

todos os actores organizacionais (neste caso do meio escolar), assegurando um 

ciclo de comunicação completo, entre os diversos intervenientes. 

Da adaptação do Modelo de Excelência EFQM à estrutura organizativa 

escolar, Leandro (2002) designa-a por Modelo Personalizado, o qual se baseia no 

pressuposto de que a excelência dos resultados da escola apenas deve ser 

considerada depois de diagnosticada a satisfação dos vários grupos que directa 

ou indirectamente interagem ou interferem no funcionamento da mesma. Ou seja, 

antes de mais, a (1) satisfação dos destinatários/ utentes (ou se preferirmos, os 

alunos e respectivas famílias), (2) dos professores e funcionários (ou outros 

agentes com um vínculo de trabalho à escola, e por fim da (3) sociedade ou 

comunidade em geral. Segundo este modelo, a excelência dos resultados só 

poderá ser alcançada, através da convergência das lideranças diferenciadas que 

existem no meio escolar, assim como o envolvimento dos liderados. 

Leandro (2002) procurou adaptar o Modelo de Excelência EFQM às 

escolas portuguesas, aplicando-o, experimentalmente, em duas escolas da zona 

da Grande Lisboa, nomeadamente a Escola Secundária Quinta do Marquês 

(ESQM) e a Escola Secundária de Miraflores (ESM), situadas no concelho de 

Oeiras. A Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo 

também estão a aplicar o modelo EFQM. 
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No domínio da gestão da qualidade total, para além do supra referido 

Modelo EFQM, têm surgido outros contributos, no sentido de reforçar a 

dinamização de procedimentos de auto-avaliação, nos organismos dos serviços 

públicos. O Modelo Speyer, promovido pela Academia Speyer, escola de gestão 

pública alemã, que atribui anualmente prémios de qualidade a Serviços de 

Excelência da Administração Pública, é um exemplo deste desiderato. 

Na confluência destes dois modelos, surgiu em 2000 a CAF (Common 

Assessment Framework ou Estrutura Comum de Avaliação), de utilização 

recomendada para as Administrações Públicas da União Europeia, sendo um 

modelo de estrutura mais simples e menos ambicioso do que o Modelo de 

Excelência EFQM, mas tendo a vantagem de ser compatível com este, podendo-

se constituir como um “primeiro passo para a implementação da gestão da 

qualidade, mas também do benchmarking e da melhoria contínua em meio 

escolar (CAF, 2002). 

2.7.2 Common Assessment Framework - CAF 

O conceito de qualidade proposta pela CAF consiste em: “ O conjunto de 

propriedades e características, de um bem ou de um serviço, que lhe confere 

capacidade para satisfazer necessidades explícitas ou implícitas dos clientes. 

Pode ser medida em função de um determinado padrão, ou indirectamente pela 

apreciação ou impacto do cliente/ cidadão. A Gestão pela Qualidade Total (TQM) 

focaliza-se nos procedimentos e processos que são considerados essenciais para 

a promoção da Qualidade”.  

A CAF – Estrutura Comum de Avaliação – foi apresentado em 2000, 

durante a 1.ª Conferência de Qualidade das Administrações da União Europeia, 

realizada em Lisboa, em que os responsáveis dos respectivos países (15) 

assumiram o compromisso de difundir a utilização da CAF, nos competentes 
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serviços públicos. Em Portugal, este desiderato começou por ser responsabilidade 

do Secretariado para a Modernização Administrativa (SMA), extinto em 2001, 

passando de seguida para a alçada do Instituto para a Inovação na Administração 

do Estado (IIAE), abolido em 2002, estando presentemente sob competência da 

Direcção Geral da Administração Pública (DGAP), que é a representante oficial de 

Portugal no CAF. 

A CAF tem vindo a ser sucessivamente aperfeiçoada, tendo sido a última 

versão apresentada em Outubro de 2002, na 2.ª Conferência da Qualidade das 

Administrações da União Europeia. 

Segundo o DGAP (2003), “A CAF constitui um modelo de análise 

organizacional que, aplicado de forma contínua e sistemática, permite às 

organizações públicas realizarem exercícios de auto-avaliação com custos 

reduzidos. A CAF consiste numa ferramenta que foi constituída para ajudar as 

organizações da União Europeia a compreender e utilizar as técnicas de gestão 

da qualidade de modo a melhorarem o respectivo desempenho. Constitui uma 

ferramenta simples, de fácil utilização, que permite a auto-avaliação das 

organizações públicas. A sua implementação na Administração Pública 

portuguesa central e regional ou local tem como objectivo primordial desenvolver 

uma cultura de serviço público orientado para o cidadão, bem como de gestão 

estratégica na qualificação e responsabilização das pessoas e no 

desenvolvimento de práticas de comparabilidade institucional e pedagógica 

(benchmarking)”. 

A CAF é um instrumento que, usado sistematicamente, possibilita aferir: 

• As exigências e expectativas dos “clientes”, mediante um leque de 

critérios que identificam o tipo de necessidades, aferem a eficácia e a 

eficiência da organização, no que concerne aos meios utilizados para 

os satisfazer; 
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• A capacidade institucional da organização para prever as necessidades 

dos seus “clientes”, actuando de um modo pró-activo, num ambiente em 

constante transmutação e volubilidade. 

De acordo com o DGAP (2003), a CAF tem como objectivos primordiais: 

• Apreender as características essenciais das organizações públicas; 

• Servir, como instrumento, para os gestores públicos que queiram 

melhorar o desempenho dos organismos que dirigem; 

• Servir de “ponte”, entre os vários modelos, utilizados na gestão da 

qualidade, pelas Administrações Públicas da União Europeia; 

• Facilitar a utilização do benchmarking, entre organizações públicas. 

A CAF foi desenhada para ser usada por todos os sectores da 

Administração Pública, bem como pelos diversos níveis de administração 

nacional, regional e local. Mas pode ser igualmente utilizada em distintas 

situações, nomeadamente, como parte de um programa de reforma ou, como 

ponto de partida para a melhoria contínua de uma organização pública. Também 

se pode proceder à auto-avaliação, apenas numa das estruturas que compõem a 

organização. 

Uma proposta para a avaliação das escolas portuguesas poderia seguir o 

modelo proposto pela CAF que, pela simplicidade da sua operacionalização, 

poderia contribuir para um entendimento generalizado do mesmo, porventura 

conseguindo reduzir boa parte dos comportamentos de resistência à mudança. 

As nove caixas identificam as áreas essenciais a avaliar numa organização. 

Dentro de cada uma das caixas existe um critério ao qual está associado um 

conjunto de sub-critérios e que deverão sofrer as devidas adaptações ao contexto 
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escolar. Os critérios representam as dimensões da organização que devem ser 

contempladas no processo de auto-avaliação. 

O sistema proposto encontra-se dividido em cinco critérios de avaliação 

de meios (liderança, planeamento e estratégia, gestão de pessoas, parcerias e 

recursos e gestão dos processos de mudança) e quatro critérios de avaliação 

de resultados (resultados orientados para os alunos e encarregados de 

educação, resultados relativos às pessoas, impacto na sociedade, resultados de 

desempenho-chave) que devem ser avaliados (Madureira, 2004) (Figura 2-8).  

  
 

Figura 2-8: Adaptação da estrutura da CAF ao Meio Escolar (adaptado de Madureira, 2004). 

De uma forma sintética, poder-se-á dizer que, a implementação da CAF 

implica que um determinado número de indivíduos se organizem de uma forma ad 

hoc, no sentido de procederem a uma avaliação crítica da sua instituição, 

baseada em critérios dos meios e critérios dos resultados. 

O resultado da avaliação permite identificar a reserva de produtividade da 

organização, entendida como o potencial que esta não utiliza na prossecução da 

respectiva missão (recursos humanos, físicos, tecnológicos, questionários, 

financeiros, etc.). Depois de detectado o “desperdício”, a organização pode agir 

Meios Resultados 

Inovação e aprendizagem 

 

LI
D

ER
A

N
Ç

A
 

Parcerias e 
Recursos 

Planeamento e 
Estratégia 

Gestão de 
Pessoas 

(Professores e outros 
agentes de ensino) 

Impacto na 
Sociedade 

Resultados 
orientados para os 

alunos, encarregados e 
outros utentes

Resultados 
Relativos às 

Pessoas

 

R
es

ul
ta

do
s 

de
 

D
es

em
pe

nh
o 

C
ha

ve
   

 G
ES

TÃ
O

 D
O

S 
PR

O
C

ES
SO

S 
E 

D
A

 M
U

D
A

N
Ç

A
 



A Avaliação das Escolas: 
Análise Crítica da Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro                                       55 
 
 

 
A Avaliação das Escolas 

 

 

para melhorar a sua capacidade e libertar todo o seu potencial organizacional 

DGAP (2003).  

A CAF permite: 

• Uma avaliação, baseada em evidências; 

• A tomada de uma posição, por parte da direcção, e um consenso sobre 

o que tem de ser feito, para melhorar a organização; 

• A avaliação, através de um conjunto de critérios, aceite pelos países 

europeus; 

• A medição do progresso de uma organização, através de auto-

avaliações periódicas; 

• A ligação entre objectivos e estratégias; 

• A focalização das actividades de melhoria onde são mais necessárias; 

• A promoção e partilha de boas práticas, entre diferentes estruturas de 

uma organização e com outras organizações; 

• A motivação das pessoas da organização, através do envolvimento 

destas, no processo de melhoria; 

• A identificação dos processos e dos níveis de melhoria alcançados; 

• A integração de um conjunto de iniciativas de gestão da qualidade, nos 

procedimentos de trabalho” DGAP (2003). 

Vantagens da CAF: 

• É um modelo de fácil aplicação; 

• Não apresenta custos; 

• Mobiliza a organização para a Qualidade (gestores e colaboradores); 

• Gere indicadores de desempenho, para a comparação saudável entre 

estruturas de uma organização e entre organizações similares, 
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• Possibilita avaliar a evolução da organização, quando aplicado de uma 

forma contínua e sistemática; 

• Pode ser aplicado, quer ao nível da uma macroestrutura (toda a 

organização), quer ao nível de uma microestrutura (um determinado 

processo ou uma parcela da organização); 

• Permite comparações (inter) nacionais. 

Em síntese, a auto-avaliação, através do modelo CAF, oferece à 

organização uma oportunidade para aprender a conhecer-se. 

Madureira (2004) apresentou uma proposta de adaptação da CAF à escola 

portuguesa, contudo o autor não procedeu à experimentação do modelo. 

2.8 Objecto de investigação  

A avaliação das unidades educativas constitui-se como um passo 

fundamental no sentido da melhoria do sistema de educação, porém está longe 

de ser um processo livre de tensões, o que constitui um factor adicional de 

obstáculos. 

A procura permanente do conhecimento sobre os pontos fortes e os pontos 

fracos do sistema de ensino implica uma monitorização, também ela continuada 

no tempo e com capacidades de alertar para as necessidades de adaptação e de 

readaptação do sistema aos novos estímulos e desafios. Desta feita, a avaliação 

torna-se num elemento-chave que abre reais possibilidades para a criação de 

uma revisão de procedimentos e de práticas, com vista a melhorar aspectos 

porventura menos conseguidos. Uma visão aberta e despreconceituosa do 

melhoramento dos sistemas de ensino terá por isso, a partir de hoje, que contar 

com a avaliação como um elemento permanente para a obtenção de boas 

práticas de ensino e de gestão do mesmo (Madureira, 2004). 
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Segundo Madureira (2004), estudos recentes vêm confirmar a suspeita de 

que as desigualdades, no ensino e no sucesso escolar, não dependem, 

exclusivamente, das desigualdades sociais de origem dos alunos, mas antes, e 

em boa parte, das assimetrias de desempenho de escolas e de professores. 

Nesta perspectiva dever-se-á cada vez mais fomentar uma cultura de avaliação 

escolar, para que este processo constitua um instrumento possível de se efectuar 

avaliações diagnósticas que permitam sustentar uma base de análise e, a partir 

da análise de dados, se passe a desenvolver novas estratégias e metodologias de 

melhoria ou medidas correctivas para as escolhas científico-pedagógicas e para 

os desempenhos. 

É fundamental ter em consideração que para a obtenção do sucesso na 

concretização deste desiderato, a avaliação deve ser vista por toda a comunidade 

educativa como um método vocacionado, para melhorar desempenhos e futuros 

comportamentos e que, no processo final, deverão as conclusões e/ou 

apreciações serem sempre reflectidas, partilhadas e formalizadas. 

Tal como já foi referido anteriormente, foi aprovada a Lei n.º 31/2002, de 20 

de Dezembro – Lei do Sistema de Avaliação da Educação e do Ensino Não 

Superior, nos termos da qual a avaliação das escolas passa a centrar-se na auto-

avaliação de cariz obrigatório, desenvolvida por cada unidade escolar, e, 

posteriormente, certificada em termos de avaliação externa. 

Em conformidade com o preceituado no artigo 3º, da lei supracitada – 

Objectivos do sistema de avaliação – este, enquanto instrumento central de 

definição das políticas educativas, prossegue, de forma sistemática e 

permanente, os seguintes objectivos: 

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

organização e dos seus níveis de eficiência e eficácia, (…); 
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• 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 de avaliação; 

• Assegurar o sucesso educativo, promovendo uma cultura de 

qualidade, exigência e responsabilidade nas escolas;  

• Permitir e incentivar as acções e os processos de melhoria da 

qualidade, do funcionamento e dos resultados das escolas, através de 

intervenções públicas de reconhecimento e apoio a estas;  

• Sensibilizar os vários membros da comunidade educativa para a 

participação activa 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 projectos 

educativos;  

• Participar nas instituições e nos processos internacionais de avaliação 

dos sistemas educativos, fornecendo informação e recolhendo 

experiências comparadas e termos internacionais de referência. 

O artigo 4º refere que “ A prossecução dos objectivos acima citados 

desenvolve-se com base numa concepção de avaliação que, a partir de uma 

análise de diagnóstico, vise 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, 
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ensino e aprendizagens, que se constituam em modelos de reconhecimento, 

valorização, incentivo e dinamização educativa”. 

A Estrutura de avaliação, definida no artigo 5º, estrutura-se com base na 

auto-avaliação, a realizar em cada escola e na avaliação externa. 

Por força do disposto no artigo 6º, “a auto-avaliação tem carácter 

obrigatório e assenta nos seguintes termos de análise: 

a) Grau de concretização do projecto educativo e modo como se prepara 

e concretiza a educação, o ensino e as aprendizagens das crianças e 

alunos, tendo em conta as suas características específicas;  

b) Nível de execução de actividades proporcionadoras de climas e 

ambientes educativos capazes de gerarem as condições afectivas e 

emocionais de vivência escolar propícia à interacção, à integração social, às 

aprendizagens e ao desenvolvimento integral da personalidade das crianças 

e alunos;  

c) Desempenho dos órgãos de administração e gestão das escolas ou 

agrupamentos de escolas, abrangendo o funcionamento das estruturas 

escolares de gestão e de orientação educativa, o funcionamento 

administrativo, a gestão de recursos e a visão inerente à acção educativa, 

enquanto projecto e plano de actuação;  

d) Sucesso escolar, avaliado através da capacidade de promoção da 

frequência escolar e dos resultados do desenvolvimento das aprendizagens 

escolares dos alunos, em particular dos resultados identificados através dos 

regimes em vigor de avaliação das aprendizagens;  

e) Prática de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade 

educativa”. 
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No artigo 9º, são definidos os Parâmetros de avaliação, que devem servir 

de suporte ao processo de avaliação, designadamente, os de conhecimento 

científico, de carácter pedagógico, organizativo, funcional, de gestão, 

financeiro e sócio económico.  

Os parâmetros acima referidos, por força do disposto no número dois deste 

mesmo artigo, concretizam-se, entre outros, nos seguintes indicadores 

relativos à organização e funcionamento das escolas: 

• “Cumprimento da escolaridade obrigatória; 

• Resultados escolares, em termos, designadamente, 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; 

• Adopção 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 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”. 

Quando se procede a uma avaliação de desempenho de determinada 

instituição escolar, tem de se ter em conta um conjunto de indicadores que vão ter 

um “peso” directo nos resultados e que, quando mal ponderados, poderão levar a 

uma informação distorcida, incapaz de fazer justiça à realidade de cada 
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estabelecimento de ensino, nomeadamente: o seu contexto sócio-cultural, que 

não influencia apenas os resultados escolares, mas também a “cultura da escola”, 

as expectativas dos professores, as suas relações com as famílias e com os 

alunos; o estilo de liderança necessário e o esforço necessário para impulsionar 

medidas de mudança; a situação profissional dos professores, na medida em que 

existem meios escolares em que predomina uma grande instabilidade, devida à 

elevada taxa de mobilidade, o que dificulta a continuidade pedagógica e, por 

último, os recursos físicos existentes. Mas, mesmo tendo estes factores em conta, 

existe o risco de se ficar com uma visão limitada da realidade da escola (Azevedo, 

2002). 

Com base nos indicadores supra expostos no diploma legal que rege a 

avaliação das escolas e tendo igualmente em consideração as dimensões de 

observação apontadas pela literatura como indicadores de qualidade educativa, 

seleccionou-se, como objecto de investigação deste projecto, a procura de um 

caminho, que permitisse responder até que ponto todos estes critérios apontados 

para a qualidade do desempenho do sistema educativo influenciam, na verdade, o 

sucesso educativo dos alunos, contribuem para o desempenho chave de uma 

organização educativa, e ajudam na resolução de problemas da escola. 

No sentido de concretizar este desiderato, realizaram-se inquéritos que 

foram entregues a todas as escolas secundárias da área de influência da 

Coordenação Educativa de Aveiro, constituído por questões que permitissem o 

cálculo dos indicadores, a execução de um benchmarking métrico, um diagnóstico 

às escolas e que, essencialmente, permitissem uma interpretação integrada e 

contextualizada dos resultados obtidos, de forma a responder à questão 

substancial deste projecto de investigação. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO  
 

 

A metodologia de investigação seguida neste trabalho passou pelo 

desenho e aplicação de um inquérito às escolas secundárias consideradas no 

domínio de estudo. A estratégia seguida para a aplicação do inquérito, bem como 

a justificação do seu desenho e conteúdo serão agora objecto de análise.  

3.1 Dimensões de investigação 

Qualquer que seja a metodologia adoptada, o processo de avaliação passa 

sempre pela consideração de padrões de referência, explícitos ou implícitos, 

formais ou informais, presentes nos discursos dos avaliadores ou apenas nas 

suas práticas de avaliação. Os padrões de referência são definidos a partir de 

uma selecção e hierarquização de valores relevantes. 

Não se pode olvidar que no decurso de um processo de construção de um 

referencial se deve ter especial atenção a dois momentos fundamentais: 

• A arquitectura de um quadro suficientemente abrangente em dimensões 

de investigação que permita abarcar o maior número de aspectos 
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indispensáveis e fundamentais para levar a cabo a avaliação cabal do 

objecto de estudo, que é a escola; 

• A partir dos padrões de referência operacionalizam-se indicadores/ 

descritores que são utilizados na análise das dimensões de 

investigação. 

No presente estudo, não se adoptou nenhum modelo em particular, tendo-

se antes considerado o estipulado no actual quadro legal, bebendo-se 

essencialmente as grandes linhas orientadoras e os indicadores preceituados no 

ponto 2, do artigo 9.º da Lei n.º 31/2002, de 20/12, considerando-se igualmente 

alguns indicadores concebidos e aplicados no âmbito do projecto Monitorização 

do Desempenho das Escolas (GEP, 1992). Foram retirados igualmente alguns 

conceitos chave de algumas correntes de pensamento, nomeadamente no que 

diz respeito às normas técnicas e às boas práticas profissionais. 

Desta forma, sendo a Escola o objecto de avaliação, consideraram-se 4 

áreas essenciais de análise, nomeadamente, contexto, recursos, processos e 

resultados, já que estas retratam os aspectos fulcrais da vida de uma 

comunidade educativa, ficando-se, portanto, com uma ideia da panorâmica do 

estado actual das dinâmicas de auto-avaliação, enquanto actividade promotora do 

seu desenvolvimento. 

No Contexto, consideraram-se alguns itens pertencentes ao contexto 

externo e interno da escola que caracterizam a realidade e o ponto de partida 

para o desenvolvimento da acção educativa local. Nos Recursos, teve-se em 

conta recursos físicos, humanos e financeiros, que constituem o suporte da 

organização escolar. Nos Processos consideraram-se algumas actividades 

concatenadas que podem transmitir valor acrescentado ao sucesso educativo e 

qualidade dos actos educativos. Nos Resultados, foram atendidos itens que 

mostram o conjunto de “produtos” da acção educativa, traduzidos na qualidade 
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dos resultados académicos dos alunos e no desenvolvimento social e individual 

promovido pela própria escola.   

É importante ter-se sempre presente que, quando se procede à avaliação 

de desempenho de determinada organização escolar, têm de ser tidos em conta 

um conjunto de indicadores que vão ter um “peso” directo nos resultados e que, 

quando mal ponderados, poderão levar a uma informação distorcida, incapaz de 

fazer justiça à realidade de cada estabelecimento de ensino, nomeadamente: o 

seu contexto sócio-cultural, que não influencia apenas os resultados escolares, 

mas também a “cultura da escola”, as expectativas dos professores, as suas 

relações com as famílias e com os alunos; o estilo de liderança necessário e o 

esforço necessário para impulsionar medidas de mudança; a situação profissional 

dos professores, na medida em que existem meios escolares onde predomina 

uma grande instabilidade gerada pela elevada taxa de mobilidade, dificultando a 

continuidade pedagógica e, por último, os recursos físicos existentes. Mas, 

mesmo tendo presentes estes factores, existe o risco de se ficar com uma visão 

limitada da realidade da escola (Azevedo, 2002). 

De facto, as estatísticas são muito úteis como instrumentos de 

objectividade, especialmente se tiverem o nível de desagregação apropriado, 

atenderem aos diversos campos da realidade escolar e forem bem interpretadas. 

Por isso, é importante a escolha dos indicadores, como uma espécie de resumo 

de aspectos essenciais, que permitem formular juízos de valor. 

Na obtenção da informação, tentou-se controlar os seguintes elementos: 

• Os objectivos – indicando a sua finalidade; 

• A pertinência – justificando a selecção das variáveis, de acordo com a 

sua relação com os objectivos, e enquadrando-os teoricamente; 
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• A articulação – referindo o lugar que ocupa num modelo de 

indicadores, isto é, se se referem ao contexto, aos recursos, aos 

processos ou aos resultados; 

• Os aspectos estatísticos – indicando as fontes de informação 

existentes e a que se pode recorrer; os níveis de agregação propostos 

e que fórmulas usar para o seu cálculo; a fiabilidade dos dados ou a 

exequibilidade do programa de recolha; o campo de aplicação. 

Com base nas dimensões de observação apontadas como indicadores de 

qualidade educativa, e que foram seleccionadas para o presente estudo de 

investigação, os pontos norteadores consistiram substancialmente nos seguintes 

objectos: 

• Até que ponto todos estes critérios definidos e enquadrados já 

anteriormente, no presente trabalho, constituem de facto referenciais 

para o sucesso educativo dos alunos e, se, de facto, existe uma 

correlação e dependência entre estes dois aspectos? 

• Será que estes critérios são de facto a chave para a resolução de todos 

os problemas correntes numa unidade educativa e os responsáveis 

últimos pelo desempenho da escola? 

• Será que estes critérios definidos de acordo com as áreas de análise 

seleccionadas vão permitir a execução de um benchmarking métrico, 

que à posteriori informe a realização do benchmarking das práticas? 

3.2 Técnica de recolha de informação  

No sentido de se obter as respostas aos pontos supra citados, como 

técnica de recolha de informação, optou-se por inquéritos por questionário. 

Esta técnica apresenta vantagens, limitações e potencialidades.  

No que diz respeito às vantagens, podem-se elencar: 
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• É uma técnica eficiente que possibilita a colheita de dados, em contexto 

real, num espaço temporal, relativamente curto; 

• Contempla várias dimensões, num só instrumento; 

• As perguntas são iguais para todas as escolas inquiridas; 

• O tratamento pode ser facilitado, se as questões forem de resposta 

fechada (escolha múltipla) ou de resposta curta; 

• Os inquiridos têm tempo para pensar, antes de responder. 

No que concerne às limitações: 

• As questões: sugerem resposta específica; exprimem expectativas; 

excluem variedade de respostas; 

• Redacção da questão afecta a resposta; 

• Variedade nas questões evita monotonia; 

• Questões reagrupadas sob o mesmo tema; 

• Incoerências das respostas sobre um mesmo tema; 

• Os inquiridos poderão dar respostas socialmente correctas em vez de 

exprimirem as suas próprias ideias ou comportamentos; 

• Inexistência de concordância entre atitudes avaliadas e 

comportamentos; 

• Requer literacia; 

• A profundidade da informação é, por vezes, sacrificada em função da 

extensão. 

Relativamente às suas potencialidades, realça-se que o questionário 

poderá dar informação sobre as várias áreas em avaliação ao mesmo tempo e 

possibilita a comparação entre as várias respostas das escolas inquiridas. 

Foram elaboradas questões de avaliação, em termos operacionais, que 

abarcassem todas as dimensões das áreas de análise seleccionadas e que 

permitissem inferir sobre o desempenho efectuado por cada escola secundária. É 

importante ressalvar este aspecto, na medida em que é “aqui neste campo” que 
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se pode colocar todo o processo avaliativo em causa. Se a incidência da 

avaliação for objectiva e pertinente, a probabilidade de os actores envolvidos se 

identificarem com ela será maior e, portanto, será maior a possibilidade de esta vir 

a influenciar a acção.  

Na elaboração do inquérito, procurou-se formular questões que 

abarcassem as seguintes características: 

• Questões de facto – informações objectivas; 

• Questões fechadas; 

• Formulação das questões com vocabulário simples para que a 

linguagem pudesse ser entendida de igual modo por todos, tendo-se 

assim uma comunicação eficaz, sem ruído; 

• Questões próximas das experiências dos inquiridos; 

• Questões sobre os mesmos temas; 

• Questões que assegurem equivalência entre pontos de vista; 

• Questões compreendidas por todos; 

• Questões fáceis e objectivas. 

3.2.1 Definição da amostra 

No que diz respeito à dimensão da amostra, decidiu-se seleccionar 

escolas secundárias de forma a: 

• “Prever resultados semelhantes (1 replicação literal); ou 

• Produzir resultados contrastantes apenas por razões previsíveis (1 

replicação teórica) ” (Yin, 2005). 

Procurou-se um leque de casos que se mostrassem previsíveis e que, no 

conjunto, fornecessem uma base convincente para o conjunto inicial de 

proposições. 



A Avaliação das Escolas: 
Análise Crítica da Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro                                       69 
 
 

 
Metodologia de Investigação  

 

Decidiu-se que a população alvo seria constituída pelas 18 Escolas 

Secundárias públicas pertencentes aos concelhos adstritos à Coordenação 

Educativa de Aveiro, a saber, Águeda (2), Albergaria–a –Velha (1), Anadia (1), 

Aveiro (4), Estarreja (1), Ílhavo (2), Mealhada (1), Oliveira do Bairro (1), Ovar 

(3), Sever do Vouga (1) e Vagos (1).  

Cada escola é objecto de um estudo individual, mas o estudo como um 

todo envolve todas as escolas secundárias. Tem-se desta forma, neste projecto 

de investigação, um estudo de casos múltiplos, cuja população alvo são as 18 

escolas secundárias, acima citadas. 

Esta metodologia permite preservar as características holísticas e 

significativas de cada estabelecimento de ensino. 

3.2.2 Arquitectura do inquérito 

O inquérito é constituído por duas partes. A primeira - ponto de situação - é 

composta por uma primeira série de questões, relacionadas com a auto-avaliação 

e com o projecto educativo, e uma segunda série de questões que dizem respeito 

às áreas definidas como prioritárias na avaliação. O seu conjunto visa o 

estabelecimento de um ponto de situação relativo aos processos de auto-

avaliação, eventualmente a decorrer ou previstos para a escola. A segunda parte 

– Informação relevante para o cálculo de indicadores – visa essencialmente a 

recolha de informação relevante para a caracterização da escola e o cálculo de 

indicadores para a posterior realização de um processo de benchmarking métrico. 

Na 1.ª questão (ver Anexo I), pretende-se inferir até que ponto as escolas 

possuem procedimentos de auto-avaliação, tentar saber o que de substantivo foi 

realizado, no sentido da sua efectiva aplicação, após a publicação da Lei n.º 

31/2002, de 20/12. 
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 As duas perguntas seguintes (ver Anexo I) dizem respeito a um dos 

instrumentos centrais de construção de autonomia das escolas, o Projecto 

Educativo, que é um documento de natureza institucional e política, que formaliza 

as intenções e as acções da política educativa e curricular de uma escola e, como 

tal, interroga-se a efectividade da sua avaliação, tal como está consagrado no 

regime de autonomia.  

Uma das vantagens que a auto-avaliação possui é a de permitir alinhar os 

objectivos, as metas, as opções e as prioridades educativas, tendo em atenção o 

contexto onde tem de cumprir a sua função, configurados no seu Projecto 

Educativo através da política e estratégias definidas, facto que justificou a 

formulação da quarta questão (ver Anexo I).  

O Projecto Educativo constitui um processo de desenvolvimento 

organizacional que confere singularidade à escola e que é reflexo da sua 

identidade. Como tal, da quinta à décima segunda questão, pretende-se avaliar a 

orientação educativa da escola, como esta se propõe cumprir a sua função 

educativa. Os resultados destas questões irão ser cruzados com os dados 

coligidos no Ponto II do inquérito (ver Anexo I) que vão permitir calcular os 

indicadores para as áreas definidas como prioritárias neste estudo.  

A décima segunda questão (ver Anexo I) tem também como objecto avaliar 

a eficácia da comunicação entre todos os membros da comunidade educativa em 

geral, na medida em que o Projecto Educativo só pode constituir um instrumento 

de concretização e de gestão de autonomia, se concebido, analisado, 

desenvolvido e avaliado na base do cruzamento de perspectivas e posições 

diversas (professores, alunos, pais, agentes da comunidade …) que 

proporcionam a existência de diálogo, dentro da escola, e destes com a 

comunidade, e que enriquecem a cultura e os saberes escolares com a dimensão 

social. 
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Tal como já foi referido anteriormente, foram consideradas como áreas de 

avaliação, no processo de auto-avaliação da organização educativa, o Contexto, 

os Recursos, os Processos e os Resultados. 

Dentro da dimensão Contexto existem itens que se referem ao contexto 

externo e outros ao contexto interno. Nas variáveis do contexto externo, a 

escola não possui qualquer influência pela sua acção, na medida em que são 

pouco flexíveis, mas elas representam as suas condições de partida e por isso 

caracterizam-na. No que diz respeito ao contexto interno, as variáveis indicam as 

condições com que a escola conta e como funciona. Ao contrário do que acontece 

com as variáveis do contexto externo, estas são maleáveis e, portanto, a escola 

pode modificá-las e influenciar o status quo, em cada momento (ver Anexo I). 

Relativamente aos Recursos, estes formam subdivididos em recursos 

humanos, tendo estes sido desagregados em pessoal docente e não docente, em 

recursos materiais (infraestruturas) e, por último, gestão financeira (ver Anexo I).  

No que concerne aos Resultados, as questões colocadas foram ao 

encontro do que é geralmente aceite nesta área e que, em súmula, permitem 

inferir sobre o desempenho da escola (ver Anexo I). 

A última questão da área dos Resultados foi feita propositadamente (ver 

Anexo I) de forma a poder inferir-se se o processo de auto-avaliação é a única 

medida desenvolvida pela escola ou se, posteriormente ao “passo” auto-

avaliação, depois de ter identificado os seus pontos fracos e as áreas a sofrer 

processos de melhoria, a escola planeia e executa estratégias de correcção, 

estabelece mecanismos para acompanhamento dos planos de melhoria traçados 

para, mais tarde, efectuar um novo processo de auto-avaliação e obter uma nova 

avaliação dos resultados atingidos face aos objectivos traçados.  
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No fundo, pretende-se inferir se a escola aplica um processo de carácter 

cíclico – planear, fazer, verificar/ avaliar e actuar correctivamente – designado por 

Ciclo de Deming ou Ciclo PDCA (do Inglês Plan, Do, Check, Act) que leva a que 

as escolas possam definir novas áreas onde se torne necessário actuar e se vá 

desenvolvendo novas acções de melhoria, incorporando e consolidando, 

progressivamente, as melhorias alcançadas. 

Tal como já foi referido, o Ponto II do inquérito (ver Anexo I) – Informação 

relevante para o cálculo de indicadores – visa, mormente, a recolha de 

informação relevante, no sentido da medição do desempenho da organização 

educativa, na vertente de economia, de eficiência e eficácia. 

Esta informação foi coligida por uma série de 34 questões que permitiram o 

cálculo de 15 indicadores (ver fórmulas de cálculo no § 4 – Análise de dados). 

Estes indicadores serviram de base, por sua vez, não só para um processo de 

benchmarking métrico das escolas em estudo, como também para um estudo 

de dependência linear simples de 13 variáveis independentes e a taxa de 

sucesso educativo no 12º ano (variável dependente). A opção pela regressão 

linear simples ficou a dever-se à reduzida dimensão da amostra. 

3.2.3 Justificação e utilização dos Indicadores estabelecidos 

No primeiro indicador, Taxa de alunos do 12º ano na escola, procurou-se 

compreender qual era o “peso” dos alunos do 12º ano nas diferentes escolas, face 

ao número global de alunos inscritos, e a sua eventual importância no sucesso 

educativo. Trata-se de um indicador da dimensão do contexto escolar interno. 

Este indicador vai apenas ser usado no processo de benchmarking métrico. No 

estudo de dependência linear, optou-se por usar como variável independente o 

número de alunos inscritos no 12º ano e não a taxa de alunos do 12º na escola, 

uma vez que, do ponto de vista estatístico, esta abordagem era a mais correcta. 

No segundo indicador, Número médio de alunos por turma no 12º ano, 

procurou confirmar-se o que a comunidade educativa (órgãos de gestão, 
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professores, pais e encarregados de educação…) defende como um indicador 

fundamental para o sucesso educativo. Isto é, em princípio, quanto menor o 

número de alunos por turma, maior será o sucesso escolar. Por esta razão, foi 

utilizado na dependência linear como variável independente. Trata-se de um 

indicador da dimensão do contexto escolar interno e também vai ser usado no 

benchmarking métrico.  

O terceiro indicador, Taxa de alunos que concluíram o 12º ano, vai ser 

usado como delineador do sucesso educativo, quer no benchmarking métrico, 

quer na dependência linear, como variável dependente. Os alunos que concluíram 

com sucesso o 12º ano foram contabilizados em conformidade com o estipulado 

no normativo legal que rege a avaliação do ensino secundário. As escolas 

forneceram estes dados em função do programa ENES – programa informático 

para os exames nacionais do ensino secundário. Sendo assim, o sucesso é em 

função da classificação interna de frequência, conjugada com a obtida no exame 

nacional. 

A taxa de alunos que concorre ao ensino superior, quarto indicador, 

permite inferir sobre a continuidade de estudos por parte dos alunos que 

terminam com sucesso o 12º ano. Trata-se de um indicador da dimensão 

resultados e vai ser usado, quer no benchmarking métrico, quer na dependência 

linear, como variável independente. 

A taxa de alunos retidos no 12º ano, quinto indicador, permite inferir sobre 

o insucesso escolar. Trata-se de um indicador da dimensão resultados e vai ser 

usado apenas no benchmarking métrico. Este indicador não foi usado na 

dependência linear, uma vez que não fazia sentido estatístico usá-lo como 

variável independente face à variável dependente “taxa de sucesso educativo”. 
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Taxa de abandono no 12º ano, sexto indicador. Algumas correntes 

defendem que quanto maior é o abandono escolar, maior é o sucesso educativo, 

na medida em que ficando os melhores alunos, devido ao abandono dos mais 

fracos, o sucesso cresce, sobrepondo-se ao insucesso. Trata-se de um indicador 

da dimensão resultados e vai ser usado, quer no benchmarking métrico, quer na 

dependência linear, como variável independente. 

Taxa de alunos com AAPA (Aulas de Apoio Pedagógico Acrescido), sétimo 

indicador. Este indicador está associado à dimensão processos, nomeadamente, 

na organização e gestão. Foi estudado como variável independente na 

dependência linear para se poder inferir até que ponto estão correlacionados, na 

medida em que muitos autores defendem que, quanto maiores e diversificadas 

forem as estratégias de apoio educativo acrescido, maior será o sucesso 

educativo. Este indicador também vai ser usado no benchmarking métrico. 

O oitavo indicador foi o custo, excluindo salários, por aluno inscrito. Este 

indicador permite inferir sobre a eficiência da gestão, a nível das despesas de 

funcionamento da escola (despesas correntes e despesas de capital – 

investimento feito na escola por esta). Trata-se de um indicador de dimensão 

recursos financeiros e foi usado apenas no benchmarking métrico. Este indicador 

não será utilizado como variável independente na dependência linear, pois o 

orçamento das escolas, dotado pelo Orçamento de Estado, não é atribuído em 

função do sucesso educativo, mas sim da sua tipologia e consequentes 

necessidades, em termos de recursos financeiros, para garantir o seu pleno 

funcionamento. 

Taxa do orçamento escolar dispendida com os alunos retidos no 12º ano, 

nono indicador. Trata-se de um indicador da dimensão dos recursos financeiros e 

foi apenas utilizado no benchmarking métrico, dado o sucesso educativo não ser 

influenciado por este parâmetro. 
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Estabilidade do corpo docente, décimo indicador. Trata-se de um indicador 

da dimensão dos recursos humanos que será utilizado no benchmarking métrico e 

também como variável independente no estudo de dependência linear, na medida 

em que escolas/ professores e o Ministério da Educação defendem que a 

estabilidade do corpo docente é fundamental para o sucesso educativo. 

O décimo primeiro indicador, taxa de docentes do QE a leccionar no 12º 

ano, é um indicador da dimensão dos processos, designadamente organização e 

gestão, que será utilizado no benchmarking métrico e também como variável 

independente no estudo de dependência linear, na medida em que se defende 

que, sendo docentes do QE a leccionar o 12º ano, maior é a garantia de sucesso 

educativo. 

Taxa de assiduidade de docentes a leccionar o 12º ano, décimo segundo 

indicador, tal como o anterior, é um indicador da dimensão dos recursos humanos 

que será utilizado no benchmarking métrico e também como variável 

independente no estudo de dependência linear, na medida em que se defende 

que o sucesso educativo depende da taxa de assiduidade dos docentes a 

leccionar o 12º ano. 

Formação académica dos pais/ encarregados de educação. Trata-se de um 

indicador (décimo terceiro) de dimensão de contexto escolar e será utilizado, quer 

no benchmarking métrico, quer como variável independente no estudo da 

dependência linear, já que existem correntes que salientam a importância do 

factor cultural na perpetuação de elites na escola, afirmando que a “diferença de 

aptidões e de atitudes no ensino estão intimamente relacionados com a origem 

social, ultrapassando mesmo o peso do factor económico” (Bourdieu e Passeron, 

1964). Ainda segundo estes autores, para a maioria dos estudantes oriundos de 

classes médias ou inferiores, a aquisição de cultura representa uma forma de 

aculturação. Ao contrário, os alunos socialmente favorecidos podem assimilar 
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com maior naturalidade a cultura escolar. A ausência de uma “bagagem cultural” 

previamente adquirida contribui pois para que a aprendizagem e a interiorização 

de conceitos se torne mais penosa. 

Taxa de alunos com ASE (Acção Social Escolar), décimo quarto indicador. 

Trata-se de um indicador de dimensão de contexto escolar e será utilizado, quer 

no benchmarking métrico, quer como variável independente no estudo da 

dependência linear. Este indicador é um traçador do nível de carência económica 

e, por conseguinte, foi introduzido no sentido de inferir até que ponto a taxa de 

alunos com ASE influencia o sucesso educativo.  

O décimo quinto indicador é o IDS. Tal como na situação anterior, trata-se 

de um indicador de dimensão de contexto escolar e será utilizado, quer no 

benchmarking métrico, quer como variável independente no estudo da 

dependência linear. A comunidade escolar assume que existe uma correlação 

positiva entre o IDS e o sucesso educativo, sendo desta forma pertinente o seu 

estudo. 

Complementando esta série de indicadores, foi efectuado ainda um estudo 

de dependência linear simples relativo à dimensão da escola. Este estudo tentou 

verificar, na prática, a fundamentação das correntes antagónicas de pensamento 

em que uma defende que quanto menor a escola maior o sucesso educativo, por 

haver uma maior focalização nos alunos e a outra o inverso, afirmando que 

escolas de grandes dimensões são sinónimo de maior massa crítica e maior 

número de recursos conducentes a maiores oportunidades de sucesso educativo. 

Chama-se a atenção para alguns indicadores, como o custo por aluno do 

12º ano, a formação académica dos pais/ encarregados de educação e o número 

de alunos por pessoal não docente, que foram calculados usando valores para 

toda a escola, isto é, admitiu-se que o custo por aluno e o nível de escolaridade, é 

constante, independentemente do grau da frequência do aluno. De igual modo, 
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admitiu-se que o pessoal não docente serve de forma uniforme todos os níveis de 

ensino na escola. 

Relativamente à questão colocada no inquérito “Orçamento global da 

organização educativa”, usou-se aquele que o Estado transfere para as escolas 

para garantir o seu funcionamento e que é dado em função do número de alunos 

e das infra-estruturas das escolas, ficando excluída a parte financeira, respeitante 

aos recursos humanos. Esta decisão foi tomada, na medida em que as escolas 

não têm poder decisório relativamente aos seus recursos humanos, não olvidando 

que, por vezes, existem recursos humanos nas escolas que não são solicitados, 

mas são colocados pela tutela, dando-se cumprimento a determinados preceitos 

legais, tais como, recursos sobre os concursos de colocação, destacamentos por 

gravidez de risco entre outros, que faria distorcer a realidade orçamental. 

Foram ainda efectuadas perguntas de resposta aberta, relativas ao número 

de parcerias/ projectos estabelecidos com entidades públicas ou privadas e, 

também, relativamente às ofertas educativas da escola. Acreditamos que a 

abertura ao exterior é uma estratégia que deve ser desenvolvida cada vez mais, 

pois constitui uma mais valia para a escola, como organização, e, inclusivamente, 

porque possibilita a diversificação das aprendizagens dos alunos. Não se pode 

ignorar olvidar que este tipo de parcerias ou de protocolos fornecem informação 

relevante acerca das opções e prioridades das escolas. Uma oferta curricular 

diversificada, por vezes, condicionada por directrizes da administração, é sempre 

importante, pois oferece uma complementaridade de saberes ao currículo escolar 

instituído. 

3.3 Aplicação do instrumento  

Para se dar início à aplicação da metodologia adoptada e no sentido de se 

coligir os dados que vão permitir responder à questão essencial deste trabalho de 

investigação, numa primeira instância, começou-se por se estabelecer contactos 
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pessoais com os presidentes dos Conselhos Executivos das Escolas Secundárias 

que constituem a população alvo, no sentido de se explicar o objectivo deste 

estudo, nomeadamente: 

• O papel de relevo da avaliação do sistema educativo; 

•  O seu enquadramento legal; 

•  A estrutura do inquérito a responder, bem como o pretendido nas 
questões colocadas. 

Posteriormente, enviou-se por correio electrónico, a todas as escolas, uma 

carta de apresentação (Anexo I) a acompanhar o inquérito (Anexo I), de forma 

a serem esclarecidos todos os aspectos acima mencionados. No preâmbulo do 

inquérito, refere-se que será mantido o anonimato dos dados obtidos e que será 

enviado às escolas o tratamento e conclusões finais do trabalho efectuado. 

Julgou-se importante referir o anonimato, já que o tema deste trabalho de 

investigação constitui de alguma forma um assunto polémico e sensível e, 

consequentemente, protege-se o caso real e os seus participantes. Acresce o 

facto de que a divulgação do relatório final de um caso pode interferir nas acções 

subsequentes das escolas que foram objecto de estudo. 

Posteriormente, as escolas foram contactadas periodicamente de forma 

não discricionária, via telefone e/ou correio electrónico, de modo a tornar-se mais 

célere e eficaz a colheita de dados, bem como prestar esclarecimentos sobre 

algumas dúvidas colocadas no preenchimento do inquérito por parte dos órgãos 

de administração e gestão dos estabelecimentos de ensino. 

Apesar de todos os contactos estabelecidos terem sido direccionados aos 

presidentes dos conselhos executivos, estes foram aconselhados no 

preenchimento dos inquéritos, a recorrer aos restantes órgãos de administração e 
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gestão da organização educativa, nomeadamente ao conselho pedagógico, 

onde muitas das questões abordadas são examinadas e avaliadas e à 

assembleia de escola, órgão máximo de gestão, em que uma das suas 

competências consiste precisamente na execução da avaliação interna.   

Por último, chama-se a atenção para o facto de todo o trabalho de campo, 

ter decorrido de forma morosa, durante o ano lectivo de 2004/2005, dada a 

manifesta dificuldade em conseguir a informação desejada. Sublinhe-se que o 

último inquérito foi enviado em Janeiro de 2006 (décimo terceiro inquérito), tendo-

se optado por encerrar o processo de aquisição de informação, pelo que ficaram 

em falta 5 das 18 escolas contactadas. Garantiu-se, desta forma, uma taxa de 

resposta superior a 70% (13 em 18 escolas contactadas) e uma cobertura 

superior a 90% dos concelhos envolvidos (10 em 11 concelhos, com escolas 

secundárias adstritas à área geográfica da Coordenação Educativa de Aveiro). 

Acresce, ainda, que durante o processo de recolha de informação houve 

necessidade do recurso a diversas reuniões para explicar e, principalmente, 

motivar os diferentes presidentes dos Conselhos Executivos (contacto 

privilegiado) das escolas envolvidas, bem como troca de informação por via de 

correio electrónico e telefonemas, de forma a garantir a qualidade da informação 

prestada. 

Por último, o inquérito por questões associadas à disponibilidade de dados 

teve como ano de referência o ano lectivo 2003/2004. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
 

 

Neste capítulo, será efectuada a análise e discussão dos resultados 

obtidos através da aplicação de um inquérito às escolas secundárias da área de 

influência da Coordenação Educativa de Aveiro. Este documento já foi 

apresentado e analisado no ponto relativo às metodologias (vide Capítulo III). 

Como anteriormente referido, de um universo de 18 escolas secundárias 

chamadas a responder ao inquérito, e após um exaustivo trabalho de campo que 

se prolongou por praticamente todo o ano escolar de 2004/2005, foi possível obter 

resposta de 13 escolas, cerca de 72% das inquiridas. No caso do concelho de 

Aveiro, das quatro escolas, apenas duas responderam, bem como o concelho de 

Ílhavo, onde das duas escolas existentes, apenas uma colaborou no estudo. Por 

último, houve dois concelhos com apenas uma escola secundária que também 

não corresponderam ao pedido de colaboração, nomeadamente, Estarreja e 

Mealhada. No entanto, isto corresponde a uma cobertura superior a 90% dos 

concelhos envolvidos (10 em 11 concelhos, com escolas secundárias adstritas à 

área geográfica da Coordenação Educativa de Aveiro). Os dados recolhidos 

podem ser consultados no Anexo II. 
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4.1 A auto-avaliação nas escolas: ponto de situação 

A Parte I do inquérito visava efectuar um ponto de situação relativo aos 

seus procedimentos de auto-avaliação, pelo que as escolas foram chamadas a 

responder a um conjunto de questões nesse sentido (ver Anexo I e Anexo II).  

4.1.1 O projecto educativo nas escolas 

Na Tabela 4-1 são apresentadas as frequências relativas e absolutas das 

variáveis relativas ao estabelecimento da articulação das metas e estratégias 

definidas no projecto educativo e a auto-avaliação efectuada (ou não) nas 

escolas.  

Tabela 4-1: Tabela de frequências relativas e absolutas das variáveis relativas ao ponto da 

situação. 

 
Frequência Relativa 

(%)/ Frequência 
Absoluta 

 Sim Não 
Existem procedimentos de auto-avaliação na Organização Educativa (OE)? 100% (13) - 
A Organização Educativa avalia o grau de concretização do Projecto Educativo? 84,6% (11) 15,4% (2)
Periodicidade da avaliação: 
Por ano lectivo 46,2% (6) 53,8% (7)
Final do horizonte de vida do Projecto Educativo (3 anos lectivos) 76,9% (10) 23,1% (3)

Os objectivos e metas definidos no Projecto Educativo são uma referência para a 
auto-avaliação? 

92,3% (12) 7,7% (1) 

As estratégias implementadas pela OE são adequadas aos objectivos e metas 
traçados? 

92,3% (12) 7,7% (1) 

A preocupação com a qualidade de ensino e aprendizagem é relevante na política 
educativa da OE? 

100% (13) - 

A preocupação com sucesso educativo é relevante na política educativa da OE? 100% (13) - 

A preocupação com o abandono escolar é relevante na política educativa da OE? 84,6% (11) 15,4% (2)

A preocupação com os percursos escolares dos alunos é relevante na política 
educativa da OE? 

100% (13) - 

A preocupação com a integração dos alunos no mercado de trabalho é relevante 
na política educativa da OE? 

84,6% (11) 15,4% (2)

A preocupação com a taxa de sucesso na conclusão do ensino secundário é 
relevante na política educativa da OE? 

100% (13) - 

Existe uma comunicação eficaz entre todos os membros da comunidade 
educativa sobre os objectivos e metas definidas no Projecto Educativo da OE? 

46,2% (6) 53,8%(7) 
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Como pode ser observado, todas as escolas responderam positivamente à 

primeira questão, considerando possuir procedimentos de auto-avaliação. No 

entanto, quando questionadas sobre o grau de concretização do projecto 

educativo ou mesmo quando interrogadas se os objectivos e metas definidas no 

Projecto Educativo são uma referência para a auto-avaliação, mais de 2 escolas 

afirmam que não o avaliam e 1 escola responde negativamente à segunda 

questão, ao contrário do que seria de esperar, face ao resultado inicial. Isto 

sugere que ou existem interpretações diversas sobre o processo de auto-

avaliação, ou não estão a considerar um dos objectivos da auto-avaliação que 

consiste precisamente em alinhar os objectivos e metas da escola configurados 

no seu Projecto Educativo, com a política e estratégias definidas. 

Relativamente à periodicidade da avaliação do projecto educativo que, 

relembre-se, tem um horizonte de vida de 3 anos, em conformidade com o 

preceituado no regime de autonomia, constata-se, pela análise da Tabela 4-1, que 

mais de 23% das escolas não avaliam este instrumento de construção de 

autonomia no final da sua periodicidade, que coincide com o final dos mandatos 

dos órgãos de administração e gestão, designadamente conselho executivo, 

conselho pedagógico e assembleia de escola, que são responsáveis pela sua 

elaboração e avaliação. Por outro lado, mais de 46% das escolas inquiridas 

afirmam que efectuam a sua avaliação por ano lectivo, não ficando claro se o 

farão também, de forma integrada, no final dos 3 anos consignados por lei. 

No que concerne às estratégias implementadas pela escola serem 

adequadas aos objectivos e metas traçados no projecto educativo, conclui-se pela 

análise dos dados da Tabela 4-1 que mais de 92% (12 escolas) revelam essa 

preocupação, à excepção de uma.  

Também, pela análise dos dados da Tabela 4-1, se pode afirmar que todas 

as escolas se preocupam com a qualidade do ensino ministrado, com o sucesso 

educativo, com os percursos escolares dos alunos e com a taxa de sucesso na 
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conclusão do ensino secundário, tendo todos estes aspectos relevância na 

política educativa da organização. 

Já quanto à preocupação com a integração dos alunos no mercado de 

trabalho, apenas duas escolas (15,4%) não a revelam nem a consideram 

fundamental na sua política educativa. 

Contudo, mais de 84% das escolas (12) revelam preocupação com o 

abandono escolar, considerando-o relevante na sua política educativa. 

Relativamente à eficácia da comunicação entre todos os membros da 

comunidade educativa sobre os objectivos e metas definidas no projecto 

educativo da escola, mais de 46% (6) confirmam a sua efectividade.  

No entanto, uma análise mais crítica aos dados recolhidos, relativamente 

às áreas contempladas nesse processo, permitiu detectar incoerências nas 

respostas dadas, o que poderá indiciar falta de conhecimento e/ou formação 

nesta matéria ou mesmo de um modelo consistente, susceptível de ser seguido 

de uma forma uniforme pelas escolas. Desde logo, nota-se a necessidade de 

consensos em torno desta temática, para que haja garantia de consistência de 

conteúdos e continuidade dos procedimentos a seguir por todas as escolas. 

As incoerências denunciadas em algumas respostas a alguns itens, leva-

nos a circunscrever esta análise aos dados fornecidos, embora tendo plena 

consciência que a informação veiculada pode não corresponder à realidade. 

4.1.2 Áreas contempladas na auto-avaliação 

Tal como referido no Capítulo III, sendo a Escola o objecto de avaliação, 

consideraram-se no inquérito 4 áreas essenciais de análise, nomeadamente, 

contexto, recursos, processos e resultados (ver inquérito, no Anexo I, e 

resultados, no Anexo II). 
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Contexto 

Da análise da Figura 4-1 é possível concluir que a maioria das escolas 

inquiridas utilizam no processo de auto-avaliação as Características Sócio-

Culturais, os Percursos Escolares e a Oferta Educativa. Contudo, cerca de 69% 

das escolas não utilizam a Dimensão da Escola na respectiva auto-avaliação. 

 

69,23%

30,77%
Sim
Não

Característi
cas Sócio-
Culturais

69,23%

30,77%

Sim
Não

Percursos
Escolares

 

30,77%

69,23%

Sim
Não

Dimensão
da escola

92,31%

7,69%
Sim
Não

Oferta
educativa

 
 

Figura 4-1: Áreas de avaliação que são utilizadas no processo de auto-avaliação pela 

escola ao nível do contexto. 

 

Recursos 



 
86                                                                                                                                              
 
 

  
 

A Figura 4.2 permite verificar que apenas uma das escolas não utiliza no 

processo de auto-avaliação os recursos materiais, pessoal docente e não 

docente. Todavia, cerca de 77% das escolas utilizam a gestão financeira na 

respectiva auto-avaliação. 
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7,69%
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92,31%
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7,69%
Sim
Não

Recursos
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Figura 4-2: Áreas de avaliação que são utilizadas no processo de auto-avaliação pela 

escola ao nível dos recursos. 

 

 

Processos 
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Na Tabela 4-2 é possível observar as diferentes áreas, ao nível dos 

processos, usadas na auto-avaliação pelas escolas. Das oito áreas inquiridas, 

apenas três obtiveram unanimidade, a saber: o funcionamento das estruturas de 

orientação educativa, o ensino aprendizagem e as actividades e complemento 

curricular. Das restantes, a valorização profissional foi a que reuniu menos 

consenso, com seis escolas a confirmarem a sua utilização e sete a negarem 

essa mesma utilização. 

A liderança e a participação dos pais foram as que reuniram igualmente um 

consenso pouco alargado, com oito escolas a negarem a utilização da área no 

processo de auto-avaliação e seis a confirmarem a sua utilização.  

Apenas uma escola não contempla, no seu processo de auto-avaliação, os 

apoios educativos ministrados aos alunos com dificuldades de aprendizagem. 

Mais de 84% das escolas inquiridas considera fulcral ser contemplado no 

processo de auto-avaliação as técnicas e instrumentos utilizados na avaliação de 

aprendizagens. 

Esta disparidade de comportamento vem confirmar a falta de unanimidade 

relativamente às áreas, ao nível dos processos, a utilizar no processo de auto-

avaliação.  

A Lei n.º 31/2002 ao não estabelecer normas relativamente aos 

procedimentos de avaliação, apesar de veicular e exigir que os procedimentos de 

avaliação se devam submeter a “padrões de qualidade”, deixa um campo de 

manobra em aberto, como se pode constatar pela Tabela 4-2, pois o que é um 

facto é que as escolas não estudam nem avaliam, com o mesmo nível de 

exigência e rigor, os mesmos campos.  
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Tabela 4-2: Áreas que são utilizadas no processo de auto-avaliação pela escola ao nível 

dos processos. 

 
Frequência Relativa (%)/ Frequência 

Absoluta 
 Sim Não 

Liderança 38,5% (5) 61,5% (8) 

Funcionamento das estruturas de 
orientação educativa 

100% (13) - 

Valorização profissional 46,2% (6) 53,8% (7) 

Ensino e aprendizagem 100% (13) - 

Técnicas e instrumentos de avaliação das 
aprendizagens 

84,6% (11) 15,4% (2) 

Participação dos pais/Encarregados de 
educação na avaliação das aprendizagens

38,5% (5) 61,5% (8) 

Apoios educativos a alunos com 
dificuldades de aprendizagem 

92,3% (12) 7,7% (1) 

Actividades de complemento curricular 100% (13) - 

 

Resultados 

Ao nível dos resultados, a disparidade de áreas utilizadas no processo de 

auto-avaliação ainda é maior (Tabela 4-3). Como pode ser observado, não existe 

uma única área consensual, embora as áreas como a conclusão do ensino 

secundário ou a taxa de transição serem praticamente unânimes (apenas uma 

escola afirma não usar essa área na auto-avaliação). As restantes áreas 

aparecem mais ou menos divididas, o que atesta mais uma vez a falta de 

consenso, uniformização de procedimentos e um acompanhamento atento na 

monitorização desta matéria. 

É de ressalvar, pela análise dos dados, que mais de 69% das escolas não 

reflecte sobre a questão do tempo de permanência dos seus alunos no ensino 
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secundário e mais de 61% não considera relevante o destino dos seus alunos 

após a conclusão do ensino secundário. 

Tabela 4-3: Áreas de avaliação que são utilizadas no processo de auto-avaliação pela 

escola ao nível dos resultados. 

 
Frequência Relativa (%)/ Frequência 

Absoluta 
 Sim Não 

Conclusão do ensino secundário 92,3% (12) 7,7% (1) 

Abandono escolar 84,6% (11) 15,4% (2) 

Tempo de permanência no ensino 
secundário 

30,8% (4) 69,2% (9) 

Taxa de transição 92,3% (12) 7,7% (1) 

Sucesso educativo por ano de 
escolaridade 

84,6% (11) 15,4% (2) 

Destino dos alunos após a conclusão do 
ensino secundário 

38,5% (5) 61,5% (8) 

Há procedimentos de correcção/ melhoria 
face aos resultados? 

76,9% (10) 23,1% (3) 

Depois do processo de auto-avaliação efectuado, apenas 10 escolas 

procedem a processos de correcção/ melhoria, tendo em consideração os 

resultados obtidos.   

4.2 Caracterização das escolas 

A caracterização das escolas será efectuada em duas vertentes. Numa 

primeira vertente, será apresentada a estatística descritiva das escolas para 

diversos parâmetros considerados relevantes e, numa segunda vertente, será 

apresentada a vertente referente à sua oferta educativa. 

4.2.1 Estatística descritiva 

Na Figura 4-3 está representada a distribuição percentual da localização da 

escola. Como pode ser observado, mais de 76% das escolas são urbanas (centro 
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de cidade), sendo as escolas rurais as que têm menor expressão, com apenas 

pouco mais de 7% (ver Anexo II). 

 

7,69%

15,38%

76,92%

Rural
Suburbana
Urbana

Local de
implantação

 

Figura 4-3: Local de implantação das escolas inquiridas. 

Da análise das Tabelas 4-4 e 4-5, podemos concluir que em média as 

escolas inquiridas possuem cerca de 17690 m2 de área global de implantação, 

enquanto que de área coberta têm cerca de 3890 m2. Importante será referir que 

a escola mais pequena, em termos de área coberta, ronda apenas os 440 m2 

(E14), enquanto que a maior possui cerca de 6951 m2 (E1). A maior área global 

de implantação é de 37000 m2 (E2) e a menor corresponde a 3850 m2 (E7), o que 

faz com que exista uma grande dispersão de valores, ou seja, a amostra é 

constituída por escolas com áreas muito diversificadas. 

 

 

 

Tabela 4-4: Ordenação das escolas segundo a área global de implantação e a área coberta 

total. 

Escola 
Área global de 

implantação (m2) 
 

Escola 
Área coberta 

total (m2) 
E7 3850  E14 440 
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E14 4407  E16 1500 
E16 4500  E7 2050 
E6 4547  E13 2350 

E10 10000  E18 3050 
E18 14500  E10 3300 
E3 22750  E4 4311 

E15 25535  E3 5278 
E1 27078  E15 5350 
E4 27600  E2 5590 

E13 30500  E6 6465 
E2 37000  E1 6951 

E17 Não Disponível  E17 Não Disponível 
 

Tabela 4-5: Principais medidas estatísticas relativas à área global e coberta das escolas 

inquiridas. 

Estatísticas 
Área global de 

implantação (m2) 
Área coberta total 

(m2) 
Média 17689 3886 

Mediana 18625 3806 
Desvio-Padrão 12040 2079 

Mínimo 3850 440 
Máximo 37000 6951 

N 12 

 

Como pode ser observado na Tabela 4-6, as escolas inquiridas têm em 

média cerca de 33 salas, sendo que a escola mais pequena, segundo esta 

variável, tem 20 salas (E13) e a maior 45 salas (E2). No que se refere à área 

média das salas, verifica-se que este valor ronda os 46 m2, e que pelo menos 

50% das escolas inquiridas possuem salas com uma área igual ou inferior a 45m2. 

Tabela 4-6: Principais medidas estatísticas relativas ao número de salas e respectiva área 

média das salas de aulas. 

Estatísticas Número de salas Área média das 
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salas de aula (m2) 
Média 33 46 

Mediana 37 45 
Desvio-Padrão 8 11 

Mínimo 20 20 
Máximo 45 70 

N 13 
 

Relativamente à existência ou não de laboratórios (ver Tabela 4-7), todas 

as escolas que responderam ao inquérito têm laboratórios de física, química, 

biologia e de tecnologias de informação e comunicação. Relativamente aos 

laboratórios de mecânica, electricidade/ electrotecnia e línguas, 76,9%, 69,2% e 

84,6%, respectivamente, das escolas não possui este tipo de infra-estrutura. 

Tabela 4-7: Caracterização da escola segundo a existência ou não de laboratórios. 

 
Frequência Relativa (%)/ Frequência 

Absoluta 
 Sim Não 
Laboratório de Física 100% (13) - 
Laboratório de Química 100% (13) - 

Laboratório de Biologia 100% (13) - 

Laboratório de Mecânica 23,1% (3) 76,9% (10) 

Laboratório de Electricidade/ Electrotecnia 30,8% (4) 69,2% (9) 

Laboratório de Línguas 15,4% (2) 84,6% (11) 
Laboratório de Tecnologias de Informação 
e Comunicação 

100% (13) - 

De acordo com a Tabela 4-8, apenas uma escola (E2) não respondeu se 

possuía espaços lúdicos ou locais para actividades extra-curriculares (clubes de 

alunos, espaços de jogos, entre outros). A escola E6, por seu lado, afirmou não 

possuir locais para a realização deste tipo de actividades. Relativamente a locais 

para actividades desportivas, apenas a escola E17 nada afirmou relativamente a 

este tipo de espaços. 
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Tabela 4-8: Ordenação das escolas segundo os espaços lúdicos, espaços desportivos e 

locais para actividades extra-curriculares (clubes de alunos). 

Escola 
Espaços 

lúdicos (m2) 

 

Escola
Espaços 

desportivos 
(m2) 

 

Escola

Locais para 
actividades extra-

curriculares (clubes 
de alunos, outros) 

(m2) 
E7 30  E7 230  E6 0 

E17 45  E18 400  E15 10 
E6 79  E14 700  E3 42 
E4 100  E2 1000  E16 45 

E16 147  E4 1000  E4 50 
E14 160  E15 1080  E13 50 
E18 235  E3 1200  E17 60 
E3 250  E13 1500  E18 60 

E13 1000  E1 3000  E7 80 
E1 2000  E16 3000  E14 120 

E10 3400  E10 3300  E10 200 
E15 3600  E6 3308  E1 250 
E2 Não Disponível  E17 Não Disponível  E2 Não Disponível 

Como pode ser observado na Tabela 4-9, as áreas disponíveis variam 

significativamente de escola para escola. Em termos de espaços lúdicos, tem-se 

uma variação aproximada de 132 m2 em torno de uma média de 921 m2. É ainda 

relevante sublinhar que a diferença entre o valor mínimo e o valor máximo é 

superior a 100 vezes mais. No que concerne aos espaços desportivos, verifica-se 

uma variação aproximada de 1167 m2 em torno de uma média de 1643 m2. É 

igualmente relevante sublinhar que a diferença entre o valor mínimo e o valor 

máximo é superior a 10 vezes mais. Relativamente a locais para actividades 

extra-curriculares, verifica-se uma variação aproximada de 75 m2 em torno de 

uma média de 81 m2. 

Tabela 4-9: Principais medidas estatísticas relativas à área de espaços lúdicos, desportivos e 

actividades extra-curriculares. 

Estatísticas Espaços Espaços Desportivos Locais para actividades extra-
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lúdicos (m2) (m2) curriculares (clubes de alunos) 
(m2) 

Média 921 1643 81 
Mediana 198 1140 55 

Desvio-Padrão 133 1167 75 
Mínimo 30 230 0 
Máximo 3600 3308 250 

N 12 

Pela leitura da Tabela 4-10, constata-se que a escola E13 possui o 

orçamento global mais baixo, com uma taxa de execução de 100%, enquanto que 

a escola E4 possui o orçamento mais elevado, cerca de 149 698 euros, 

igualmente com uma taxa de execução de 100%. É importante realçar a 

existência de 5 escolas cuja taxa de execução é inferior a 100%, sendo a escola 

E10 a que possui a taxa de execução mais baixa, 90%. A taxa de execução do 

orçamento é um indicador que revela a eficácia da gestão dos recursos 

financeiros disponíveis, que devem observar determinadas regras procedimentais 

que implicam um planeamento atempado e programação financeira, reflectindo-se 

essa ineficácia nos anos subsequentes em termos de dotações financeiras. 

 

 

 

 

Tabela 4-10: Ordenação das escolas segundo o seu orçamento global (€) e respectiva taxa de 

execução (%). 

Escola 
Orçamento 

global da escola 
(€) 

 
Escola

Taxa de 
execução 

(%) 
E13 50000  E10 90 
E16 60000  E6 93 
E7 63661  E15 97 
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E17 67549  E1 98 
E18 68620  E7 99 
E3 76733  E2 100 
E6 84969  E3 100 

E15 89200  E4 100 
E10 90000  E13 100 
E1 96000  E14 100 

E14 103000  E16 100 
E2 125000  E17 100 
E4 149698  E18 100 

Relativamente ao orçamento e respectiva taxa de execução, como pode 

ser observado na Tabela 4-11, o orçamento global das escolas varia cerca de 27 

675 euros em relação ao valor médio (86 495 euros). 

Tabela 4-11: Principais medidas estatísticas relativas ao orçamento global da escola (euros) e 

taxa de execução orçamental do ano lectivo 2003/04. 

Estatísticas Orçamento global (€) 
Taxa de execução 

(%) 
Média 86495 98 

Mediana 84969 100 
Desvio-Padrão 27675 3 

Mínimo 50000 90 
Máximo 149698 100 

N 13 

Como pode ser observado na Figura 4-4, complementada pela informação 

dada na Tabela 4-12, as escolas que constituem a amostra do presente estudo 

possuem entre 295 (E13) a 1253 (E15) alunos inscritos e apresentam uma média 

de 734 alunos.  
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Figura 4-4: Distribuição do número total de alunos inscritos na escola e do número de 

alunos inscritos no 12º ano.  

Dos 295 alunos inscritos na escola E13, 99 frequentam o 12º ano e dos 

1253 alunos inscritos na escola E15, 201 são alunos do 12º ano. Em média, as 

escolas possuem 146 alunos inscritos no 12º ano e pelo menos 50% das escolas 

têm 123 ou menos alunos inscritos no último ano do ensino secundário. 

Tabela 4-12: Principais medidas estatísticas relativas ao número total de alunos inscritos e ao 

número de alunos inscritos no 12º ano. 

Estatísticas 
Número total de alunos 

inscritos 
Número de alunos 

inscritos no 12º ano 
Média 734 146 

Mediana 674 123 
Desvio-Padrão 247 62 

Mínimo 295 50 
Máximo 1253 221 

N 13 
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Na caracterização das escolas segundo os recursos humanos que as 

constituem (Tabela 4-13 e Tabela 4-14), pode ser verificado que em média 

possuem 81 docentes do quadro de escola e cerca de 102 docentes em exercício 

efectivo de funções na escola. No que se refere a pessoal não docente, as 

escolas inquiridas apresentam uma média de 38 funcionários. A escola E16 tem o 

menor número de pessoal não docente (23), enquanto que a escola E1 apresenta 

o maior valor (49). 

A diversidade do número total de docentes do quadro de escola e do 

número total de docentes em exercício efectivo de funções na escola é visível 

quando se efectua a comparação dos valores mínimos e máximos destas duas 

variáveis. A escola E17 possui 43 docentes no quadro de escola enquanto que a 

E6 já possui 131 docentes nesta categoria. Esta última apresenta ainda o maior 

número de docentes em exercício efectivo de funções (148), ao contrário da 

escola E13 que possui 66 docentes neste grupo. 

A análise, recorrendo a rácios do tipo “número de alunos inscritos por 

pessoal não docente” ou “número de alunos inscritos por pessoal docente”, 

revelou a existência de discrepâncias enormes, com escolas com um número de 

alunos por docente cerca de 42% abaixo da média (E13) e escolas com um 

número de alunos por docente 57% acima da média (E15). De notar, também, 

que esta mesma circunstância se dá para os rácios “número de alunos inscritos 

por pessoal não docente”, isto é, volta a ser a escola E13 a que apresenta menor 

rácio, cerca de 42% abaixo da média, e a escola E15 a que apresenta um rácio 

maior, com igualmente 42%, mas acima da média. Um aspecto relevante é que, 

aparentemente, existe uma economia de escala, pois a escola E13 é a mais 

pequena de todas as escolas inquiridas e a E15 a maior. 
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Tabela 4-13: Ordenação das escolas segundo os seus recursos humanos. 

Escola 

Número 
total de 
pessoal 

não 
docente  

 

Escola 

Número 
total de 

docentes 
do 

quadro 
de escola 

 

Escola 

Número 
total de 

docentes 
em 

exercício 
efectivo de 
funções na 

escola 

 

Escola 

 Número 
total de 
alunos 

inscritos por 
pessoal não 

docente 

 

Escola 

Número total 
de alunos 

inscritos por 
pessoal 

docente em 
exercício 

efectivo de 
funções na 

escola 
E16 23  E17 43  E13 66  E13 11  E13 4 
E13 26  E13 46  E16 70  E18 15  E4 5 
E14 29  E18 50  E18 75  E6 16  E6 5 
E7 33  E7 58  E14 83  E17 17  E2 6 
E4 36  E16 66  E7 85  E4 18  E10 7 

E18 36  E10 74  E17 93  E7 19  E14 7 
E10 38  E14 80  E1 107  E14 19  E17 7 
E17 39  E3 92  E3 112  E2 20  E18 7 
E2 42  E2 93  E10 112  E3 20  E3 8 
E6 46  E1 98  E15 119  E10 20  E7 8 

E15 46  E15 108  E4 124  E1 22  E16 9 
E3 47  E4 112  E2 131  E16 26  E1 10 
E1 49  E6 131  E6 148  E15 27  E15 11 

Tabela 4-14: Principais medidas estatísticas relativas a recursos humanos nas escolas. 

Estatísticas 
Número total 

de pessoal não 
docente 

Número total de 
docentes do 
quadro de 

escola 

Número total de 
docentes em 

exercício efectivo 
de funções na 

escola 

 Número total de 
alunos inscritos 
por pessoal não 

docente 

Número total de 
alunos inscritos por 
pessoal docente em 
exercício efectivo de 

funções na escola 

Média 38 81 102 19 7 
Mediana 38 80 107 4 2 

Desvio-Padrão 8 28 25 19 7 
Mínimo 23 43 66 11 4 
Máximo 49 131 148 27 11 

N 13 

4.2.2 Oferta educativa, actividades de complemento curricular e parcerias/ 
projectos 

Na Tabela 4-15 é apresentada a oferta educativa das escolas inquiridas. 

Chama-se a atenção para o leque diversificado de ofertas de todas as escolas, 

embora existam escolas que, reflectindo a dinâmica da sua liderança, para além 

dos cursos que permitem o prosseguimento de estudos, apresentam igualmente 
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oferta de cursos que permitem um integração qualificada na vida activa ou mesmo 

a oportunidade de integração da população activa no sistema escolar. 

Tabela 4-15: Oferta educativa-2003/2004 – Decreto-Lei n.º 286/89, de 29/08. 

Escolas 
Secundárias 

Cursos de 
carácter geral 

Cursos 
tecnológicos 

Cursos nocturnos 
Cursos 

profissionalizantes 

E1 

Científico-
Natural; 
Económico-
Social; 
Humanidades. 

Informática; 
Comunicação. 

  

E2 

Científico-
Natural; 
Artes; 
Económico-
Social 

Electrotecnia/ 
Electrónica; 
Administração; 
Mecânica. 

Ens. Rec. Unidades 
Capitalizáveis: 
Ens. Básico e Ens. 
Secundário-carácter geral. 

10.º Ano 
Profissionalizante: 
Operador Comercial; 
Electricista de 
Instalações; Operador 
de máq. e ferramentas 
CNC. 

E3 

Científico-
Natural; 
Económico-
Social; 
Humanidades. 

Informática; 
Administração; 
Mecânica. 

Ens. Rec. Unidades 
Capitalizáveis: 
Ens. Básico e Ens. 
Secundário-carácter geral. 

CEF II de Serralheiro 
Mecânico e 
Empregado 
Comercial. 
CEF III de Serralheiro 
Mecânico e Emp. 
Comercial. 

E4 

Científico-
Natural; 
Económico-
Social; 
Humanidades. 

Electric./ 
Electrónica; 
Administração; 
Mecânica. 

E. Rec. U. Capitalizáveis: 
Ens. Básico e Ens. Sec. – 
carácter geral; 
C. Téc. de Secretariado. 

 

E5 Não respondeu ao inquérito 

E6 

Científico-
Natural; 
Económico-
Social; 
Humanidades. 

Electricidade/ 
Electrónica; 
Administração; 
Mecânica; 
Construção Civil. 

E. Rec. U. Capitalizáveis: 
E. B. e E. Sec. – c. geral; 
C. Téc. de Secretariado; 
C. Téc. de Contabilidade; 
C. Téc. de Electrotecnia e 
Des. Cons. Mecânica. 

 

E7 

Científico-
Natural; 
Económico-
Social; 
Humanidades. 

Animação Social.   

E8 Não respondeu ao inquérito 
E9 Não respondeu ao inquérito 
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Tabela 4-15: Oferta educativa – 2003/2004 – Decreto – Lei n.º 286/89, de 29/08 (cont.). 

Escolas 
Secundárias 

Cursos de 
carácter geral 

Cursos 
tecnológicos 

Cursos nocturnos 
Cursos 

profissionalizantes 

E10 

Científico-
Natural; 
Económico-
Social; 
Humanidades. 

Informática; 
Administração; 
Artes e 
Ofícios. 

Ens. Rec. Unidades Capitalizáveis: 
Ens. Básico e Ens. Secundário-
carácter geral. 

 

E11 Não respondeu ao inquérito 
E12 Não respondeu ao inquérito 

E13 

Científico-
Natural; 
Artes; 
Humanidades 

Administração 

Ens. Rec. Unidades Capitalizáveis: 
Ens. Básico e Ens. Secundário-
carácter geral; 
Curso Técnico de Administração 
Serviços e Comércio; 
Curso Técnico de 
Metalomecânica. 

 

E14 
Científico-
Natural; 
Humanidades. 

Comunicação. 
Ens. Rec. Unidades Capitalizáveis: 
Ens. Básico e Ens. Secundário-
carácter geral. 

 

E15 

Científico-
Natural; 
Artes; 
Económico-
Social; 
Humanidades 
 

Informática; 
Electrotecnia/ 
Electrónica; 
Mecânica; 
Administração. 

Ens. Rec. Unidades Capitalizáveis: 
Ens. Básico e Ens. Secundário-
carácter geral; 
Curso Técnico de Contabilidade. 

 

E16 

Científico-
Natural; 
Económico-
Social; 
Humanidades. 

   

E17 

Científico-
Natural; 
Artes; 
Económico-
Social; 
Humanidades 

Administração 

Ens. Rec. Unidades Capitalizáveis: 
Ens. Básico e Ens. Secundário-
carácter geral; 
Curso Técnico de Administração 
Serviços e Comércio; 
Curso Técnico de Contabilidade. 

 

E18 
Científico-
Natural; 
Humanidades. 

Informática 

Ens. Rec. Unid. Capitalizáveis: 
Ens. Básico e Ens. Secundário-
carácter geral; 
Curso Técnico de Secretariado. 
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Relativamente às actividades de complemento curricular desenvolvidas 

pelas escolas inquiridas, constatou-se que, de uma forma geral, todas 

apresentam um leque diversificado deste tipo de actividades, à excepção da 

escola E18 (Tabela 4-16). 

Tabela 4-16: Actividades de complemento curricular. 

Escolas 
Secundárias 

Actividades complemento curricular 

E1 
Clubes e Proj.: Aeromodelismo, Teatro, Ciências Físico Químicas e Matemática, Europa, 
Fiscalidade. Intercâmbios no âmbito do Sócrates/ Coménius; Desporto Escolar, Rede de Bibliotecas 
Escolares (RBE). 

E2 Clube: Teatro; Desporto Escolar. 

E3 
Desporto Escolar; Ciência Viva; Prosepe; Dança Contemporânea; Teatro; Jornal. 
Clubes: Línguas Estrangeiras; Ciências; Floresta. 

E4 Aulas de Apoio Pedagógico Acrescido (AAPA); Aulas Suplementares; Ens. Pers./ Diferenciado. 
E5 Não respondeu ao inquérito 
E6 Projectos; Clubes; Estágios; Desporto Escolar; Jornadas Técnicas. 
E7 Desporto Escolar. Clubes: Ecologia, Climatologia; Oficina de Expressão. 
E8 Não respondeu ao inquérito 
E9 Não respondeu ao inquérito 

E10 
Desporto Escolar; Atelier de Cerâmica; Prof. 2000; Aveiro Digital; Holografia; Fotografia; Caça-
Cigarros; Têxteis; Dança; Escolas Promotoras de Saúde (EPS); Escolíadas. 

E11 Não respondeu ao inquérito 
E12 Não respondeu ao inquérito 
E13 Desporto Escolar 

E14 
Clubes: Património; Informática; Azulejaria/ Cerâmica; Línguas; Xadrez; Sala de Estudo; Centro de 
Recursos; Actividades desportivas, Hip-Hop, Ginástica Aeróbica. 

E15 Desporto Escolar 
E16 “Dar Voz à Poesia”; Desporto Escolar; Jornal Escolar; Clubes: Línguas; Europeu; Informática. 

E17 
Desporto Escolar: Badminton; Futsal Feminino; Futsal Masculino, Natação; Basquetebol; 
Clubes: Teatro; Ambiente; Matemática; Europeu; Ciência; Sala de Estudo Livre. 

E18 Não disponível 

Relativamente às parcerias/ projectos desenvolvidos pelas escolas 

inquiridas, denota-se que existem diferenças significativas na capacidade de 

iniciativa para o estabelecimento de ligações com o tecido empresarial 

envolvente, suporte fundamental neste tipo de actividade. Recorde-se que esta 

actuação é fundamental para a colocação dos alunos na vida activa pelo que tem 

um papel importantíssimo, em particular, nas escolas que apresentam cursos de 
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via profissionalizante onde se promove a qualificação de mão-de-obra, muitas 

vezes de acordo com as necessidades apresentadas pelas empresas locais às 

próprias escolas (Tabela 4-17). 

Tabela 4-17: Parcerias/ projectos estabelecidos entre a escola e entidades públicas ou 

privadas. 

Escola N.º de Parcerias Tipo de parcerias e identificação das entidades públicas ou privadas/ projectos 

E1 0  

E2 35 
Parcerias Associações Industrial e Comercial de Águeda; Cerciag, CFPA. 3 
dezenas de empresas no âmbito da formação em contexto de trabalho dos 
cursos profissionalmente qualificantes.  

E3 6 

Câmara Municipal – Utilização de Espaços Culturais e Desportivos; 
Programa SÓCRATES – Grundtvig 2; U. de Aveiro – Formação de Prof., 
intercâmbios, projectos; Prof2000; Trabalho Seguro Melhor Futuro; Protocolos 
com empresas para estágios de formação profissional. 

E4 0  
E5 Não respondeu ao inquérito 
E6 0  

E7 2 
Projecto Ria-Edu em parceria com a Associação da Comunidade Educativa de 
Aveiro, no âmbito do Programa Aveiro Digital; Projecto “Conhecer para 
Valorizar” em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa. 

E8 Não respondeu ao inquérito 
E9 Não respondeu ao inquérito 

E10 9 
CASCI; C. Municipal; Amigos do Museu; CFECI; Univ. Aveiro; Univ. Coimbra; 
A.C.D.; CERCIAV; J. Freg. S. S.; Sócrates. 

E11 Não respondeu ao inquérito 
E12 Não respondeu ao inquérito 

E13 3 

Agência Municipal – Sócrates/ Coménius – Projectos Europeus; 
Câmara Municipal – Fiacoba – Feira Industrial Agrícola e Comercial da B.; Solsil 
– Associação de Solidariedade do S. – Apoio a Alunos com Necessidades Educ. 
Especiais; APPACDM – Ass. de Apoio a Pessoas c/ Def. 

E14 3 Extensão de Saúde; Centro Comunitário; Universidade de Aveiro. 

E15 2 

Projecto e-Ria/ Aveiro Digital; Curso de especialização tecnológica (CET) 
“Desenvolvimento Multimédia” com a Universidade de Aveiro; Outras de 
carácter social: Oficinas Sol – Nascente, com o Grupo de Acção Social de S. 
Vicente de Pereira e “Espaço P” com Centro de Acção Social. 

E16 2 
Câmara Municipal – Projecto “Dar Voz à Poesia”; Centro de Saúde – Acções de 
sensibilização para alunos e docentes. 

E17 2 

Universidade de Aveiro (Estágios: Matemática; Física – Química; Inglês/ 
Alemão; Biologia/ Geologia); Universidade de Coimbra (Estágios: Português/ 
Francês; Educação Física); Prodep III – Orientação Vocacional; Projecto 
Ciência Viva: Laboratório de Matemática; Observatório de Meteorologia. 

E18 1 Curso de Educação e Formação em Cozinha através do IEFP de Aveiro. 



A Avaliação das Escolas: 
Análise Crítica da Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro                                       103 
 
 

 
Análise e Discussão de Resultados 

 

4.3 Benchmarking métrico das escolas 

Embora o estabelecimento de relações lineares de ordenação de 

determinados parâmetros recolhidos nos inquéritos possam conduzir a erros 

grosseiros, este tipo de exercício pode fornecer informações importantes e ajudar 

a caracterizar o grupo de escolas em estudo. Contudo, a análise das tabelas que 

se seguem deverá sempre ser efectuada com a devida prudência, uma vez que 

apenas se obtiveram respostas de 13 escolas num universo de 18 inquiridas, que 

é desde já uma amostra limitada e que não permite ser tão assertivo nas 

conclusões retiradas na análise de dados.  

4.3.1 Taxa de alunos do 12º ano na escola 

Para o estabelecimento da taxa de alunos inscritos no 12º ano por escola 

foi seguida a equação 1: 

E18 a E1 de (i) Com
i

escola na inscritos alunos de totalnº
i 

escola na ano no12º inscritos alunos denº

i
 escola na ano 12º no alunos de Fracção =

 (eq. 1) 

Como pode ser observado nas Tabelas 4-18 e 4-19, relativamente à 

ordenação das escolas segundo a taxa de alunos inscritos no 12º ano, este 

parâmetro varia cerca de 8,4% em relação ao valor médio (20,6%). Chama-se a 

atenção para a diferença relativamente elevada entre a taxa mais baixa da escola 

E18 (9,3%) e a mais elevada da escola E7, com cerca de 34%. Se analisarmos a 

Tabela 4-28, verifica-se que a taxa de abandono, no ensino secundário, na escola 

E18 (4,0%) é superior à da E7 (2,3%) o que levaria a inferir que a taxa de sucesso 

deveria ser superior ao da escola E7, porém, ao analisar os resultados da Tabela 

4-22, constata-se que o valor da taxa de sucesso na E7 (78,5%) é superior ao da 

escola E18 (60,0%), o que nos leva a inferir que a elevada percentagem de 

abandono não é sinónimo de selecção de alunos mais capazes. 
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Tabela 4-18: Ordenação das escolas segundo a fracção de alunos do 12º ano na escola. 

Escola
Fracção de alunos 

do 12º ano na 
escola (%) 

E18 9,3 
E14 12,9 
E3 13,3 

E10 14,5 
E17 14,7 
E15 16,0 
E16 16,5 
E1 20,6 
E6 26,1 
E2 26,5 
E4 29,4 

E13 33,6 
E7 34,1 

 

Tabela 4-19: Principais medidas estatísticas relativas à fracção de alunos do 12º ano na 

escola. 

Estatísticas 
Fracção de alunos 

do 12º ano na 
escola (%) 

Média 20,6 
Mediana 16,5 

Desvio-Padrão 8,4 
Mínimo 9,3 
Máximo 34,1 

N 13 

 

4.3.2 Número médio de alunos por turma no 12º ano 
O número médio de alunos por turma no 12º ano na escola (i) foi determinada 

pela equação 2.  
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E18 a E1 de (i) Com

iescola na 12º do turmas de nº
 i escola na 12º no inscritos alunos nº

i esc. ano 12º turma por alunos de médio Nº =

      (eq. 2) 

Como pode ser observado nas Tabelas 4-20 e 4-21, relativamente ao 

número médio de alunos nas turma do 12º ano, este parâmetro varia cerca de 5,3 

em relação ao valor médio (20,0). Chama-se a atenção para a diferença 

relativamente elevada entre o valor mais baixo da escola E17 (6,2) e o mais 

elevado da escola E16, com cerca de 25 alunos, e que cerca de 38% das escolas 

inquiridas apresentam um valor médio de alunos por turma inferior à média. 

Tabela 4-20: Ordenação das escolas segundo o número médio de alunos por turma no 12º 

ano. 

Escola
Número médio de 
alunos por turma 

no 12º ano 
E17 6,2 
E10 15,9 
E18 16,7 
E3 17,6 

E14 18,0 
E13 19,8 
E2 22,0 

E15 22,3 
E4 23,6 
E7 24,3 
E6 24,4 
E1 24,6 

E16 24,8 
 

 

 

 

Tabela 4-21: Principais medidas estatísticas relativas ao número médio de alunos por turma 

no 12º ano.  
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Estatísticas 
Número médio de 
alunos por turma 

no 12º ano  
Média 20,0 

Mediana 22,0 
Desvio-Padrão 5,3 

Mínimo 6,2 
Máximo 24,8 

N 13 

 

4.3.3 Taxa de alunos que concluíram o 12º ano 
Para o estabelecimento da taxa de alunos que concluíram o 12º ano por escola foi 

seguida a equação 3: 

E18 a E1 de (i) Com
i 

escola na ano no12º inscritos alunos denº
i 

escola na ano o12º concluíram que alunos denº

i
 esc. ano 12º sucesso concl. q  alunos de Taxa =

(eq. 3) 

Como pode ser observado nas Tabelas 4-22 e 4-23, relativamente à 

ordenação das escolas segundo a taxa de alunos que concluíram o 12º ano com 

sucesso, este parâmetro varia cerca de 16% em relação ao valor médio (66%). 

Chama-se a atenção para a diferença relativamente elevada entre a taxa mais 

baixa da escola E6 (31,3%) e a mais elevada da escola E16, com cerca de 86% e 

também para o facto de existirem cerca de 46% de escolas abaixo da média, 

destacando-se a escola E6 por estar a mais de 50% abaixo da média. 
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Tabela 4-22: Ordenação das escolas segundo a taxa dos alunos que concluíram o 12º ano 

em escola inquirida. 

Escola

Taxa de alunos 
que concluíram 
com sucesso o 

12º ano na escola 
(%) 

E6 31,3 
E15 41,8 
E18 60,0 
E10 61,3 
E3 61,8 
E4 62,4 

E17 66,7 
E1 67,0 
E2 77,7 
E7 78,5 

E14 80,6 
E13 82,8 
E16 85,9 

 

Tabela 4-23: Principais medidas estatísticas relativas à taxa dos alunos do 12º ano em escola 

inquirida. 

Estatísticas 

Taxa de alunos que 
concluíram com 

sucesso o 12º ano 
na escola (%) 

Média 66,0 
Mediana 66,7 

Desvio-Padrão 16,0 
Mínimo 31,3 
Máximo 85,9 

N 13 
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4.3.4 Taxa de alunos que concorrem a estudos superiores 

A taxa de conclusão do 12.º ano de escolaridade não corresponde à taxa 

de ingresso no ensino superior. Assim será importante proceder à análise da 

percentagem de alunos que, do universo que concluiu o ensino secundário, 

decidiu progredir os seus estudos a nível superior.  

A taxa de alunos que concorrem a estudos superiores na escola (i) foi 

determinada pela equação 4: 

 

E18 a E1 de (i) Com

 
i

 esc. na  ano 12º o suc.c/  complet. q alunos de Nº

 
i

 esc. nasuperior ensino concorr. q alunos de Nº

i

 
esc. na sup. est. conc. q alunos Taxa =

  (eq. 4) 

Como pode ser observado nas Tabelas 4-24 e 4-25, a taxa de alunos que 

concorrem a estudos superiores apresenta-se heterogénea, variando a média 

deste parâmetro cerca de 14% em relação ao valor médio (81,4%). Chama-se a 

atenção para a diferença significativa existente entre as escolas E10, E1 e E2, 

com taxas inferiores a 70%, e as escolas E6, E14, E7, com taxas superiores a 

90% e, em particular, as escolas E15 e E18, com taxas de 100%, para este 

parâmetro. Estas diferenças nos valores das taxas obtidas estarão, 

eventualmente, determinadas por circunstâncias próprias de cada contexto em 

que estes estabelecimentos de ensino se encontram inseridos e que dariam um 

interessante objecto de estudo que não se enquadra, todavia, no trabalho de 

investigação.  
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Tabela 4-24: Ordenação das escolas segundo a taxa de alunos que concorrem a estudos 

superiores. 

Escola
Taxa de alunos que 

concorrem a estudos 
superiores (%) 

E10 58,8 
E1 60,8 
E2 64,3 
E3 71,1 

E17 77,3 
E13 78,0 
E16 84,7 
E4 87,3 
E6 90,2 

E14 91,4 
E7 94,2 

E15 100,0 
E18 100,0 

 

Tabela 4-25: Principais medidas estatísticas relativas à taxa de alunos que concorrem a 

estudos superiores.  

Estatísticas 

Taxa de alunos que 
concorrem a 

estudos superiores 
(%) 

Média 81,4 
Mediana 84,7 

Desvio-Padrão 14,3 
Mínimo 58,8 
Máximo 100,0 

N 13 
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4.3.5 Taxa dos alunos retidos no 12º ano 
 

A taxa de alunos retidos no 12º ano na escola (i) foi determinada pela equação 5: 

E18 a E1 de (i) Com

iesc. na ano 12º no inscritos alunos de nº
i esc. ano 12º retidos alunos nº

   i esc. ano 12º ret. alunos de Taxa =

       (eq. 5) 

Como pode ser observado nas Tabelas 4-26 e 4-27, relativamente à 

ordenação das escolas segundo os alunos retidos no 12º ano, este parâmetro 

varia cerca de 14,1% em relação ao valor médio (27,3%). Chama-se a atenção 

para a diferença significativamente elevada entre o valor mais baixo, da escola 

E16 (10,1%), e o mais elevado da escola E6, com cerca de 61%.  

Tabela 4-26: Ordenação das escolas segundo a taxa dos alunos retidos no 12º ano. 

Escola
Taxa dos alunos 

retidos no 12º ano 
(%) 

E16 10,1 
E14 15,3 
E13 17,2 
E7 19,2 
E1 21,7 
E2 22,3 

E10 22,5 
E4 23,3 
E3 24,4 

E17 33,3 
E18 36,0 
E15 48,3 
E6 61,0 
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Tabela 4-27: Principais medidas estatísticas relativas à taxa de alunos retidos no 12º ano. 

Estatísticas 
Taxa dos alunos 

retidos no 12º ano 
(%) 

Média 27,3 
Mediana 22,5 

Desvio-Padrão 14,1 
Mínimo 10,1 
Máximo 61,0 

N 13 

 

4.3.6 Taxa de abandono no 12º ano 

As análises estatísticas revelam que a taxa mais elevada de abandono 

ocorre no primeiro ano do ensino secundário. No entanto, esta é uma ocorrência 

que existe também no final do ensino secundário, pelo que se considerou 

importante fazer a análise de abandono no 12.º ano de escolaridade. 

A taxa de abandono no 12º ano na escola (i) foi determinada pela equação 

6: 

E18 a E1 de (i) Com

i escola na 12º no inscritos de nº
i escola na  12º o mabandonara que alunos de nº

i
 esc. na ºabandono12 Taxa =

                     (eq. 6) 

Como pode ser observado nas Tabelas 4-28 e 4-29, a taxa de abandono, 

no 12º ano, apresenta-se muito heterogénea, variando a média deste parâmetro 

cerca de 5% em relação ao valor médio (8,7%). Chama-se a atenção para a 

diferença significativa existente entre a escola E7, com a menor taxa de 

abandono, 2,3%, e a escola E10, com uma taxa de 16,2%, para este parâmetro, 

isto é, uma taxa de abandono cerca de 7 vezes maior do que a da escola E7 e 

pouco menos do que o dobro da média. 
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Tabela 4-28: Ordenação das escolas segundo a taxa de abandono no 12º ano. 

Escola
Taxa de abandono no 

12º ano (%) 
E7 2,3 

E16 4,0 
E18 4,0 
E14 4,2 
E13 5,1 
E2 5,9 
E6 7,7 

E15 10,0 
E1 11,3 
E3 13,8 

E17 14,1 
E4 14,3 

E10 16,2 

 

Tabela 4-29: Principais medidas estatísticas relativas à taxa de abandono no 12º ano.  

Estatísticas 
Taxa de abandono 

no 12º ano (%) 
Média 8,7 

Mediana 7,7 
Desvio-Padrão 4,8 

Mínimo 2,3 
Máximo 16,2 

N 13 

 

4.3.7 Taxa dos alunos com aulas de apoio pedagógico acrescido (AAPA) 
no 12º ano 

O número de alunos no 12º ano com aulas de apoio pedagógico acrescido na 

escola (i) foi determinada pela equação 7: 

E18 a E1 de (i) Com

 
i

 escola na 12º no inscritos alunos nº

 
i

 escola nac/AAPA  12º do alunos nº

i
 esc. na ano 12º noAAPA  com alunos de Taxa =

     (eq. 7) 
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Como pode ser observado nas Tabelas 4-30 e 4-31, cerca de metade das 

escolas (6) não tem alunos do 12º ano com aulas de apoio pedagógico acrescido.  
 

Tabela 4-30: Ordenação das escolas segundo a taxa dos alunos no 12º ano com aulas de 

apoio pedagógico acrescido. 

Escola
Taxa dos alunos com 
AAPA no 12º ano (%) 

E1 0,0 
E4 0,0 
E6 0,0 

E14 0,0 
E15 0,0 
E17 0,0 
E7 0,9 

E10 0,9 
E16 1,0 
E2 1,4 
E3 2,4 

E18 4,0 
E13 6,1 

 

Seis das 13 escolas inquiridas não prestam aulas de apoio pedagógico 

acrescido (AAPA). Das que ministram este tipo de aulas, a taxa média de 

frequência é baixa (1,3%), variando este parâmetro em torno da média, cerca de 

1,9, ultrapassando apenas, pontualmente, os 6,1 %, na escola E13. Desta 

análise, constata-se que as escolas não investem no apoio pedagógico acrescido 

aos alunos do 12.º ano de escolaridade, uma vez que a sua frequência, neste 

nível de ensino, é facultativa e deve traduzir uma motivação adicional por parte 

dos alunos para a aquisição de competências. 

 
Tabela 4-31: Principais medidas estatísticas relativas ao número médio de alunos com aulas de 

apoio pedagógico acrescido no 12º ano.  

Estatísticas Taxa dos alunos 
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com AAPA no 12º 
ano (%) 

Média 1,3 
Mediana 0,9 

Desvio-Padrão 1,9 
Mínimo 0,0 
Máximo 6,1 

N 13 

 

4.3.8 Custo por aluno inscrito no 12º ano 

Considerando que a dotação financeira das escolas se destina a 

proporcionar melhores condições a nível do processo de ensino-aprendizagem, 

importa analisar o custo por aluno e relacioná-lo com o sucesso educativo 

alcançado. 

Para o estabelecimento do custo por aluno inscrito no 12º ano por escola (i) 

foi seguida a equação 8, admitindo que o custo por aluno é idêntico para toda a 

escola: 

E18 a E1 de (i) Com
iescola na inscritos alunos de nº

iescola  da orçamento
i escola na ano 12º no alunos Custo =    (eq. 8) 

Como pode ser observado nas Tabelas 4-32 e 4-33, relativamente à 

ordenação das escolas segundo o custo por aluno inscrito no 12º ano, este 

parâmetro varia cerca de 17 €/ano em relação ao valor médio (109 €/ano). 

Chama-se a atenção para a diferença relativamente elevada entre o valor mais 

baixo da escola E15 (69 €/ano) e o mais elevado da escola E4, com cerca de 233 

€/ano.  

Confrontando estes resultados com os das Tabelas 4-10 e 4-22, verifica-se 

que a escola E4, face ao orçamento atribuído, é aquela que apresenta um custo 

por aluno maior, o que contrasta com uma taxa de sucesso relativamente baixa. 

Esta relação custo por aluno/ sucesso educativo apresenta outros casos 
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susceptíveis de análise, como é o caso das escolas E2, E18, E6 e até mesmo o 

das escolas E13 e E14, que apesar de uma taxa de sucesso elevada, o seu custo 

por aluno quase duplica o das escolas E7 e E16 que, em termos de sucesso 

educativo, lhe são equivalentes. 

Tabela 4-32: Ordenação das escolas segundo o custo por aluno inscrito no 12º ano. 

Escola
Custo por aluno 

inscrito no 12º ano 
(€) 

E15 69 
E3 83 
E1 88 
E7 98 

E16 100 
E17 100 
E10 106 
E6 106 

E18 128 
E2 151 

E13 170 
E14 184 
E4 233 

 

 

 

Tabela 4-33: Principais medidas estatísticas relativas ao custo por aluno inscrito no 12º ano. 

Estatísticas 
Custo por aluno 

inscrito no 12º ano 
(€) 

Média 109 
Mediana 100 

Desvio-Padrão 17 
Mínimo 69 
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Máximo 233 
N 13 

 

4.3.9 Taxa do orçamento escolar dispendida com os alunos retidos no 12º 
ano 

O valor dispendido com os alunos, que se traduz no custo por aluno, só é 

rentável se o aluno alcançar sucesso educativo pelo que, quando o aluno fica 

retido, o investimento perde-se. Daí que seja igualmente interessante ver o 

volume desse prejuízo em cada escola. 

A fracção do orçamento dispendida com os alunos retidos no 12º ano na escola (i) 

foi determinada pela equação 9: 

 

E18 a E1 de (i) Com

iesc. orç. execução taxa x iescola da global Orçamento
iesc. inscrito aluno por custo x i esc. ano 12º  retidos alunos nº

i esc. ano 12º ret. alunos desp orç. Frac. =

          (eq. 9) 

Como pode ser observado nas Tabelas 4-34 e 4-35, relativamente à 

ordenação das escolas segundo a fracção do orçamento dispendida com os 

alunos retidos no 12º ano, este parâmetro varia cerca de 3,9% em relação ao 

valor médio (5,7%). Chama-se a atenção para a diferença relativamente elevada 

entre o valor mais baixo da escola E16 (1,7%) e o mais elevado da escola E6, 

com cerca de 17%. 

 

Tabela 4-34: Ordenação das escolas segundo a fracção do orçamento dispendida com os 

alunos retidos no 12º ano.  

Escola
Fracção do orç. 

desp. alunos 
retidos 12º ano 
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(%) 

E16 1,7 
E14 2,0 
E3 3,3 

E18 3,4 
E10 3,6 
E1 4,6 

E17 4,9 
E13 5,8 
E2 5,9 
E7 6,6 
E4 6,9 

E15 8,0 
E6 17,0 

 

 

 

Tabela 4-35: Principais medidas estatísticas relativas à fracção do orçamento dispendida com 

os alunos retidos no 12º ano. 

Estatísticas 
Fracção do orç. 

desp. alunos 
retidos 12º ano (%) 

Média 5,7 
Mediana 4,9 

Desvio-Padrão 3,9 
Mínimo 1,7 
Máximo 17,0 

N 13 

 

4.3.10 Estabilidade do corpo docente 
 

A estabilidade do corpo docente na escola (i) foi determinada pela equação 10: 
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E18 a E1 de (i) Com

 
i

 escola na efectivo exercício em docentes de total nº

 
i

 escola na  QE docentes total nº

i
 esc. na docente corpo Estab. =

    (eq. 10) 

Como pode ser observado nas Tabelas 4-36 e 4-37, a estabilidade do 

corpo docente, estimada pela equação 10, apresenta-se pouco homogénea, 

variando a média deste parâmetro cerca de 15% em relação ao valor médio 

(78,6%). Chama-se a atenção para a relativa diferença existente entre a escola 

E17, com a menor estabilidade do corpo docente, 46,2%, e a escola E14, com 

uma taxa de 96,4%, para este parâmetro. É de realçar que cerca de 46% das 

escolas inquiridas estão abaixo da média (78,6%). 

 

Tabela 4-36: Ordenação das escolas segundo a estabilidade do corpo docente. 

Escola
Estabilidade do corpo 

docente (%) 
E17 46,2 
E10 66,1 
E18 66,7 
E7 68,2 

E13 69,7 
E2 71,0 
E3 82,1 
E6 88,5 
E4 90,3 

E15 90,8 
E1 91,6 

E16 94,3 
E14 96,4 

 
Tabela 4-37: Principais medidas estatísticas relativas à estabilidade do corpo docente a leccionar. 

o 12º ano.  

Estatísticas 
Estabilidade do 

corpo docente (%) 
Média 78,6 



A Avaliação das Escolas: 
Análise Crítica da Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro                                       119 
 
 

 
Análise e Discussão de Resultados 

 

Mediana 82,1 
Desvio-Padrão 15,1 

Mínimo 46,2 
Máximo 96,4 

N 13 

 

4.3.11 Taxa de docentes do QE a leccionar o 12º ano 
 

A taxa de docentes do Quadro de Escola (QE) a leccionar no 12º ano na escola (i) 

foi determinada pela equação 11: 

 

E18 a E1 de (i) Com

 
i

 escola na ano 12º o lecc. a docentes de total nº

 
i

 escola na ano 12º o lecc. a QE docentes nº

i
 esc. na lecc.12º a QE doc. Taxa =

  (eq. 11) 

Como pode ser observado nas Tabelas 4-38 e 4-39, a taxa de docentes do 

QE a leccionar o 12º ano é sempre superior a 68%, variando a média deste 

parâmetro cerca de 8,8% em relação ao valor médio (85,3%). Chama-se a 

atenção para a relativa diferença existente entre a escola E13, com a menor taxa 

de docentes do quadro de escola (QE), 68,8%, e a escola E14, com uma taxa de 

100% para este parâmetro. Pode-se concluir, pela análise da Tabela 4-38, que 

apenas cerca de 15% das escolas inquiridas apresentam um valor abaixo dos 

80%, inferindo-se desta forma que os docentes que leccionam o 12º ano são, na 

sua maioria, professores do quadro da escola. 
 

Tabela 4-38: Ordenação das escolas segundo a taxa de docentes do quadro de escola a 

leccionar o 12º ano. 

Escola
Taxa de docentes do QE 
a leccionar o 12º ano (%) 

E13 68,8 
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E7 70,3 
E17 79,3 
E2 82,5 

E16 82,6 
E18 86,4 
E4 86,5 

E10 87,9 
E15 88,1 
E1 89,5 
E3 93,3 
E6 93,5 

E14 100,0 

 

Tabela 4-39: Principais medidas estatísticas relativas à taxa de docentes do quadro de escola 

a leccionarem o 12º ano.  

Estatísticas 
Taxa de docentes 

do QE a leccionar o 
12º ano (%) 

Média 85,3 
Mediana 86,5 

Desvio-Padrão 8,8 
Mínimo 68,8 
Máximo 100,0 

N 13 
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4.3.12 Taxa de assiduidade de docentes a leccionar o 12º ano 
A taxa de assiduidade de docentes no 12º ano na escola (i) foi determinada pela 

equação 12: 

E18 a E1 de (i) Com

 
i

 escola na previstas aulas de nº

 
i

 escola na dadas aulas de nº

i
 esc. na ano 12º docentes assid. de Taxa =

   (eq. 12) 

Como pode ser observado nas Tabelas 4-40 e 4-41, a assiduidade dos 

docentes do 12º ano é sempre superior a 90%. Relativamente à sua assiduidade 

média, este parâmetro varia apenas cerca de 2,3%, em relação ao valor médio 

(94,6%). Chama-se a atenção para a relativa homogeneidade dos resultados e 

para uma escola que apresenta (E14) uma assiduidade dos seus docentes do 12º 

ano de 100%. Estes valores de taxa de assiduidade revelam a preocupação, por 

parte do corpo docente, no cumprimento dos programas, condição essencial para 

o sucesso nos exames nacionais – avaliação externa. 

Tabela 4-40: Ordenação das escolas segundo a taxa de assiduidade de docentes no 12º ano. 

Escola
Taxa de assiduidade de 
docentes no 12º ano (%) 

E17 91,1 
E13 93,0 
E18 93,0 
E16 93,6 
E7 94,2 
E3 94,5 
E2 95,0 
E6 95,2 

E15 95,3 
E1 96,0 

E14 100,0 
E4 Não Disponível 

E10 Não Disponível 
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Tabela 4-41: Principais medidas estatísticas relativas à assiduidade dos docentes do 12º ano.  

Estatísticas 

Taxa de 
assiduidade de 
docentes no 12º 

ano (%) 
Média 94,6 

Mediana 94,5 
Desvio-Padrão 2,3 

Mínimo 91,1 
Máximo 100,0 

N 11 

 

4.3.13 Formação académica dos pais/ encarregados de educação 

Como pode ser observado na Figura 4-5, todas as escolas que 

responderam ao inquérito apresentam uma fracção significativa de pais apenas 

com a escolaridade obrigatória, seguida de pais com o ensino secundário e, por 

fim, o ensino superior.  

E18E17E16E15E14E13E10E7E6E4E3E2E1

Escola

100

80

60

40
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Figura 4-5: Formação académica dos pais dos alunos (%). 
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Na verdade, pela análise das Tabelas 4-42 e 4-43, verifica-se que, em 

média, cerca de 65,7% dos pais tem escolaridade obrigatória, 23,4% o ensino 

secundário e 10,9% o ensino superior. Chama-se a atenção para as enormes 

diferenças entre as escolas que responderam ao inquérito, no que concerne a 

este parâmetro. Estas diferenças são particularmente sentidas nos níveis de 

escolaridade mais elevados. Assim, no que concernente ao nível superior, a 

diferença entre a escola com o menor nível (E3) e a que com maior nível (E4) é 

superior a 7 vezes mais. 

Tabela 4-42: Ordenação das escolas segundo a formação académica dos pais/ encarregados 

de educação. 

Escola 

Formação 
académica 

dos pais/ enc. 
de educ. – 

escolaridade 
obrigatória 

(%) 

 

Escola

Formação 
académica 
dos pais/ 

enc. de educ. 
– secundário 

(%) 

 

Escola

Formação 
académica 

dos pais/ enc. 
de educ. – 

ensino 
superior (%) 

E4 52  E18 12  E3 3 
E17 52  E10 15  E10 5 
E1 58  E13 18  E18 6 
E2 60  E14 25  E13 9 

E14 65  E1 26  E2 10 
E3 69  E4 26  E14 10 

E13 73  E3 28  E1 16 
E10 80  E2 30  E17 17 
E18 82  E17 31  E4 22 

E6 
Não 

Disponível 
 

E6 
Não 

Disponível 
 

E6 Não Disponível

E7 
Não 

Disponível 
 

E7 
Não 

Disponível 
 

E7 Não Disponível

E15 
Não 

Disponível 
 

E15 
Não 

Disponível 
 

E15 Não Disponível

E16 
Não 

Disponível 
 

E16 
Não 

Disponível 
 

E16 Não Disponível
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Tabela 4-43: Principais medidas estatísticas relativas à formação académica dos pais/ 

encarregados de educação. 

Estatísticas 

Formação 
académica dos 

pais/ enc. de 
educ. – 

escolaridade 
obrigatória (%) 

Formação 
académica dos 

pais/ enc. de 
educ. – 

secundário (%) 

 
Formação 

académica dos 
pais/ enc. de 

educ. – ensino 
superior (%) 

Média 65,7  23,4  10,9 
Mediana 65,0  26,0  10,0 
Desvio-Padrão 11,2  6,8  6,3 
Mínimo 52,0  12,0  3,0 
Máximo 82,0  31,0  22,0 

N 9 

 

4.3.14 Taxa de alunos com ASE 
A taxa de alunos com Apoio Social Escolar (ASE) na escola (i) foi determinada 

pela equação 14: 

 

E18 a E1 de (i) Com

 
i

 escola na inscritos alunos de Nº

 
i

 escola naASE com alunos de Nº
 

i
 escola na ASE com alunos de Taxa

 
=

              (eq. 14) 

Como pode ser observado nas Tabelas 4-44 e 4-45, a taxa de alunos com 

ASE apresenta-se muito heterogénea, variando a média deste parâmetro cerca 

de 14% em relação ao valor médio (19,8%). Chama-se a atenção para a diferença 

significativa existente entre a escola E10, com uma taxa inferior a 4%, e a escola 

E17, com uma taxa superior a 58%, o que traduz, aparentemente, uma 

discrepância acentuada no tecido social dos alunos que compõem estas duas 

escolas. 
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Mas, mais interessante, é que, comparando estes dados, com os da Tabela 

4-22 que se refere à taxa de sucesso, no 12.º ano de escolaridade, somos 

levados a concluir que nem sempre a maior carência económica tem uma 

dependência linear com o sucesso educativo. Veja-se o caso das escolas E10 e 

E15 com escolas E17 e E14. 

Um aspecto a analisar é até que ponto o sucesso educativo está 

dependente do nível económico-social das famílias. 

Tabela 4-44: Ordenação das escolas segundo a taxa de alunos com ASE. 

Escola
Taxa de alunos 
com ASE (%) 

E10 3,9 
E7 10,0 

E15 11,8 
E6 13,1 
E1 13,5 

E13 14,6 
E18 16,0 
E2 18,2 
E3 20,4 

E16 20,7 
E4 24,1 

E14 33,2 
E17 58,5 

 

Tabela 4-45: Principais medidas estatísticas relativas à taxa de alunos com ASE.  

Estatísticas 
Taxa de alunos 
com ASE (%) 

Média 19,8 
Mediana 16,0 

Desvio-Padrão 13,7 
Mínimo 3,9 
Máximo 58,5 

N 13 
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4.3.15 Índice de desenvolvimento social – IDS 

Como pode ser observado nas Tabelas 4-46 e 4-47, o índice de 

desenvolvimento social dos concelhos de inserção das diferentes escolas 

apresenta-se relativamente homogéneo, variando a média deste parâmetro cerca 

de 0,018 em relação ao valor médio (0,926). Chama-se no entanto atenção, para 

a diferença existente entre os concelhos de inserção das escola E17 e E18, com 

um IDS 5 a 6% inferior aos concelhos das escolas E6, E7 e E10.  

 

Tabela 4-46: Ordenação das escolas segundo o IDS. 

Escola IDS 
E17 0,900 
E18 0,903 
E13 0,910 
E4 0,916 
E3 0,923 

E14 0,925 
E15 0,925 
E16 0,925 
E1 0,926 
E2 0,926 
E6 0,953 
E7 0,953 

E10 0,959 

 

Tabela 4-47: Principais medidas estatísticas relativas à taxa de alunos com ASE.  

Estatísticas 
Taxa de alunos 

com ASE 
Média 0,926 

Mediana 0,925 
Desvio-Padrão 0,018 

Mínimo 0,900 
Máximo 0,959 

N 13 
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4.4 Estudo da dependência linear simples da taxa de sucesso no 12º Ano  

A regressão linear simples é um modelo estatístico usado para prever o 

comportamento de uma variável quantitativa dependente – taxa de sucesso 

educativo – a partir de uma outra variável quantitativa independente – um 

Indicador, cuja tendência é aproximadamente representada por uma linha recta. 

A visualização do diagrama de dispersão permite antecipar, de uma forma 

qualitativa, a possibilidade de uma relação linear. Este diagrama evidencia ainda 

as observações que se isolam e que se diferenciam das restantes. O cálculo da 

correlação linear permite confirmar a existência deste tipo de relação. O 

coeficiente de correlação R de Pearson é uma medida de associação linear entre 

variáveis quantitativas e varia entre -1 e 1. Quanto mais próximo estiver dos 

valores extremos, tanto maior é a associação linear. A associação pode ser 

negativa, se a variação entre as variáveis for em sentido contrário, isto é, se os 

aumentos de uma variável estão associados, em média, as diminuições da outra 

(R<0); ou pode ser positiva, se a variação entre as variáveis for no mesmo sentido 

(R>0).  

A qualidade do ajustamento deve também ser analisada, através de testes 

de inferência estatística que permitem saber se a relação estimada pode ser de 

facto inferida para o universo. Neste sentido, utiliza-se o teste F (ANOVA) que 

permite testar as hipóteses de relação entre as variáveis em jogo, validando de 

uma forma global o modelo. 
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4.4.1 Número de alunos inscritos (dimensão da escola) 

No diagrama de dispersão da Figura 4-6, é possível observar uma eventual 

relação linear entre as variáveis “taxa de sucesso educativo no 12º ano” e a 

“dimensão da escola”1, apesar do visível afastamento de alguns pontos.  
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Figura 4-6: Diagrama de dispersão entre a taxa de sucesso educativo e a dimensão da 

escola. 

Efectivamente, a qualidade deste ajustamento, calculado pelo coeficiente 

de correlação, veio evidenciar a fraca relação (0,523) entre estas duas variáveis 

(Tabela 4-48). 

Tabela 4-48: Coeficiente de correlação entre a taxa de sucesso educativo e a dimensão da 

escola. 

,523a ,274 ,208 14,2254
Modelo
1

R
R

Quadrado

R
Quadrado
ajustado

Erro padrão
da

estimativa

(Constante), Dimensão da Escolaa. 
 

                                                 
1 Dimensão da escola – Número total de alunos da escola.  
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O Teste F (ANOVA), como anteriormente referido, valida em termos globais 

o modelo, ou seja, tem como hipótese inicial “A taxa de sucesso educativo não é 

explicada pela dimensão da escola”, sendo a hipótese alternativa “A taxa de 

sucesso educativo é explicada pela dimensão da escola” (Tabela 4-49). Como o 

valor da prova é igual a 0,067, optou-se, a um nível de significância de 5%, pela 

não rejeição da hipótese inicial. Conclui-se, assim, que as “variações da taxa de 

sucesso educativo” não são explicadas linearmente pelo “número de alunos 

inscritos nas escolas (dimensão da escola)”. Apesar destes resultados, verifica-se 

que existem apenas três escolas com taxa de sucesso educativo superior a 80% 

e que estas estão dentro das quatro que possuem menores dimensões.  

Tabela 4-49: Teste F (ANOVA) à regressão entre a taxa de sucesso educativo e a dimensão 

da escola. 

ANOVAb

838,463 1 838,463 4,143 ,067a

2225,994 11 202,363
3064,457 12

Regressão
Resíduo
Total

Modelo
1

Soma dos
Quadrados

graus de
liberdade

Média
Quadrática F p-valor

(Constante), Dimensão da Escolaa. 

Variável dependente: Taxa de sucesso educativo no 12º anob. 
 

 

Relativamente ao parâmetro em análise, dimensão (número de alunos 

inscritos) da escola no sucesso educativo, as opiniões dividem-se entre aqueles 

que defendem que as escolas mais pequenas tendem a ter melhores resultados, 

na medida em que há uma atenção mais personalizada dos alunos por parte das 

várias estruturas da escola, e os que defendem que as escolas de maiores 

dimensões, pelo facto de possuírem mais recursos físicos e humanos (efeito de 

escala), promovem melhores resultados escolares. Como referido, apesar da 

correlação linear entre a taxa de sucesso educativo e a dimensão da escola 
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(número de alunos inscritos) ter demonstrado que efectivamente não existe uma 

correlação significativa entre estas variáveis e que a taxa de sucesso educativo 

não é explicada pela dimensão da escola (teste F), uma análise mais cuidada do 

diagrama de dispersão mostra que três das quatro escolas de menores 

dimensões da amostra possuem taxas de sucesso educativo superior a 80%, para 

uma média global de pouco mais de 66%. Estes resultados vêm justificar a 

divisão de opiniões sobre esta matéria.  

4.4.2 Número de alunos inscritos no 12º ano 

O diagrama de dispersão da Figura 4-7 revela a inexistência de uma 

relação linear entre as variáveis “taxa de sucesso educativo no 12º ano” e 

“número de alunos inscritos no 12º ano”. 
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Figura 4-7: Diagrama de dispersão entre a taxa de sucesso educativo e o número de 

alunos inscritos no 12º ano. 

Esta observação é sustentada pelo valor do coeficiente de correlação, um 

valor baixo (0,278) (Tabela 4-50). 
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Tabela 4-50: Coeficiente de correlação entre a taxa de sucesso educativo e o número de 

alunos inscritos no 12º ano. 

,278a ,078 -,006 16,0308
Modelo
1

R
R

Quadrado

R
Quadrado
Ajustado

Erro padrão da
estimativa

(Constante), Número de alunos inscritos no 12º anoa. 
 

Através do Teste F (ANOVA) (Tabela 4-51), verificamos a não rejeição da 

hipótese a “taxa de sucesso educativo não é explicada pelo número de alunos 

inscritos no 12º ano”, o que vem corroborar as afirmações anteriores. Como o 

valor da prova é igual a 0,357, superior ao nível de significância de 5%, a “taxa de 

sucesso educativo” não é explicada linearmente pelo “número de alunos inscritos 

no 12º ano”. 

Tabela 4-51: Teste F (ANOVA) à regressão entre a taxa de sucesso educativo e o número de 

alunos inscritos no 12º ano. 

ANOVAb

237,609 1 237,609 ,925 ,357a

2826,848 11 256,986
3064,457 12

Regressão
Resíduo
Total

Modelo
1

Soma dos
quadrados

graus de
liberdade

Média
quadrática F p-valor

(Constante), Número de alunos inscritos no 12º anoa. 

Variável Dependente: Taxa de sucesso educativo no 12º anob. 
 

 

Como ficou demonstrado, relativamente ao número de alunos inscritos no 

12º por escola, aparentemente não existe qualquer relação entre este parâmetro e 

o sucesso educativo. 
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4.4.3 Número médio de alunos por turma no 12º ano 

O diagrama de dispersão da Figura 4-8 apresenta uma nuvem de pontos 

que não se assemelha a uma recta, ou seja, parece não existir uma relação linear 

entre as variáveis “taxa de sucesso educativo no 12º ano” e “número médio de 

alunos por turma no 12º ano” .  
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Figura 4-8: Diagrama de dispersão entre a taxa de sucesso educativo e o número médio 

de aluno por turma no 12º ano. 

Esta observação é reforçada pelo valor do coeficiente de correlação, visto 

este assumir um valor muito próximo de zero (0,037) (Tabela 4-52). 
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Tabela 4-52: Coeficiente de correlação entre a taxa de sucesso educativo e o número médio 

de aluno por turma no 12º ano. 

,037a ,001 -,089 16,6796
Modelo
1

R
R

Quadrado

R
Quadrado
Ajustado

Erro padrão
da

estimativa

(Constante), Número médio de alunos por turma no 12º
ano

a. 

 
 

Através do Teste F (ANOVA) (Tabela 4-53), verificou-se a não rejeição da 

hipótese a “taxa de sucesso educativo não é explicada pelo número médio de 

alunos por turma no 12º ano”, o que vem corroborar as afirmações anteriores. 

Como o valor da prova é igual a 0,905, bastante superior ao nível de significância 

de 5%, as variações da “taxa de sucesso educativo” não são explicadas 

linearmente pelo “número médio de alunos por turma no 12º ano”. 

Tabela 4-53: Teste F (ANOVA) à regressão entre a taxa de sucesso educativo e a número 

médio de aluno por turma no 12º ano. 

ANOVAb

4,142 1 4,142 ,015 ,905a

3060,315 11 278,210
3064,457 12

Regressão
Resíduo
Total

Modelo
1

Soma dos
quadrados

graus de
liberdade

Média
quadrática F p-valor

(Constante), Número médio de alunos por turma no 12º anoa. 

Variável dependente: Taxa de sucesso educativo no 12º anob. 
 

 
 

É comum, quer na comunidade académica, quer nas organizações de 

classe docente, a ideia de que quanto menor o número de alunos por turma maior 

o sucesso educativo, o que não foi possível estatisticamente fundamentar. Por 
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outro lado, a análise do diagrama de dispersão mostra que a escola com maior 

sucesso (E16) é a que apresenta maior número de alunos por turma, para além 

da nuvem de pontos correspondentes a escolas com maior sucesso educativo 

corresponder a turmas relativamente grandes. É, no entanto, importante sublinhar 

que as escolas, apesar de possuírem autonomia, são legalmente balizadas, 

nomeadamente, no que diz respeito ao número de alunos que constituem as 

turmas. Isto implica uma baixa dispersão, no que concerne ao número de alunos 

por turma, o que limita significativamente esta análise. 

4.4.4 Taxa de Abandono no 12º ano 

A nuvem de pontos visível no diagrama de dispersão da Figura 4-9 parece 

apresentar uma relação linear fraca, talvez devido à existência de três pontos 

bastante afastados dos restantes.  
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Figura 4-9: Diagrama de dispersão entre a taxa de sucesso educativo e a taxa de 

abandono no 12º ano.  

Ao consultar a Tabela 4-54, verificou-se que o coeficiente de correlação é 

baixo (0,402) o que revela um fraco ajustamento a uma relação linear. 
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Tabela 4-54: Coeficiente de correlação entre a taxa de sucesso educativo e a taxa de 

abandono no 12º ano. 

,402a ,162 ,086 15,2816
Modelo
1

R
R

Quadrado

R
Quadrado
ajustado

Erro padrão
da

estimativa

(Constante), Taxa de abandono no 12º anoa. 
 

 
 

Através do Teste F (ANOVA) (Tabela 4-55), verificou-se a não rejeição da 

hipótese a “taxa de sucesso educativo não é explicada pela taxa de abandono”. 

Como o valor da prova é igual a 0,173 e é superior ao nível de significância de 

5%, a “taxa de sucesso educativo” não é explicada linearmente pela “taxa de 

abandono”. 

 

Tabela 4-55: Teste F (ANOVA) à regressão entre a taxa de sucesso educativo e a taxa de 

abandono no 12º ano. 

ANOVAb

495,658 1 495,658 2,122 ,173a

2568,799 11 233,527
3064,457 12

Regressão
Resíduo
Total

Modelo
1

Soma dos
quadrados

graus de
liberdade

Média
quadrática F p-valor

(Constante), Taxa de abandono no 12º anoa. 

Variável Dependente: Taxa de sucesso educativo no 12º anob. 
 

 

A taxa de abandono, no 12º ano, nas escolas que responderam ao 

inquérito, é relativamente baixa, quando comparada com a do 10.º ano de 

escolaridade, atingindo no máximo cerca de 16%, sendo contudo alta se apenas 

considerarmos os alunos do 12.º ano. No entanto, existe uma dispersão 
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significativa entre as escolas com menor e maior taxa de abandono, atingindo 

diferenças superiores a sete vezes mais. Por outro lado, a análise da nuvem de 

dispersão demonstra que as escolas com maior sucesso educativo apresentam 

taxas de abandono relativamente baixo. A não existência de uma correlação 

significativa entre a taxa de abandono e o sucesso educativo vem contrariar 

algumas concepções do meio educativo que defendem que o sucesso educativo 

está linearmente correlacionado com o abandono. Isto é, que o abandono deveria 

levar a uma selecção natural dos melhores, o que deveria aumentar, 

relativamente, o sucesso escolar, o que não acontece no caso em estudo (ver 

Tabelas 4-22 e 4-28). 

4.4.5 Taxa de alunos que concorrem ao ensino superior 

O diagrama de dispersão da Figura 4-10, apresenta uma nuvem de pontos 

que não se assemelha a uma recta, ou seja, parece não existir uma relação linear 

entre as variáveis “taxa de sucesso educativo no 12º ano” e “taxa de alunos que 

concorrem ao ensino superior”.  
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Figura 4-10: Diagrama de dispersão entre a taxa de sucesso educativo e a taxa de alunos 

que concorrem ao ensino superior.  
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Esta observação é sustentada pelo valor do coeficiente de correlação, visto 

este assumir um valor baixo (0,237) (ver Tabela 4-56). 

 

Tabela 4-56: Coeficiente de correlação entre a taxa de sucesso educativo e a taxa de alunos 

que concorrem ao ensino superior. 

,237a ,056 -,030 16,2159
Modelo
1

R
R

Quadrado

R
Quadrado
ajustado

Erro padrão
da

estimativa

(Constante), Taxa de alunos que concorrem ao Ensino
Superior

a. 

 
 

 

Através do Teste F (ANOVA) (Tabela 4-57), verificou-se a não rejeição da 

hipótese “taxa de sucesso educativo não é explicada pela taxa de alunos que 

concorrem ao ensino superior”, o que vem fundamentar as afirmações anteriores. 

Como o valor da prova é igual a 0,436, bastante superior ao nível de significância 

de 5%, a “taxa de sucesso educativo” não é explicada linearmente pela “taxa de 

alunos que concorrem ao ensino superior”. 

 

Tabela 4-57: Teste F (ANOVA) à regressão entre a taxa de sucesso educativo e a taxa de 

alunos que concorrem ao ensino superior. 

ANOVAb

171,940 1 171,940 ,654 ,436a

2892,517 11 262,956
3064,457 12

Regressão
Resíduo
Total

Modelo
1

Soma dos
quadrados

graus de
liberdade

Média
Quadrática F p-valor

(Constante), Taxa de alunos que concorrem ao Ensino Superiora. 

Variável Dependente: Taxa de sucesso educativo no 12º anob. 
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Como se verificou, a continuação de estudos, medida pela taxa de alunos 

que concorre ao ensino superior, apresenta uma correlação baixa com a taxa de 

sucesso educativo. Todavia, verifica-se que as escolas com a mais baixa taxa de 

sucesso educativo têm, por vezes, uma elevada taxa de continuação de estudos, 

materializada pelo concurso ao ensino superior. É o caso das escolas E18 e E15 

em que 100% dos alunos concorrem ao ensino superior, denotando que os que 

efectivamente permanecem no sistema educativo têm ambições em continuar 

estudos no ensino superior.  

4.4.6 Taxa de alunos com ASE 

O diagrama de dispersão da Figura 4-11, revela a inexistência de uma 

relação linear entre as variáveis “taxa de sucesso educativo no 12º ano” e a “taxa 

de alunos com ASE”.  
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Figura 4-11: Diagrama de dispersão entre a taxa de sucesso educativo e a taxa de alunos 

com ASE.   
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A esta observação é acrescentada a interpretação do valor do coeficiente 

de correlação que, pelo facto de este ter um valor baixo e próximo de zero 

(0,195), demonstra a ausência de uma relação linear (Tabela 4-58). 

Tabela 4-58: Coeficiente de correlação entre a taxa de sucesso educativo e a taxa de alunos 

com ASE. 

,195a ,038 -,049 16,3697
Modelo
1

R
R

Quadrado

R
Quadrado
ajustado

Erro padrão
da

estimativa

(Constante), Taxa de alunos com ASEa. 
 

 

Como o valor da prova do Teste F (ANOVA) (ver Tabela 4-59) é igual a 

0,523, muito superior ao nível de significância de 5%, as variações da “taxa de 

sucesso educativo” não são explicadas linearmente pela “taxa de alunos com 

ASE”. 

Tabela 4-59: Teste F (ANOVA) à regressão entre a taxa de sucesso educativo e a taxa de 

alunos com ASE. 

ANOVAb

116,835 1 116,835 ,436 ,523a

2947,621 11 267,966
3064,457 12

Regressão
Resíduo
Total

Modelo
1

Soma dos
quadrados

graus de
liberdade

Média
quadrática F p-valor

(Constante), Taxa de alunos com ASEa. 

Variável dependente: Taxa de sucesso educativo no 12º anob. 
 

 

Embora no último quarto do século passado, as desigualdades sociais 

tenham surgido como factor explicativo do insucesso escolar, a análise dos 

resultados relativos ao contexto sócio-educativo medido pelo acesso ao Apoio 

Social Escolar (ASE) dos alunos, demonstrou que, por um lado, este tipo de apoio 
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é pouco solicitado e que, por outro, a escola onde efectivamente este tipo de 

apoio é dado de uma forma significativa (E17, com um apoio três vezes superior à 

média) tem uma taxa de sucesso educativo ligeiramente acima da média. 

4.4.7 Taxa dos alunos com AAPA no 12º ano 

O diagrama de dispersão da Figura 4-12 permite observar a inexistência de 

uma relação linear entre as variáveis “taxa de sucesso educativo no 12º ano” e a 

“taxa de alunos com AAPA no 12º ano”.  
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Figura 4-12: Diagrama de dispersão entre a taxa de sucesso educativo e a taxa dos 

alunos com AAPA no 12º ano. 

Para averiguar a qualidade do possível ajustamento, é apresentado o 

coeficiente de correlação (Tabela 4-60) que vem evidenciar a fraca relação 

(0,312) entre estas duas variáveis. 
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Tabela 4-60: Coeficiente de correlação entre a taxa de sucesso educativo e a taxa dos alunos 

com AAPA no 12º ano. 

,312a ,097 ,015 15,8593
Modelo
1

R
R

Quadrado

R
Quadrado
ajustado

Erro padrão
da

estimativa

(Constante), Taxa dos alunos com APA no 12º anoa. 
 

 

Ao efectuar-se o Teste F (ANOVA) (ver Tabela 4-61), não foi rejeitada a 

hipótese inicial “taxa de sucesso educativo não é explicada pela taxa de alunos 

com AAPA no 12º ano”, visto o valor da prova (0,300) ser superior ao nível de 

significância de 5%. Conclui-se, assim, que as variações da “taxa de sucesso 

educativo” não são explicadas linearmente pela “taxa dos alunos com AAPA no 

12º ano”. 

 

Tabela 4-61: Teste F (ANOVA) à regressão entre a taxa de sucesso educativo e a taxa dos 

alunos com AAPA no 12º ano. 

ANOVAb

297,750 1 297,750 1,184 ,300a

2766,707 11 251,519
3064,457 12

Regressão
Resíduo
Total

Modelo
1

Soma dos
quadrados

graus de
liberdade

Média
quadrática F p-valor

(Constante), Taxa dos alunos com AAPA no 12º anoa. 

Variável Dependente: Taxa de sucesso educativo no 12º anob. 
 

 

Apesar do corpo docente sugerir que os alunos com AAPA apresentam 

maior taxa de sucesso educativo, não foi possível chegar a uma conclusão 
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fundamentada. Metade das escolas respondeu que não possuía alunos nesse 

regime e, das que os possuem, a taxa média é baixa (1,3%), variando este 

parâmetro em torno de uma média de 1,9%. Na verdade, verifica-se uma 

prevalência relativamente baixa de alunos com AAPA, apenas ultrapassada pelos 

6,1% da escola E13. 

4.4.8 Taxa de assiduidade de docentes a leccionar o 12º ano  

O diagrama de dispersão da Figura 4-13 sugere a inexistência de uma 

relação linear entre as variáveis “taxa de sucesso educativo no 12º ano” e a “taxa 

de assiduidade de docentes no 12º ano”.  
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Figura 4-13: Diagrama de dispersão entre a taxa de sucesso educativo e a taxa de 

assiduidade de docentes no 12º ano. 

O coeficiente de correlação vem evidenciar a inexistência de uma relação 

linear entre estas duas variáveis, uma vez que assume um valor quase nulo 

(0,007) (Tabela 4-62). 

Tabela 4-62: Coeficiente de correlação entre a taxa de sucesso educativo e a taxa de 

assiduidade de docentes no 12º ano 
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,007a ,000 -,111 18,3282
Modelo
1

R
R

Quadrado

R
Quadrado
ajustado

Erro padrão
da

estimativa

(Constante), Taxa de assiduidade de docentes no 12º
ano

a. 

 
 

Ao efectuar-se o Teste F (ANOVA) (ver Tabela 4-63), conclui-se pela não 

rejeição da hipótese inicial “taxa de sucesso educativo não é explicada pela taxa 

de assiduidade de docentes no 12º ano”, visto o valor da prova (0,984) ser 

bastante superior ao nível de significância de 5%. Conclui-se, assim, que as 

variações da “taxa de sucesso educativo” não são explicadas linearmente pela 

“taxa de assiduidade de docentes do 12º ano”. 

Tabela 4-63: Teste F (ANOVA) à regressão entre a taxa de sucesso educativo e a taxa de 

assiduidade de docentes no 12º ano. 

ANOVAb

,147 1 ,147 ,000 ,984a

3023,298 9 335,922
3023,445 10

Regressão
Resíduo
Total

Modelo
1

Soma dos
quadrados

graus de
liberdade

Média
quadrática F p-valor

(Constante), Taxa de assiduidade de docentes no 12º anoa. 

Variável Dependente: Taxa de sucesso educativo no 12º anob. 
 

 

Um facto que ressalta dos resultados obtidos é a elevada assiduidade dos 

docentes, sempre superior a 90%. A ausência de correlação do sucesso 

educativo com este parâmetro, contra o que é comummente aceite pelas 

principais correntes de pensamento nesta matéria, poderá estar associada, entre 

outros factores, à baixa amplitude dos valores de assiduidade. 
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4.4.9 Taxa de docentes do QE a leccionar o 12º ano 

O diagrama de dispersão da Figura 4-14 parece revelar uma relação linear 

negativa entre as variáveis “taxa de sucesso educativo no 12º ano” e a “taxa de 

docentes do QE a leccionar o 12º ano”. 
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Figura 4-14: Diagrama de dispersão entre a taxa de sucesso educativo e a taxa de 

docentes do QE a leccionar o 12º ano. 

Contudo, alguns pontos estão afastados de uma possível recta, o que torna 

o ajustamento linear fraco. Esta observação é reforçada por um valor do 

coeficiente de correlação baixo (0,442) (Tabela 4-64). 
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Tabela 4-64: Coeficiente de correlação entre a taxa de sucesso educativo e a taxa de 

docentes do QE a leccionar o 12º ano. 

,442a ,195 ,122 14,9759
Modelo
1

R
R

Quadrado

R
Quadrado
ajustado

Erro padrão
da

estimativa

(Constante), Taxa de docentes do QE a leccionar o 12º
ano

a. 

 
 

Ao analisar o valor da prova do Teste F (ANOVA) (0,131), verifica-se a não 

rejeição da hipótese “As variações da taxa de sucesso educativo não são 

explicadas pelas taxas de docentes do QE a leccionar o 12º ano”, visto este ser 

superior ao nível de significância de 5% (Tabela 4-65). 

Tabela 4-65: Teste F (ANOVA) à regressão entre a taxa de sucesso educativo e a taxa de 

docentes do QE a leccionar o 12º ano. 

ANOVAb

597,400 1 597,400 2,664 ,131a

2467,057 11 224,278
3064,457 12

Regressão
Resíduo
Total

Modelo
1

Soma dos
quadrados

graus de
liberdade

Média
quadrática F p-valor

(Constante), Taxa de docentes do QE a leccionar o 12º anoa. 

Variável Dependente: Taxa de sucesso educativo no 12º anob. 
 

Das 13 escolas que responderam ao inquérito, 11 apresentam uma taxa de 

docentes do quadro de escola a leccionar o 12º ano superior a 80%, 

apresentando as restantes (E13 e E7) valores abaixo da média para este 

parâmetro, mas apresentando, contudo, uma elevada taxa de sucesso educativo, 

o que vem corroborar as conclusões anteriores. 



 
146                                                                                                                                              
 
 

  
 

4.4.10 Estabilidade do corpo docente 

O diagrama de dispersão da Figura 4-15, não permite observar se existe 

alguma relação linear entre as variáveis “taxa de sucesso educativo no 12º ano” e 

a “estabilidade do corpo docente”.  
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Figura 4-15: Diagrama de dispersão entre a taxa de sucesso educativo e a estabilidade 

do corpo docente. 

Deste modo, esta observação sugere a inexistência de uma relação linear, 

o que é evidenciado pelo coeficiente de correlação (0,129) (Tabela 4-66). 

Tabela 4-66: Coeficiente de correlação entre a taxa de sucesso educativo e a estabilidade do 

corpo docente. 

,129a ,017 -,073 16,5524
Modelo
1

R
R

Quadrado

R
Quadrado
ajustado

Erro padrão
da

estimativa

(Constante), Estabilidade do corpo docentea. 
 

Ao efectuar-se o Teste F (ANOVA) (ver Tabela 4-67), optou-se pela não 

rejeição da hipótese inicial “taxa de sucesso educativo não é explicada pela 
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estabilidade do corpo docente”, visto o valor da prova ser igual a 0,676, bastante 

superior ao nível de significância de 5%. Conclui-se, por conseguinte, que as 

variações da “taxa de sucesso educativo” não são explicadas linearmente pela 

“estabilidade do corpo docente”. 

Tabela 4-67: Teste F (ANOVA) à regressão entre a taxa de sucesso educativo e a 

estabilidade do corpo docente. 

ANOVAb

50,651 1 50,651 ,185 ,676a

3013,806 11 273,982
3064,457 12

Regressão
Resíduo
Total

Modelo
1

Soma dos
quadrados

graus de
liberdade

Média
quadrática F p-valor

(Constante), Estabilidade do corpo docentea. 

Variável Dependente: Taxa de sucesso educativo no 12º anob. 
 

 

O Ministério da Educação defende que a estabilidade do corpo docente é 

fundamental para a promoção do sucesso educativo. Defende que a estabilidade 

do corpo docente assegura a melhoria das condições de concretização e da 

continuidade dos projectos educativos e pedagógicos, sendo esta uma das 

estratégias no combate ao insucesso escolar. Este factor essencial da 

continuidade pedagógica reforça os vínculos entre os professores e os alunos, e 

é, generalizadamente, reconhecida como tendo consequências positivas no 

sucesso escolar e deverá contribuir para a redução do abandono escolar precoce. 

Para garantir esta estabilidade do corpo docente, o Ministério da Educação 

legislou as colocações plurianuais, com início nos concursos de 2006/ 2007. 

Pela análise do diagrama de dispersão relativo à estabilidade do corpo 

docente, verifica-se que a maior densidade de pontos se encontra do lado direito 

do diagrama, denotando que o corpo docente é relativamente estável, no entanto, 

e como os próprias ferramentas estatísticas apontam, não existe uma correlação 
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entre este parâmetro e o sucesso educativo. Temos escolas com elevada 

estabilidade e um sucesso educativo baixo, E6 ou E15, mas também escolas 

igualmente com elevada estabilidade e sucesso educativo muito alto (E16). No 

extremo oposto, temos como exemplo a E17, que apresenta pouco estabilidade 

do corpo docente, quando comparada com as restantes escolas, mas que possui 

um sucesso educativo considerável. 

4.4.11 Número médio de alunos por pessoal não docente 

O diagrama de dispersão da Figura 4-16 revela a não existência de uma 

relação linear entre as variáveis “taxa de sucesso educativo no 12º ano” e o 

“número médio de alunos por pessoal não docente”. 
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Figura 4-16: Diagrama de dispersão entre a taxa de sucesso educativo e o número médio 

de alunos por pessoal não docente. 

Esta observação é reforçada pelo valor do coeficiente de correlação, visto 

este ter um valor bastante baixo (0,061) (Tabela 4-68). 
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Tabela 4-68: Coeficiente de correlação entre a taxa de sucesso educativo e número médio de 

alunos por pessoal não docente. 

 

,061a ,004 -,087 16,6595
Modelo
1

R
R

Quadrado

R
Quadrado
ajustado

Erro padrão
da

estimativa

(Constante), Número médio de alunos por pessoal não
docente

a. 

 
 

 

Pelo Teste F (ANOVA) (ver Tabela 4-69), verifica-se a não rejeição da 

hipótese “taxa de sucesso educativo não é explicada pelo número médio de 

alunos por pessoal não docente”, corroborando, portanto, as afirmações 

anteriores. Como o valor da prova é igual a 0,842, bastante superior ao nível de 

significância de 5%, as variações da “taxa de sucesso educativo” não são 

explicadas linearmente pelo “número médio de alunos por pessoal não docente”. 

 

Tabela 4-69: Teste F (ANOVA) à regressão entre a taxa de sucesso educativo e número 

médio de alunos por pessoal não docente. 

 

ANOVAb

11,546 1 11,546 ,042 ,842a

3052,911 11 277,537
3064,457 12

Regressão
Resíduo
Total

Modelo
1

Soma dos
quadrados

graus de
liberdade

Média
quadrática F p-valor

(Constante), Número médio de alunos por pessoal não docentea. 

Variável dependente: Taxa de sucesso educativo no 12º anob. 
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Relativamente à importância do pessoal não docente no sucesso 

educativo, pela análise do diagrama de dispersão e tal como corroborado pelo 

resultado das ferramentas estatísticas, não existe qualquer influência consistente 

do pessoal não docente neste parâmetro. Repare-se no caso paradigmático das 

escolas E13 e E16, ambas com elevado sucesso educativo, em que, de todas as 

escolas inquiridas, a primeira é a que possui menos alunos por pessoal não 

docente (11,3) e a segunda a que possui o número médio mais elevado de alunos 

por pessoal não docente (26,1). 

4.4.12 Índice de Desenvolvimento Social – IDS 

Na representação das variáveis “taxa de sucesso educativo no 12º ano” e o 

“IDS” (Índice de Desenvolvimento Social do concelho), através de um diagrama 

de dispersão da Figura 4-17, verifica-se que não existe uma relação linear entre 

as duas. Chama-se a atenção para o facto dos concelhos envolvidos na amostra 

possuírem valores de IDS muito próximos, o que limita as ilações a retirar deste 

tipo de análise. 
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Figura 4-17: Diagrama de dispersão entre a taxa de sucesso educativo e o IDS. 
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Esta observação é apoiada pelo valor do coeficiente de correlação, visto 

este ter um valor baixo (0,244) (Tabela 4-70). 

 

Tabela 4-70: Coeficiente de correlação entre a taxa de sucesso educativo e o IDS. 

,244a ,060 -,026 16,1854
Modelo
1

R
R

Quadrado

R
Quadrado
ajustado

Erro padrão
da

estimativa

(Constante), IDSa. 
 

 

Partindo do Teste F (ANOVA) (ver Tabela 4-71), verifica-se a não rejeição 

da hipótese “taxa de sucesso educativo não é explicada pelo Valor do IDS”, o que 

vem fundamentar as afirmações anteriores. Logo, como o valor da prova é igual a 

0,421, superior ao nível de significância de 5%, as variações da “taxa de sucesso 

educativo” não são explicadas linearmente pelo “IDS”. 

Tabela 4-71: Teste F (ANOVA) à regressão entre a taxa de sucesso educativo e o IDS. 

ANOVAb

182,813 1 182,813 ,698 ,421a

2881,644 11 261,968
3064,457 12

Regressão
Resíduo
Total

Modelo
1

Soma dos
quadrados

graus de
liberdade

Média
quadrática F p-valor

(Constante), IDSa. 

Variável dependente: Taxa de sucesso educativo no 12º anob. 
 

 

Relativamente à possível influência do IDS (Índice de Desenvolvimento 

Social), enquanto indicador do contexto sócio-económico do meio escolar em 

estudo, verifica-se que este não tem qualquer correlação linear com o sucesso 
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educativo, na medida em que as escolas inquiridas pertencem a concelhos cujos 

valores de IDS são muito próximos. 

4.4.13 Formação académica dos pais/ encarregados de educação 

A formação académica dos pais/ encarregados de educação está dividida 

em escolaridade obrigatória, secundária e superior. Consequentemente, a análise 

dos resultados irá seguir esta distribuição.  

Escolaridade Obrigatória 

O diagrama de dispersão da Figura 4-18 permite observar que, 

aparentemente, não existe uma relação linear entre as variáveis “taxa de sucesso 

educativo no 12º ano” e a “formação académica dos pais/ encarregados de 

educação ser a escolaridade obrigatória”.  
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Figura 4-18: Diagrama de dispersão entre a taxa de sucesso educativo e a formação 

académica dos pais/ encarregados de educação – escolaridade obrigatória.  

Para averiguar a qualidade de um possível ajustamento, apresenta-se o 

coeficiente de correlação que vem evidenciar a fraca relação (0,076) entre as 

respectivas variáveis (Tabela 4-72). 
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Tabela 4-72: Coeficiente de correlação entre a taxa de sucesso educativo e a formação 

académica dos pais/ encarregados de educação – escolaridade obrigatória. 

,076a ,006 -,136 9,5760
Modelo
1

R
R

Quadrado

R
Quadrado
ajustado

Erro padrão
da

estimativa

(Constante), Formação Académica dos Pais/Enc. de
Educação - E. Obrigatória

a. 

 

 

Ao efectuar o Teste F (ANOVA) (ver Tabela 4-73), não é rejeitada a 

hipótese inicial “taxa de sucesso educativo não é explicada pela formação 

académica dos pais/ encarregados de educação ser a escolaridade obrigatória”, 

visto o valor da prova ser igual a 0,846, bastante superior ao nível de significância 

de 5%. Conclui-se, então, que as variações da “taxa de sucesso educativo” não 

são explicadas linearmente pela “formação académica dos pais/ encarregados de 

educação ser a escolaridade obrigatória”. 

Tabela 4-73: Teste F (ANOVA) à regressão entre a taxa de sucesso educativo e a formação 

académica dos pais/ encarregados de educação – escolaridade obrigatória. 

ANOVAb

3,712 1 3,712 ,040 ,846a

641,904 7 91,701
645,616 8

Regressão
Resíduo
Total

Modelo
1

Soma dos
quadrados

graus de
liberdade

Média
quadrática F p-valor

(Constante), Formação Académica dos Pais/Enc. de Educação - E. Obrigatóriaa. 

Variável dependente: Taxa de sucesso educativo no 12º anob. 
 

 
 
 
 
 

Ensino Secundário 
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O diagrama de dispersão da Figura 4-19 sugere que não existe uma 

relação linear entre as variáveis “taxa de sucesso educativo no 12º ano” e a 

“formação académica dos pais/ encarregados de educação ser o ensino 

secundário”.  
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Figura 4-19: Diagrama de dispersão entre a taxa de sucesso educativo e a formação 

académica dos pais/ encarregados de educação – ensino secundário. 

A interpretação do coeficiente de correlação reforça esta ideia, já que este 

possui um valor baixo (0,251) (Tabela 4-74).  

Tabela 4-74: Coeficiente de correlação entre a taxa de sucesso educativo e a formação 

académica dos pais/ encarregados de educação – ensino secundário. 

,251a ,063 -,071 9,2973
Modelo
1

R
R

Quadrado

R
Quadrado
ajustado

Erro padrão
da

estimativa

(Constante), Formação Académica dos Pais/Enc. de
Educação - E. Secundário

a. 
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Ao efectuar o Teste F (ANOVA) (ver Tabela 4-75), não é rejeitada a 

hipótese inicial “taxa de sucesso educativo não é explicada pela formação 

académica dos pais/ encarregados de educação ser o ensino secundário”, visto o 

valor da prova (0,516) ser bastante superior ao nível de significância de 5%. 

Conclui-se, portanto, que as variações da taxa de sucesso educativo não são 

explicadas linearmente pela Formação académica dos pais/ encarregados de 

educação ser o ensino secundário. 

Tabela 4-75: Teste F (ANOVA) à regressão entre a taxa de sucesso educativo e a formação 

académica dos pais/ encarregados de educação – ensino secundário. 

ANOVAb

40,531 1 40,531 ,469 ,516a

605,084 7 86,441
645,616 8

Regressão
Resíduo
Total

Modelo
1

Soma dos
quadrados

graus de
liberdade

Média
quadrática F p-valor

(Constante), Formação Académica dos Pais/Enc. de Educação - E. Secundárioa. 

Variável dependente: Taxa de sucesso educativo no 12º anob. 
 

 

Ensino Superior 

O diagrama de dispersão da Figura 4-20 apresenta uma nuvem de pontos 

que sugere a inexistência de uma relação linear entre as variáveis “taxa de 

sucesso educativo no 12º ano” e a “formação académica dos pais/ encarregados 

de educação ser o ensino superior”.  
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Figura 4-20: Diagrama de dispersão entre a taxa de sucesso educativo e a formação 

académica dos pais/ encarregados de educação – ensino superior.  

O coeficiente de correlação (0,031) vem evidenciar a fraca relação 

existente entre as variáveis referidas (Tabela 4-76). 

 

Tabela 4-76: Coeficiente de correlação entre a taxa de sucesso educativo e a formação 

académica dos pais/ encarregados de educação – ensino superior. 

,031a ,001 -,142 9,5989
Modelo
1

R
R

Quadrado

R
Quadrado
ajustado

Erro padrão
da

estimativa

(Constante), Formação Académica dos Pais/Enc. de
Educação - E. Superior

a. 

 
 

Ao efectuar o Teste F (ANOVA) (ver Tabela 4-77) não é rejeitada a 

hipótese inicial “taxa de sucesso educativo não é explicada pela formação 

académica dos pais/ encarregados de educação ser o ensino superior”, visto o 

valor da prova (0,936) ser bastante superior ao nível de significância de 5%. 

Conclui-se, por conseguinte, que as variações da “taxa de sucesso educativo” não 
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são explicadas linearmente pela “formação académica dos pais/ encarregados de 

educação ser o ensino superior”. 

Tabela 4-77: Teste F (ANOVA) à regressão entre a taxa de sucesso educativo e a formação 

académica dos pais/ encarregados de educação – ensino superior. 

ANOVAb

,637 1 ,637 ,007 ,936a

644,979 7 92,140
645,616 8

Regressão
Resíduo
Total

Modelo
1

Soma dos
quadrados

graus de
liberdade

Média
quadrática F p-valor

(Constante), Formação Académica dos Pais/Enc. de Educação - E. Superiora. 

Variável dependente: Taxa de sucesso educativo no 12º anob. 

 
 

A análise da influência da formação académica dos pais/ encarregados de 

educação no sucesso educativo evidenciou, ainda, uma ausência de correlação 

linear deste parâmetro com o sucesso educativo. Outro aspecto relevante foi a 

indisponibilidade desta informação por parte de quatro das 13 escolas inquiridas 

(cerca de 31%), o que fragilizou ainda mais este indicador.  

Nesta investigação a amostra inquirida é de 13 escolas em 18 que constitui 

o universo alvo – a Coordenação Educativa de Aveiro. Portanto, 72% do universo 

é estudado nesta investigação. Contudo, a amostra de 13 (ou mesmo se fosse de 

18) é considerada pequena. Na verdade, seria desejável uma amostra maior para 

uma maior consistência nas conclusões tiradas. No entanto, na ausência de 

capacidade para coligir mais informação, optou-se por estudar os 13 inquéritos 

obtidos.  

Numa investigação futura, será desejável o recurso a uma amostra de 

maior dimensão de forma a permitir inferências a nível nacional. 



 
158                                                                                                                                              
 
 

  
 



A Avaliação das Escolas: 
Análise Crítica da Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro                                       159 
 
 

 
Conclusões e Linhas de Investigação Futura 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSÕES E LINHAS DE INVESTIGAÇÃO FUTURA 
 

Numa sociedade de conhecimento e informação, sofrendo constantes 

mutações ao nível social, económico, tecnológico e político, o papel dos sistemas 

de ensino é cada vez mais relevante e preponderante. Para que possam 

responder cabalmente aos desafios acima referenciados, os sistemas de ensino 

deverão ser monitorizados contínua e sistematicamente de forma a estarem alerta 

para a adaptação e readaptação aos novos estímulos. Por conseguinte, a 

avaliação torna-se num elemento fundamental para a obtenção de boas práticas 

de ensino e gestão do mesmo. 

No contexto da reforma administrativa, a necessidade de se diagnosticar, 

com exactidão, o estado de funcionamento dos serviços prestados pela 

Administração e a possibilidade de se aplicarem medidas de melhoramento ou de 

inovação, face aos problemas detectados, lançou a semente que conduziu a um 

acréscimo quantitativo e qualitativo de reflexões sobre o conceito da avaliação, 

começando o mesmo a ganhar especial relevo, dentro do quadro das tradicionais 

preocupações, com a modernização da Administração Pública (Madureira, 2004). 

Qualquer que seja a metodologia adoptada, o processo de avaliação passa 

sempre pela consideração de padrões de referência, explícitos ou implícitos, 
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formais ou informais, presentes nos discursos dos avaliadores ou apenas nas 

suas práticas de avaliação. Os padrões de referência são definidos a partir de 

uma selecção e hierarquização de valores relevantes. 

Relativamente ao tratamento da informação recolhida neste trabalho, das 

18 escolas secundárias da área da Coordenação Educativa de Aveiro, obtiveram-

se cerca de 72% de respostas válidas (13 escolas), correspondendo a uma 

cobertura superior a 90% dos concelhos envolvidos (10 em 11 concelhos, com 

escolas secundárias adstritas à área geográfica da Coordenação Educativa de 

Aveiro). 

A análise dos dados recolhidos no inquérito às escolas, permitiu verificar 

que todas, sem excepção, afirmam realizar auto-avaliação. No entanto, uma 

análise mais crítica aos dados recolhidos, relativamente às áreas contempladas 

nesse processo, permitiu detectar incoerências nas respostas dadas, o que 

poderá indiciar falta de conhecimento e/ ou formação nesta matéria ou mesmo de 

um modelo consistente, susceptível de ser seguido de uma forma uniforme pelas 

escolas. Desde logo se nota a necessidade de consensos em torno desta 

temática, para que haja garantia de consistência de conteúdos e continuidade dos 

procedimentos a seguir por todas as escolas.  

Por outro lado, os indicadores que fundamentaram o objecto da 

investigação não representam, de uma forma correcta, os factores que explicam o 

sucesso educativo dos alunos. Assim, face aos resultados obtidos, fica a dúvida, 

relativamente ao tamanho e abrangência espacial da amostra. Será que uma 

amostra maior e/ou de abrangência espacial mais alargada poderia ter conduzido 

eventualmente a resultados/ conclusões distintas? Na hipótese de que os 

resultados reflectem, efectivamente, a realidade, poderá então questionar-se os 

indicadores usados. Na verdade, estes indicadores foram implementados de 

acordo com o preceituado no artigo 9º da lei vigente, bem como de outras 

correntes de pensamento ligadas igualmente ao Ministério da Educação (GEP, 
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1992), pelo que seria de esperar que houvesse correlação dos indicadores assim 

construídos com o sucesso educativo. O facto de nenhum dos indicadores ter 

evidenciado qualquer correlação com o sucesso educativo poderá indiciar que 

existem outros factores, não contemplados na lei, que de alguma forma o 

influenciam. De facto, nem o tempo escolar, nem a gestão dos Recursos 

Humanos, nem a dinâmica de liderança, e/ou gestão e cultura de escola são 

consideradas como relevantes nos parâmetros de avaliação definidos legalmente. 

Para além disso, algumas áreas, como a liderança ou as práticas internas de 

ensino/ aprendizagem em contexto de sala de aula, são matérias cuja colheita de 

informação é dificilmente exequível, o que justificou a sua própria não inclusão no 

âmbito deste estudo. 

O peso relativo destas componentes no sucesso educativo poderá variar 

significativamente, dependendo de diversos factores intrínsecos e extrínsecos que 

importa avaliar, caso a caso. No presente estudo, aparentemente, o peso do 

contexto não influencia o sucesso educativo de forma significativa. Tal como 

referido anteriormente, esta mesma conclusão foi tirada por Tavares et al., (2002), 

num estudo a nível nacional (ver ponto 2.6.2). O mesmo será dizer que questões 

como a responsabilização, a dedicação, a actualização científica e pedagógica, e, 

consequentemente, o desempenho de todos os actores da escola, deverão 

constituir-se como preponderantes na determinação do sucesso/ insucesso dos 

sistemas de ensino (e, aqui, entenda-se sucesso como sinónimo de obtenções de 

boas taxas de aproveitamento escolar). 

O sucesso educativo depende de múltiplas vertentes com pesos distintos, 

mas o essencial deverá estar associado às estratégias de sala de aula, relação 

pedagógica, mobilização pedagógica, ambiente de aprendizagem e práticas de 

avaliação das aprendizagens, aliás tal como Curado et al. (2003a e 2003b) 

sustentam. A escola organiza-se em função da sala de aula onde os problemas a 
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enfrentar são complexos. Como avaliar o que aí se passa? Como entrar no 

espaço de autonomia do professor?  

É ainda pertinente referir que os parâmetros de avaliação da Lei, 

preceituados no seu artigo 9º, estão concretizados em áreas temáticas de 

referência e não em “indicadores”, como está escrito, o que poderá levar a que as 

escolas actuem de forma autónoma, executando o seu próprio benchmarking 

métrico com os seus próprios “indicadores”, dado que cada área temática de 

referência permite desenhar múltiplos indicadores ao livre critério de cada escola. 

Ao não existirem indicadores, objectivamente definidos a nível nacional, fica 

limitada a possibilidade do estabelecimento efectuar um eventual benchmarking 

das práticas conducente à melhoria do desempenho do sistema educativo. 

 Logo, o processo de benchmarking métrico proposto na Lei não é 

suficientemente abrangente, nem suficientemente objectivo na definição dos 

procedimentos e indicadores, limitando desta forma a possibilidade da aplicação 

de benchmarking das práticas, essencial para uma cultura de melhoria de 

desempenho global do sistema. 

Urge a implementação de um modelo de auto-avaliação das escolas, 

assumido por todos os actores que participam na escola, que possa chegar a 

todos os pontos que, directa ou indirectamente, interferem no sucesso educativo. 

Este modelo terá necessariamente de ser aplicado a todas as escolas de uma 

forma universalmente aceite, de modo a assegurar a possibilidade da partilha das 

boas práticas numa rede escolar. 

Caberá à tutela o desenvolvimento, implementação e acompanhamento de 

novos modelos de avaliação, aplicados de forma sistemática e persistente, 

através de profissionais, com experiência e competência, no sentido do 

desenvolvimento de uma relação de diálogo e de exigência com as escolas, 

fornecendo-lhes, igualmente, as ferramentas e a formação adequada em métodos 

e práticas.  
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Sob o ponto de vista de investigação futura destas temáticas, deveria ser 

ponderado o alargamento da amostra, a definição de novos indicadores, em 

particular, relacionados com as práticas internas de ensino/ aprendizagem em 

contexto de sala de aula, com o tempo escolar, com a gestão dos Recursos 

Humanos, com a dinâmica de liderança e/ou gestão e cultura de escola, bem 

como o recurso a métodos estatísticos mais sofisticados, nomeadamente, 

métodos de regressão múltipla. 
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Inquérito: Avaliação da Educação do Ensino não superior 
 
 
O que é a avaliação? 
 
“A avaliação é um processo e não um produto, no entanto é um processo que se justifica desde que se 
constitua como ponto de apoio para tomar decisões racionais.  
Nesse sentido, a avaliação consiste num processo de identificação, recolha e tratamento de dados que visa 
obter informação que justifique uma determinada decisão” (Tomás Escodeiro, 1980). 

 
A avaliação das escolas constitui-se como um passo fundamental no sentido da melhoria 
do sistema de educação não superior, a qual está prevista desde 1986 na Lei de Bases do 
Sistema Educativo (LBSE), no Regime de Autonomia Administração e Gestão dos 
Estabelecimentos do Ensino do Pré-Escolar e do Ensino Básico e Secundário (artigo 10º - 
é competência da Assembleia de Escola a concretização da avaliação interna) e, mais 
recentemente a auto-avaliação, tem carácter obrigatório, desenvolvendo-se em 
permanência, por força do disposto no artigo 6º, da Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro. 
 
Pretende-se coligir um leque de dados que permitam posteriormente construir indicadores 
de natureza qualitativa e quantitativa de forma a desenvolverem-se metodologias que 
promovam a efectiva melhoria do desempenho das Organizações Educativas, ou seja, 
“termos de referência para maiores níveis de exigência” previstos na Lei nº 31/2002, de 20 
de Dezembro (artigo 4º) e posteriormente implementar um sistema que permita à 
Organização Educativa aferir o nível do seu desempenho face às restantes escolas da Rede 
Escolar em que se insere e tomar decisões que reforcem os seus pontos fortes e 
consequentemente, melhorem os seus pontos fracos, isto é, induzir uma cultura 
institucional de qualidade e aperfeiçoamento.  
 
O presente inquérito enquadra-se na tese em desenvolvimento, subordinada ao tema: 
“Desempenho das Organizações Educativas: Avaliação e Partilha das Boas Práticas”. 
 
Acrescente-se ainda que será mantido o anonimato dos dados obtidos e que será enviada à 
escola o tratamento e conclusões finais do trabalho a efectuar. 
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I - Ponto de situação 
 

• Existem procedimentos de auto-avaliação na Organização Educativa?................... 

• A Organização Educativa avalia o grau de concretização do Projecto 

Educativo?................................................................................................................ 

• Periodicidade da avaliação: 

Por ano lectivo……………………………………………………………………. 

Final do horizonte de vida do Projecto Educativo (3 anos lectivos)……………... 

• Os objectivos e metas definidos no Projecto Educativo são uma referência para a 

auto-avaliação?......................................................................................................... 

• As estratégias implementadas pela Organização Educativa são adequadas aos 

objectivos e metas traçados?................................................................................... 

• A preocupação com a qualidade de ensino e aprendizagem é relevante na política 

educativa da Organização Educativa?........................................................ 

• A preocupação com sucesso educativo é relevante na política educativa da 

Organização Educativa?.......................................................................................... 

• A preocupação com o abandono escolar é relevante na política educativa da 

Organização Educativa?......................................................................................... 

• A preocupação com os percursos escolares dos alunos são relevantes na política 

educativa da Organização Educativa?..................................................................... 

• A preocupação com a integração dos alunos no mercado de trabalho é relevante na 

política educativa da Organização Educativa?........................................................ 

• A preocupação com a taxa de sucesso na conclusão do ensino secundário é 

relevante na política educativa da Organização Educativa?.................................... 

• Existe uma comunicação eficáz entre todos os membros da comunidade educativa 

sobre os objectivos e metas definidas no Projecto Educativo da Organização 

Educativa?............................................................................................................... 
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De entre as seguintes áreas de avaliação, assinale aquelas que são utilizadas no 

processo de avaliação interna pela sua organização educativa: 

Contexto 

Características sócio-económico-culturais………………………………. 

Percursos escolares……………………………………………………...... 

  Dimensão da escola……………………………………………………….. 

  Oferta educativa…………………………………………………………... 
 

Recursos 

Pessoal docente………………….………………………………………... 

Pessoal não docente…………………………………………………......... 

  Recursos materiais……………………………………………………….. 

  Gestão Financeira………………………………………………………..... 
 

Processos 

  Liderança……….……………….………………………………………... 

Funcionamento das estruturas de orientação educativa..……………......... 

  Valorização profissional ……...………………………………………….. 

  Ensino e aprendizagem…………………………………………………... 

  Técnicas e instrumentos de avaliação das  aprendizagens……………....... 

Participação dos Pais / Encarregados de educação na avaliação das 

aprendizagens……..……………................................................................. 

Apoios educativos a alunos com dificuldades de aprendizagem……......... 

Actividades de complemento curricular………………………………….. 
 
Resultados 
Conclusão do ensino secundário.….……………………………………… 

Abandono escolar……………………………………....……………......... 

  Tempo de permanência no ensino secundário…..……………………….. 

  Taxa de transição………..………………………………………………... 

  Sucesso educativo por ano de escolaridade……………….…………........ 
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Destino dos alunos após a conclusão do ensino secundário........................ 

 
• Há procedimentos de correcção / melhoria face aos resultados?............................ 

 
II – Informação relevante para o cálculo de indicadores  
 
 
PARA O ANO DE REFERÊNCIA DE 2003/2004 

 

• Local de implantação (urbana - U; suburbana - S; rural - R)…………………….. 

• Área global de implantação (m2)…………………………………………………. 

• Área coberta total (m2)…………………………………………………………… 

• Número de salas……………………………………………………………….…. 

• Área média das salas de aula (m2)………………………………………..…..….. 

• Laboratórios 

ο Física……………………………………………………………………….. 

ο Química…………………………………………………………….……… 

ο Biologia……………………………………………………………………. 

ο Mecânica…………………………………………………………..……..… 

ο Electricidade/electrotecnia…………………………………………………. 

ο Línguas……………………………………………………………………… 

ο Tecnologias de informação e comunicação………………………………. 

• Existência de espaços lúdicos (m2)………………………………………………. 

• Existência de espaços desportivos (m2)……………………………………..… .. 

• Locais para actividades extra-curriculares (clubes de alunos) (m2)……………… 

• Orçamento global da Organizações Educativas (Euros)……………………….. 

• Taxa de execução orçamental do ano lectivo transacto…………………………. 

• Número total de alunos inscritos …………………………………………. 

S N 
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• Número de alunos inscritos no 12º 

ano………………………………………Número de alunos que completaram com 

sucesso o 12º ano……………….Número de alunos que concorreram ao ensino 

superior………………………Número de alunos retidos no 12º 

ano………………………………………… 

• Número de alunos que abandonaram o 12º 

ano………………………………Número de alunos com APA no 12º 

ano……………………………………......Número de alunos com APA no 12º ano 

e que obtiveram sucesso…………........Número total de alunos com apoio social 

escolar…………………………………Formação académica dos pais dos alunos 

(%)Escolaridade 

obrigatória…………………………………………………Secundário……

…………………………………………………………Ensino 

superior………………………………………………………….Número 

total de turmas …….…………………………………………………… 

• Número de turmas do 12º ano.…………………………………………………. 

• Número total de pessoal não docente…………………………………………… 

• Número total de docentes do quadro de escola (Organização Educativa )….. 

• Número total de docentes em exercício efectivo de funções na 

OE……………Número total docentes a leccionar o 12º 

ano……………….…………………Número de docentes profissionalizados a 

leccionar o 12º ano……………….…Número de docentes do QE a leccionar o 12º 

ano………………………………Número de aulas dadas por disciplinas do 12º 

ano………………………………Número de aulas previstas por disciplinas do 12º 

ano…………………………..Número de parcerias / projectos com entidades 

públicas ou privadas……………Especifique o tipo de parcerias e projectos e 

identifique as entidades 
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• Oferta educativa:Que tipos de cursos são dinamizados na Organização Educativa? 

Especifique. 

 

 

Que modalidades de ensino são oferecidas pela Organização Educativa? 

Especifique. 

 

 

Que tipo de actividades de complemento curricular são oferecidas pela Organização 

Educativa? Especifique. 
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ANEXO II 
 
LISTA DE RESPOSTAS AO INQUÉRITO 
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Existem procedimentos de auto-avaliação na Organização Educativa? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A Organização Educativa avalia o grau de concretização do Projecto Educativo? 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
Periodicidade da avaliação:
Por ano lectivo 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Final do horizonte de vida do Projecto Educativo (3 anos lectivos) 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
Os objectivos e metas definidos no Projecto Educativo
 são uma referência para a auto-avaliação? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

As estratégias implementadas pela Organização Educativa
 são adequadas aos objectivos e metas traçados? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

A preocupação com a qualidade de ensino e aprendizagem
 é relevante na política educativa da Organização Educativa? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A preocupação com sucesso educativo é relevante
 na política educativa da Organização Educativa? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A preocupação com o abandono escolar é relevante
 na política educativa da Organização Educativa? 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

A preocupação com os percursos escolares dos alunos são
 relevantes na política educativa da Organização Educativa? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A preocupação com a integração dos alunos no mercado de
 trabalho é relevante na política educativa da Organização Educativa? 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1

A preocupação com a taxa de sucesso na conclusão do ensino
 secundário é relevante na política educativa da Organização Educativa? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Existe uma comunicação eficáz entre todos os membros
da comunidade educativa sobre os objectivos e metas
definidas no Projecto Educativo da Organização Educativa?

0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1

De entre as seguintes áreas de avaliação, assinale aquelas que são utilizadas
no processo de avaliação interna pela sua organização educativa:
Contexto
Características sócio-económico-culturais 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
Percursos escolares 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1
Dimensão da escola 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
Oferta educativa 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Recursos
Pessoal docente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Pessoal não docente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Recusos materiais 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Gestão financeira 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1
Processos
Liderança 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
Funcionamento das estruturas de orientação educativa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Valorização profissional 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
Ensino e aprendizagem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Técnicas e instrumentos de avaliação das aprendizagens 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Participação dos pais/Encarregados de educação na avalição das aprendizagens 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Apoios educativos a alunos com dificuldades de aprendizagem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Actividades de complemento curricular 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Resultados
Conclusão do ensino secundário 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Abandono escolar 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tempo de permanência no ensino secundário 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Taxa de transição 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sucesso educativo por ano de escolaridade 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Destino dos alunos após a conclusão do ensino secundário 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Há procedimentos de correcção / melhoria face aos resultados? 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

I - Ponto de situação E9 E10E5 E6 E7 E8E1 E2 E3 E4 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18
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 ANO DE REFERÊNCIA DE 2003/2004
 Local de implantação (urbana - U; suburbana - S; rural - R) U U U U U U U U U S U R S
Área global de implantação (m2) 27078 37000 22.750 27600 4.547,20 3850 10.000 30.500 4407 25535 4500 ND 14500
Área coberta total (m2) 6951 5590 5278 4311 6.464,60 2050 3.300 2.350 440 5350 1500 ND 3050
Nº de salas 42 45 28 42 37 26 40 20 37 30 24 37 24
Área média das salas de aula (m2) 50 50 42 20 40 50 55 45 70 40 45 45 50
Laboratórios
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Química 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Biologia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mecânica 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Electricidade/electrotecnia 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Línguas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tecnologias de informação e comunicação 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Existência de espaços lúdicos (m2) 2000 ND 250 100 78,6 30 3.400 1.000 160 3600 147 45 235
Existência de espaços desportivos (m2) 3000 1000 1200 1000 3.307,90 230 3.300 1.500 700 1080 3000 ND 400
Locais para actividades extra-curriculares (clubes de alunos) (m2) 250 ND 42 50 0 80 200 50 120 10 45 60 60
Orçamento global da Organizações Educativas (Euros) 96000 125000 76733 149698 84.969 63661 90000 50000 103000 89200 60000 67549,3 68620
Taxa de execução orçamental do ano lectivo transacto 98 100 100 100 93,377 99 90 100 100 97 100 100 100
Nº total de alunos inscritos 1074 830 922 642 748 643 765 295 560 1253 600 674 536
Nº de alunos inscritos no 12º ano 221 220 123 189 195 219 111 99 72 201 99 99 50
Nº de alunos que completaram com sucesso o 12º ano 148 171 76 118 61 172 68 82 58 84 85 66 30
Nº de alunos que concorreram ao ensino superior 90 110 54 103 55 162 40 64 53 84 72 51 30
Nº de alunos retidos no 12º ano 48 49 30 44 119 42 25 17 11 97 10 33 18
Nº de alunos que abandonaram o 12º ano 25 13 17 27 15 5 18 5 3 20 4 14 2
Nº de alunos com APA no 12º ano 0 3 3 0 0 2 1 6 0 0 1 0 2
Nº de alunos com APA no 12º ano e que obtiveram sucesso 0 3 3 0 0 2 1 6 0 0 1 0 0
Nº total de alunos com apoio social escolar 145 151 188 155 98 64 30 43 186 148 124 394 86
Formação académica dos pais dos alunos (%)
Escolaridade obrigatória 58 60 69 52 ND ND 80 73 65 ND ND 40 82
Secundário 26 30 28 26 ND ND 15 18 25 ND ND 24 12
Ensino superior 16 10 3 22 ND ND 5 9 10 ND ND 13 6
Nº total de turmas 43 33 33 26 32 25 35 16 28 42 27 30 24
Nº de turmas do 12º ano 9 10 7 8 8 9 7 5 4 9 4 16 3
Nº total de pessoal não docente 49 42 47 36 46 33 38 26 29 46 23 39 36
Nº total de docentes do quadro de escola (Organizção Educativa - OE) 98 93 92 112 131 58 74 46 80 108 66 43 50
Nº total de docentes em exercício efectivo de funções na OE 107 131 112 124 148 85 112 66 83 119 70 93 75
Nº total de docentes a leccionar o 12º ano 38 40 30 52 46 37 33 32 22 42 23 29 22
Nº total de docentes profissionalizados a leccionar o 12º ano 36 40 30 52 46 37 33 31 22 42 23 29 21
Nº total de docentes do QE a leccionar o 12º ano 34 33 28 45 43 26 29 22 22 37 19 23 19
Nº de aulas dadas por disciplinas do 12º ano 9124 38 2126 ND 8716 8650 ND 107 120 8757 1190 4597 2731
Nº de aulas previstas por disciplinas do 12º ano 9504 40 2250 ND 9155 9184 ND 115 120 9186 1272 5045 2936
Nº de parcerias/projectos com entidades públicas ou privadas 0 35 6 0 0 2 9 3 3 2 2 2 1

E8 E9E4 E5 E6 E7II – Informação relevante para o cálculo de indicadores E1 E2 E3 E11 E12 E13E10 E18E14 E15 E16 E17
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INQUÉRITO 



                                                                                                                                         
 
 

  

 
 

Inquérito: Avaliação da Educação do Ensino não superior 
 
 
O que é a avaliação? 
 
“A avaliação é um processo e não um produto, no entanto é um processo que se justifica desde que se 
constitua como ponto de apoio para tomar decisões racionais.  
Nesse sentido, a avaliação consiste num processo de identificação, recolha e tratamento de dados que visa 
obter informação que justifique uma determinada decisão” (Tomás Escodeiro, 1980). 

 
A avaliação das escolas constitui-se como um passo fundamental no sentido da melhoria 
do sistema de educação não superior, a qual está prevista desde 1986 na Lei de Bases do 
Sistema Educativo (LBSE), no Regime de Autonomia Administração e Gestão dos 
Estabelecimentos do Ensino do Pré-Escolar e do Ensino Básico e Secundário (artigo 10º - 
é competência da Assembleia de Escola a concretização da avaliação interna) e, mais 
recentemente a auto-avaliação, tem carácter obrigatório, desenvolvendo-se em 
permanência, por força do disposto no artigo 6º, da Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro. 
 
Pretende-se coligir um leque de dados que permitam posteriormente construir indicadores 
de natureza qualitativa e quantitativa de forma a desenvolverem-se metodologias que 
promovam a efectiva melhoria do desempenho das Organizações Educativas, ou seja, 
“termos de referência para maiores níveis de exigência” previstos na Lei nº 31/2002, de 20 
de Dezembro (artigo 4º) e posteriormente implementar um sistema que permita à 
Organização Educativa aferir o nível do seu desempenho face às restantes escolas da Rede 
Escolar em que se insere e tomar decisões que reforcem os seus pontos fortes e 
consequentemente, melhorem os seus pontos fracos, isto é, induzir uma cultura 
institucional de qualidade e aperfeiçoamento.  
 
O presente inquérito enquadra-se na tese em desenvolvimento, subordinada ao tema: 
“Desempenho das Organizações Educativas: Avaliação e Partilha das Boas Práticas”. 
 
Acrescente-se ainda que será mantido o anonimato dos dados obtidos e que será enviada à 
escola o tratamento e conclusões finais do trabalho a efectuar. 
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I - Ponto de situação 
 

• Existem procedimentos de auto-avaliação na Organização Educativa?................... 
S N 

• A Organização Educativa avalia o grau de concretização do Projecto 

Educativo?................................................................................................................ S N 

• Periodicidade da avaliação: 

Por ano lectivo……………………………………………………………………. 

Final do horizonte de vida do Projecto Educativo (3 anos lectivos)……………... 

• Os objectivos e metas definidos no Projecto Educativo são uma referência para a 

auto-avaliação?......................................................................................................... S N 

• As estratégias implementadas pela Organização Educativa são adequadas aos 

objectivos e metas traçados?................................................................................... S N 

• A preocupação com a qualidade de ensino e aprendizagem é relevante na política 

educativa da Organização Educativa?........................................................ S N 

• A preocupação com sucesso educativo é relevante na política educativa da 

Organização Educativa?.......................................................................................... S N 

• A preocupação com o abandono escolar é relevante na política educativa da 

Organização Educativa?......................................................................................... S N 

• A preocupação com os percursos escolares dos alunos são relevantes na política 

educativa da Organização Educativa?..................................................................... S N 

• A preocupação com a integração dos alunos no mercado de trabalho é relevante na 

política educativa da Organização Educativa?........................................................ S N 

• A preocupação com a taxa de sucesso na conclusão do ensino secundário é 

relevante na política educativa da Organização Educativa?.................................... S N 

• Existe uma comunicação eficáz entre todos os membros da comunidade educativa 

sobre os objectivos e metas definidas no Projecto Educativo da Organização 

Educativa?............................................................................................................... S N 

 

De entre as seguintes áreas de avaliação, assinale aquelas que são utilizadas no 

processo de avaliação interna pela sua organização educativa: 



                                                                                                                                         
 
 

  

Contexto 

Características sócio-económico-culturais………………………………. 

Percursos escolares……………………………………………………...... 

  Dimensão da escola……………………………………………………….. 

  Oferta educativa…………………………………………………………... 
 

Recursos 

Pessoal docente………………….………………………………………... 

Pessoal não docente…………………………………………………......... 

  Recursos materiais……………………………………………………….. 

  Gestão Financeira………………………………………………………..... 
 

Processos 

  Liderança……….……………….………………………………………... 

Funcionamento das estruturas de orientação educativa..……………......... 

  Valorização profissional ……...………………………………………….. 

  Ensino e aprendizagem…………………………………………………... 

  Técnicas e instrumentos de avaliação das  aprendizagens……………....... 

Participação dos Pais / Encarregados de educação na avaliação das 

aprendizagens……..……………................................................................. 

Apoios educativos a alunos com dificuldades de aprendizagem……......... 

Actividades de complemento curricular………………………………….. 
 
Resultados 
Conclusão do ensino secundário.….……………………………………… 

Abandono escolar……………………………………....……………......... 

  Tempo de permanência no ensino secundário…..……………………….. 

  Taxa de transição………..………………………………………………... 

  Sucesso educativo por ano de escolaridade……………….…………........ 

Destino dos alunos após a conclusão do ensino secundário........................ 

 
• Há procedimentos de correcção / melhoria face aos resultados?............................ 

S N 
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II – Informação relevante para o cálculo de indicadores  
 
 
PARA O ANO DE REFERÊNCIA DE 2003/2004 

 

• Local de implantação (urbana - U; suburbana - S; rural - R)…………………….. 

• Área global de implantação (m2)…………………………………………………. 

• Área coberta total (m2)…………………………………………………………… 

• Número de salas……………………………………………………………….…. 

• Área média das salas de aula (m2)………………………………………..…..….. 

• Laboratórios 

ο Física……………………………………………………………………….. 

ο Química…………………………………………………………….……… 

ο Biologia……………………………………………………………………. 

ο Mecânica…………………………………………………………..……..… 

ο Electricidade/electrotecnia…………………………………………………. 

ο Línguas……………………………………………………………………… 

ο Tecnologias de informação e comunicação………………………………. 

• Existência de espaços lúdicos (m2)………………………………………………. 

• Existência de espaços desportivos (m2)……………………………………..… .. 

• Locais para actividades extra-curriculares (clubes de alunos) (m2)……………… 

• Orçamento global da Organizações Educativas (Euros)……………………….. 

• Taxa de execução orçamental do ano lectivo transacto…………………………. 

• Número total de alunos inscritos …………………………………………. 

• Número de alunos inscritos no 12º 

ano………………………………………Número de alunos que completaram com 

sucesso o 12º ano……………….Número de alunos que concorreram ao ensino 

superior………………………Número de alunos retidos no 12º 

ano………………………………………… 

  
   



                                                                                                                                         
 
 

  

• Número de alunos que abandonaram o 12º 

ano………………………………Número de alunos com APA no 12º 

ano……………………………………......Número de alunos com APA no 12º ano 

e que obtiveram sucesso…………........Número total de alunos com apoio social 

escolar…………………………………Formação académica dos pais dos alunos 

(%)Escolaridade 

obrigatória…………………………………………………Secundário……

…………………………………………………………Ensino 

superior………………………………………………………….Número 

total de turmas …….…………………………………………………… 

• Número de turmas do 12º ano.…………………………………………………. 

• Número total de pessoal não docente…………………………………………… 

• Número total de docentes do quadro de escola (Organização Educativa )….. 

• Número total de docentes em exercício efectivo de funções na 

OE……………Número total docentes a leccionar o 12º 

ano……………….…………………Número de docentes profissionalizados a 

leccionar o 12º ano……………….…Número de docentes do QE a leccionar o 12º 

ano………………………………Número de aulas dadas por disciplinas do 12º 

ano………………………………Número de aulas previstas por disciplinas do 12º 

ano…………………………..Número de parcerias / projectos com entidades 

públicas ou privadas……………Especifique o tipo de parcerias e projectos e 

identifique as entidades 

 

 



A Avaliação das Escolas: 
Análise Crítica da Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro                                           
 
 

 
Anexo I 

 

• Oferta educativa:Que tipos de cursos são dinamizados na Organização Educativa? 

Especifique. 

 

 

Que modalidades de ensino são oferecidas pela Organização Educativa? 

Especifique. 

 

 

Que tipo de actividades de complemento curricular são oferecidas pela Organização 

Educativa? Especifique. 
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LISTA DE RESPOSTAS AO INQUÉRITO 
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Existem procedimentos de auto-avaliação na Organização Educativa? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A Organização Educativa avalia o grau de concretização do Projecto Educativo? 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
Periodicidade da avaliação:
Por ano lectivo 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Final do horizonte de vida do Projecto Educativo (3 anos lectivos) 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
Os objectivos e metas definidos no Projecto Educativo
 são uma referência para a auto-avaliação? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

As estratégias implementadas pela Organização Educativa
 são adequadas aos objectivos e metas traçados? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

A preocupação com a qualidade de ensino e aprendizagem
 é relevante na política educativa da Organização Educativa? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A preocupação com sucesso educativo é relevante
 na política educativa da Organização Educativa? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A preocupação com o abandono escolar é relevante
 na política educativa da Organização Educativa? 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

A preocupação com os percursos escolares dos alunos são
 relevantes na política educativa da Organização Educativa? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A preocupação com a integração dos alunos no mercado de
 trabalho é relevante na política educativa da Organização Educativa? 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1

A preocupação com a taxa de sucesso na conclusão do ensino
 secundário é relevante na política educativa da Organização Educativa? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Existe uma comunicação eficáz entre todos os membros
da comunidade educativa sobre os objectivos e metas
definidas no Projecto Educativo da Organização Educativa?

0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1

De entre as seguintes áreas de avaliação, assinale aquelas que são utilizadas
no processo de avaliação interna pela sua organização educativa:
Contexto
Características sócio-económico-culturais 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
Percursos escolares 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1
Dimensão da escola 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
Oferta educativa 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Recursos
Pessoal docente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Pessoal não docente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Recusos materiais 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Gestão financeira 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1
Processos
Liderança 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
Funcionamento das estruturas de orientação educativa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Valorização profissional 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
Ensino e aprendizagem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Técnicas e instrumentos de avaliação das aprendizagens 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Participação dos pais/Encarregados de educação na avalição das aprendizagens 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Apoios educativos a alunos com dificuldades de aprendizagem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Actividades de complemento curricular 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Resultados
Conclusão do ensino secundário 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Abandono escolar 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tempo de permanência no ensino secundário 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Taxa de transição 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sucesso educativo por ano de escolaridade 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Destino dos alunos após a conclusão do ensino secundário 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Há procedimentos de correcção / melhoria face aos resultados? 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

I - Ponto de situação E9 E10E5 E6 E7 E8E1 E2 E3 E4 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18

Anexo II 



                                                                                                                                         
 

 

 ANO DE REFERÊNCIA DE 2003/2004
 Local de implantação (urbana - U; suburbana - S; rural - R) U U U U U U U U U S U R S
Área global de implantação (m2) 27078 37000 22.750 27600 4.547,20 3850 10.000 30.500 4407 25535 4500 ND 14500
Área coberta total (m2) 6951 5590 5278 4311 6.464,60 2050 3.300 2.350 440 5350 1500 ND 3050
Nº de salas 42 45 28 42 37 26 40 20 37 30 24 37 24
Área média das salas de aula (m2) 50 50 42 20 40 50 55 45 70 40 45 45 50
Laboratórios
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Química 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Biologia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mecânica 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Electricidade/electrotecnia 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Línguas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tecnologias de informação e comunicação 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Existência de espaços lúdicos (m2) 2000 ND 250 100 78,6 30 3.400 1.000 160 3600 147 45 235
Existência de espaços desportivos (m2) 3000 1000 1200 1000 3.307,90 230 3.300 1.500 700 1080 3000 ND 400
Locais para actividades extra-curriculares (clubes de alunos) (m2) 250 ND 42 50 0 80 200 50 120 10 45 60 60
Orçamento global da Organizações Educativas (Euros) 96000 125000 76733 149698 84.969 63661 90000 50000 103000 89200 60000 67549,3 68620
Taxa de execução orçamental do ano lectivo transacto 98 100 100 100 93,377 99 90 100 100 97 100 100 100
Nº total de alunos inscritos 1074 830 922 642 748 643 765 295 560 1253 600 674 536
Nº de alunos inscritos no 12º ano 221 220 123 189 195 219 111 99 72 201 99 99 50
Nº de alunos que completaram com sucesso o 12º ano 148 171 76 118 61 172 68 82 58 84 85 66 30
Nº de alunos que concorreram ao ensino superior 90 110 54 103 55 162 40 64 53 84 72 51 30
Nº de alunos retidos no 12º ano 48 49 30 44 119 42 25 17 11 97 10 33 18
Nº de alunos que abandonaram o 12º ano 25 13 17 27 15 5 18 5 3 20 4 14 2
Nº de alunos com APA no 12º ano 0 3 3 0 0 2 1 6 0 0 1 0 2
Nº de alunos com APA no 12º ano e que obtiveram sucesso 0 3 3 0 0 2 1 6 0 0 1 0 0
Nº total de alunos com apoio social escolar 145 151 188 155 98 64 30 43 186 148 124 394 86
Formação académica dos pais dos alunos (%)
Escolaridade obrigatória 58 60 69 52 ND ND 80 73 65 ND ND 40 82
Secundário 26 30 28 26 ND ND 15 18 25 ND ND 24 12
Ensino superior 16 10 3 22 ND ND 5 9 10 ND ND 13 6
Nº total de turmas 43 33 33 26 32 25 35 16 28 42 27 30 24
Nº de turmas do 12º ano 9 10 7 8 8 9 7 5 4 9 4 16 3
Nº total de pessoal não docente 49 42 47 36 46 33 38 26 29 46 23 39 36
Nº total de docentes do quadro de escola (Organizção Educativa - OE) 98 93 92 112 131 58 74 46 80 108 66 43 50
Nº total de docentes em exercício efectivo de funções na OE 107 131 112 124 148 85 112 66 83 119 70 93 75
Nº total de docentes a leccionar o 12º ano 38 40 30 52 46 37 33 32 22 42 23 29 22
Nº total de docentes profissionalizados a leccionar o 12º ano 36 40 30 52 46 37 33 31 22 42 23 29 21
Nº total de docentes do QE a leccionar o 12º ano 34 33 28 45 43 26 29 22 22 37 19 23 19
Nº de aulas dadas por disciplinas do 12º ano 9124 38 2126 ND 8716 8650 ND 107 120 8757 1190 4597 2731
Nº de aulas previstas por disciplinas do 12º ano 9504 40 2250 ND 9155 9184 ND 115 120 9186 1272 5045 2936
Nº de parcerias/projectos com entidades públicas ou privadas 0 35 6 0 0 2 9 3 3 2 2 2 1

E8 E9E4 E5 E6 E7II – Informação relevante para o cálculo de indicadores E1 E2 E3 E11 E12 E13E10 E18E14 E15 E16 E17
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