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ANEXO I – Lista de escolas com ensino básico no Porto, publicado pelo Jornal Público a 15 de 

outubro de 2010 

 

Nome 

Posição no 

ranking 

geral 2010 

n.º provas 

realizadas 
média 

1. Externato Escravas Sagrado Coração de Jesus  1 72 4,22 

2. Externato Nossa Senhora da Paz  4 42 4,10 

3. Colégio Luso-Francês  7 196 4,01 

4. Colégio Horizonte  8 20 4 

5. Colégio Nossa Senhora de Lourdes  11 145 3,97 

6. Colégio Nossa Senhora do Rosário  12 221 3,95 

7. Grande Colégio Universal, Lda  17 122 3,88 

8. Colégio Vieira de Castro  38 32 3,69 

9. Colégio Ellen Key  57 24 3,58 

10. Instituto de Educação e Desenvolvimento INED  59 118 3,57 

11. Externato Ribadouro  130 108 3,31 

12. Externato Nossa Senhora do Perpétuo Socorro  187 40 3,20 

13. Externato D. Duarte  293 42 3,07 

14. Colégio Nossa Senhora da Esperança  337 36 3,03 

15. Externato Júlio Dinis  438 50 2,94 

16. Colégio dos Órfãos  894 94 2,65 

17. Colégio Liverpool  1085 39 2,51 

 

 

  



                                                                         

   

Ranking das Escolas e Qualidade das Aprendizagens 

O presente questionário insere-se num projeto de investigação para preparação 

de Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação (área de especialização em 

Desenvolvimento Curricular), pela Universidade do Minho com o tema “Rankings das 

Escolas e Qualidade das Aprendizagens. Que relação? Um estudo exploratório no 

ensino privado”. 

Com este questionário pretende-se identificar as perspetivas dos inquiridos sobre 

os rankings
1
 das Escolas e a qualidade das aprendizagens. 

A sua participação é uma mais-valia para este estudo empírico, pelo que se lhe 

pede que responda a este questionário e o devolva o mais breve possível. 

Salvaguarda-se a identidade dos inquiridos na medida em que as suas respostas 

são confidenciais, garantindo-se o anonimato dos inquiridos. 

OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO. 

INSTRUÇÕES 

O questionário é composto por duas partes. Integra um conjunto de questões 

fechadas e abertas. Nas questões fechadas deve assinalar com um (x), no respetivo 

quadrado, a resposta que lhe parece mais adequada à sua opinião e/ou situação. Nas 

questões abertas, escreva livre e sucintamente a sua opinião.  

Neste questionário, não há respostas certas nem erradas. Pretende-se conhecer a 

sua sincera e clara opinião. 

Dados de Caracterização 

 Idade:  21 – 30  31 – 40  41 – 50  51 – 60  

Sexo:   Masculino            Feminino 

Habilitações académicas: _________________ Profissão: ____________________ 

Ano escolar do seu educando:____________ 

 

                                                             
1 Ranking – lista ordenada segundo determinados critérios ou parâmetros (Dicionário Priberam da 
Língua Portuguesa) 



                                                                         

   

Dados de Opinião 

I Parte - Os Rankings das Escolas  

 

1. Em Portugal são anualmente publicitados Rankings de Escolas dos ensinos 

básico e secundário. Concorda com a sua existência? 

Sim                        Não   Porquê? _______________________________ 

 

2. Na sua opinião, quem deve ser o responsável pela elaboração dos Rankings das 

Escolas? 

Ministério da Educação 

Direcções Regionais de Educação 

Escolas 

Meios de Comunicação Social 

Outros. Quais? __________________ 

 

3. Dos seguintes critérios, indique o que deveria ser a base da elaboração dos 

Rankings das Escolas, na sua opinião. 

Testes ao longo do ano 

(avaliação sumativa) 

Classificação dos Exames 

nacionais 

Classificação interna das disciplinas 

Avaliação formativa (carácter contínuo) 

Outros. Quais? ________________ 

 

4. Vê vantagens na publicação dos Rankings? 

Sim. Se sim, quais? ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Não. Se não, que desvantagens? ______________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5. Por hábito, procura saber qual é o lugar que a escola do seu filho ocupa nos 

rankings nacionais? 

Sim                        Não  Porquê? _________________________________ 



                                                                         

   

6. O lugar que a escola que o seu filho frequenta ocupa nos rankings nacionais 

pesou na sua escolha? 

Muito   Bastante                Pouco  Nada 

 

7. Se a escola que o seu filho frequenta não estivesse bem colocada no ranking 

nacional, ponderava mudá-lo de escola?  

Sim                        Não  Porquê? _________________________________ 

 

8. Considera que a publicitação dos rankings contribui para a imagem social das 

escolas?  

Muito   Bastante                Pouco  Nada 

 

9. Na sua opinião, os rankings das escolas evidenciam mais os resultados do que o 

processo de aprendizagem dos alunos? 

Sim                        Não   

 

10. É da opinião que as escolas se sentem mais responsabilizadas em melhorar as 

aprendizagens dos alunos com a publicitação dos rankings das escolas?  

Muito   Bastante                Pouco  Nada 

 

12. É da opinião que os professores se sentem mais responsabilizados nas 

aprendizagens dos alunos com a publicitação dos rankings das escolas?  

Muito   Bastante                Pouco  Nada 

II PARTE -  

A Qualidade das Aprendizagens 

 

1. O que é para si uma aprendizagem de qualidade? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



                                                                         

   

2. O que é mais capaz de indicar uma aprendizagem de qualidade? (numere por 

ordem de preferência)

as fichas de avaliação 

os exames ou provas aferidas 

Os trabalhos de casa 

 

Os trabalhos diários da sala de aula 

Os trabalhos extra 

Outros. Quais?_________________ 

3. Na sua opinião, o que influencia mais a aprendizagem dos alunos? (numere por 

ordem de importância)  

Professores empenhados e exigentes 

Metodologias de ensino centradas no aluno (construtivistas) 

Gestão dos tempos  

Gestão de dos recursos  

Currículo ajustado às necessidades dos alunos (gestão flexível do currículo) 

Projectos inovadores  

Valorização e reincorporação dos conhecimentos prévios dos alunos 

Articulação entre disciplinas  

Actividades de enriquecimento curricular 

Outros. Quais? _______________________________________________ 

 

4. Que estratégias acha que as escolas utilizam para melhorar a aprendizagem dos 

alunos? (numere por ordem de importância) 

  Apoio individual aos alunos 

 Cumprimento integral do Currículo Nacional 

 Estrutura curricular flexível 

 Diferenciação curricular (estratégias diferenciadas de trabalho) 

 Aposta em projectos inovadores 

 Aposta num corpo docente preparado e exigente 

 Diversidade de oferta extracurricular 

 Outras. Quais? __________________________________________________ 



   

6. Considera a avaliação um momento importante para verificar a qualidade das 

aprendizagens? 

Sim                        Não  Porquê? __________________________________ 

 

7. Qual a modalidade de avaliação que considera evidenciar mais as aprendizagens 

dos alunos? 

avaliação formativa (carácter contínuo e sistemático ao longo do ano) 

avaliação diagnóstica (análise preliminar para identificar conhecimentos 

específicos) 

 avaliação sumativa (carácter pontual, em determinados momentos do processo)  

avaliação sumativa externa (exames nacionais)   

  

8. Na sua opinião, que modalidade de avaliação está mais evidenciada no Ranking das 

Escolas? 

avaliação formativa  avaliação aferida  avaliação diagnóstica 

 avaliação sumativa  avaliação sumativa externa (exames)   

 

9. Concorda com a afirmação de que os Rankings das escolas são espelho da 

qualidade das aprendizagens dos alunos?  

Sim                        Não  Porquê?____________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Este questionário chegou ao fim. 

Obrigada pela sua colaboração! 

 

 

  



   

ANEXO III – Guião do inquérito por entrevista 

 

Guião de entrevista  

(com base em Estrela, A. (1994) (4.º ed). Teoria e Prática de Observação de Classes. Uma estratégia de Formação de 

Professores. Porto: Porto Editora) 

I – Tema: Rankings das Escolas e Qualidade das Aprendizagens dos alunos 

II - Objetivos gerais 

 Compreender perspetivas sobre os rankings das escolas; 

 Conhecer estratégias de procura de qualidade das aprendizagens; 

 Identificar a possível relação entre os rankings de escolas e a qualidade das aprendizagens.  

III – Guião da entrevista 

Designaç
ão dos 
Blocos 

Objetivos 
específicos 

Formulário de perguntas Notas 

Parte I 
 

Legitimaç
ão da 

entrevista 
e 

motivaçã
o 

 
- Informar o/a 
entrevistado/a 
acerca da 
investigação 
 
- Legitimar a 
entrevista 
 
- Motivar o 
entrevistado/a 

Informar, nas suas linhas gerais, o objeto e 
os objetivos do estudo; 
 
Agradecer ao entrevistado, pois o seu 
contributo é imprescindível para o êxito do 
trabalho; 
 
Informar o entrevistado/a que o texto, depois 
de transcrito, ser-lhe-á fornecido para verificar 
a precisão, acrescentar mais informações 
e/ou retificar o que considerar pertinente; 
 
Assegurar o caráter confidencial das 
informações prestadas; 
 
Pedir autorização para gravar a entrevista em 
áudio e permissão para citar pequenos 
excertos dos dados recolhidos, garantindo o 
anonimato e assegurando que os dados 
apenas são utilizados nesta investigação. 

 

Parte II 
 

Perspetiv
as acerca 

dos 
rankings 

das 
escolas 

Compreender a 
opinião sobre os 
rankings escolares 
 
Identificar relação 
entre rankings de 
escolas e qualidade 
das aprendizagens 

1- Qual é a opinião que tem sobre os 
rankings das escolas? Qual o valor que lhe é 
atribuído? 

1.1. Concorda com a sua existência? 
1.2. Quais as vantagens ou desvantagens? 

 
2 – De que forma os rankings impelem ou 
não as escolas e os professores à melhoria 

 



   

 
Conhecer as 
implicações mais 
diretas que a 
publicitação dos 
rankings tem na 
ação educativa 
 
Conhecer a 
influência que a 
publicitação dos 
rankings exercem 
na tomada de 
decisão de escolha 
da escola por parte 
dos pais 

do processo ensino-aprendizagem? Sob que 
formas? 
        Como é que a escola reage aos 
resultados? 
 
3 – Considera que a publicitação dos 
resultados dos rankings influencia a escolha 
da escola por parte dos pais? 
 
4 – Após a publicação dos rankings das 
escolas em 2010, qual o impacto observado 
nas inscrições nesse ano letivo? 
       Aumentou? Diminuiu? 
 
 

Parte III 
 
A 

manutenç
ão da 

Qualidade 

 
Identificar 
estratégias que as 
escolas 
desenvolvem para 
melhorar as 
aprendizagens dos 
alunos 

1- Sendo a sua escola privada, está mais 
exposta a esta questão dos rankings de 
escolas. O que promove a escola para 
melhorar as aprendizagens dos alunos? 

1.1. Que implicações nas práticas 
educativas? 

1.2. O que mobiliza dentro da escola? 
 
 
 

 

 

 

 

  



   

ANEXO IV – Formulário de questões do inquérito por entrevista 

 

Formulário de Questões – Inquérito por Entrevista 

I – Tema: Rankings das Escolas e Qualidade das Aprendizagens dos alunos  

 

II - Objetivos gerais 

 Compreender perspetivas sobre os rankings das escolas; 

 Conhecer estratégias de procura de qualidade das aprendizagens; 

 Identificar a possível relação entre os rankings de escolas e a qualidade das aprendizagens.  

III – Formulário de questões 

1. Qual é a opinião que tem sobre os rankings das escolas? Qual o valor que lhe é atribuído?  

1.1. Concorda com a sua existência?  

1.2. Quais as vantagens ou desvantagens? 

 

2. De que forma os rankings impelem ou não as escolas e os professores à melhoria do 

processo ensino-aprendizagem?  

         2.1. Como é que a escola reage aos resultados? 

3. Considera que a publicitação dos resultados dos rankings influencia a escolha da escola por 

parte dos pais? 

 

4. Após a publicação dos rankings das escolas em 2010, qual o impacto observado nas 

inscrições nesse ano letivo? Aumentou? Diminuiu? 

 

5. Sendo a sua escola privada, está mais exposta a esta questão dos rankings das escolas. O 

que promove a escola para melhorar as aprendizagens dos alunos? 

5.1. Que implicações nas práticas educativas?  

5.2. O que mobiliza dentro da escola? 

 

  



   

Anexo V – Pedidos de autorização aos Diretores de Escolas 

 

Ex.
mo(a)

 Diretor(a) d 

 

No âmbito de um projeto de investigação para preparação de Dissertação de 

Mestrado em Ciências da Educação (área de especialização em Desenvolvimento 

Curricular), do Instituto de Educação da Universidade do Minho está neste momento a 

decorrer um estudo sobre “Ranking das Escolas e Qualidade das Aprendizagens. Que 

relação? Um estudo com pais no ensino privado”, sob a orientação do Prof. Dr. José 

Augusto Pacheco e da Dra. Isabel Viana. 

O estudo incide sobre as escolas privadas na área do Grande Porto. Por isso, vimos 

por este meio pedir autorização para a realização da recolha de dados na Vossa instituição. 

Para a recolha de dados empíricos, pretende-se realizar um inquérito por 

questionário aos pais dos alunos dos 4.º, 6.º e 9.º anos de escolaridade, com o objetivo de 

identificar as perspetivas dos inquiridos sobre os Rankings das escolas e a qualidade das 

aprendizagens dos alunos.  

Garante-se a confidencialidade dos dados e o anonimato da instituição, sendo que 

todas as informações recolhidas serão estritamente utilizadas para uso da investigação em 

curso. Salvaguarda-se a identidade dos inquiridos, uma vez que o preenchimento dos 

inquéritos é realizado de forma anónima.  

Enviamos em anexo o referido instrumento de recolha de dados. 

Agradecendo desde já a sua atenção, encontramo-nos ao dispor para qualquer 

esclarecimento que considere pertinente.  

 

Atentamente, 

Sandra Santos 

 

 



   

Ex.ma Diretora do  

  

No âmbito de um projeto de investigação para preparação de Dissertação de Mestrado em 

Ciências da Educação (área de especialização em Desenvolvimento Curricular), do 

Instituto de Educação da Universidade do Minho está neste momento a decorrer um estudo 

sobre “Ranking das Escolas e Qualidade das Aprendizagens. Que relação? Um estudo no 

ensino privado”, sob a orientação do Prof. Dr. José Augusto Pacheco e da Dra. Isabel 

Viana. 

Para a recolha de dados empíricos, pude contar com a colaboração da Vossa instituição 

para realizar um inquérito por questionário aos pais dos alunos do ensino básico. Se for 

possível, gostaria agora de lhe dar a conhecer os dados obtidos nos inquéritos por 

questionário e pedir novamente a Vossa colaboração para a realização de uma pequena 

entrevista à direção da escola. 

Garante-se a confidencialidade dos dados, sendo que todas as informações recolhidas serão 

estritamente utilizadas para uso da investigação em curso.  

Envio em anexo o formulário de questões da referida entrevista. 

Gostaria de saber se será possível agendar a entrevista para o próximo dia __ de julho de 

2011, pelas __ horas. Se tal horário não lhe convier, agradeço que indique a Vossa 

disponibilidade. 

Com a mais elevada estima e consideração me despeço 

  

 

Atentamente, 

Sandra Santos 

 

 

  



   

ANEXO VI – Quadro de Registo das respostas abertas do inquérito por questionário da Escola A 

 

I Parte 

Questão 1 
Em Portugal são 

anualmente 
publicitados 

rankings de escolas 
do ensino básico e 

secundário. 
Concorda com a 
sua existência? 

 

Sim. Porquê? 
“as escolas devem ser avaliadas e os resultados divulgados” (A4) 
“deve haver prestação de contas. Não deveria nunca era ser a única informação disponível 
sobre as escolas” (A6) 
“para ver qual a melhor escolha para os nossos filhos” (A7) 
“é uma forma de avaliação” (A8) 
“balizar escolhas de escolas” (A10) 
“para nos manter informados” (A12) 
“selecionar estabelecimentos para os meus filhos” (A13) 
“avalia-se o trabalho da escola” (A14) 
“permite efetuar uma comparação entre as diversas escolas” (A15) 
“porque ajuda na escolha de uma escola” (A16) 
“apesar da possibilidade de serem contornados, existirá um cuidado maior” (A18) 
“permite comparações entre escolas” (A19) 
“são mais uma informação” (A20) 
“promover a competição e a melhoria” (A27) 
 “aumentar a competitividade” (A31) 
“porque poderá funcionar como um estímulo para o bom funcionamento e competitividade 
entre escolas” (A32) 
“dão uma ideia do nível de aprendizagem” (A34) 
“é um indicador da qualidade relativa das escolas face a um referencial comum” (A36) 
“promove a competição e a melhoria” (A37) 
“para se conhecer o nível dos conhecimentos adquiridos e todos poderem melhorar” (A39) 
 
Não 
“porque em algumas escolas há uma pré-seleção” (A9) 
“porque os parâmetros de avaliação não têm em consideração as especificidades de cada 
escola” (A11) 
“porque não refletem o caráter educativo da escola” (A17) 
“porque se trata por igual o que é diferente, sem levar em linha de conta a situação 
socioeconómica em que a escola está inserida” (A25) 
“não traduzem a qualidade do ensino nessas escolas” (A34) 
“porque há muita competitividade” (A38) 
“porque os rankings não refletem o trabalho dos alunos e das escolas” (A43) 

Questão 2 
Quem deve ser o 
responsável pela 
elaboração dos 
rankings das 

escolas? 

Outros. Quais? 
“organismo independente” (A8) 
“organismos isentos” (A13) 
“entidade independente” (A24) 
“entidade independente” (A26) 
“órgãos independentes” (A43) 

Questão 3 
Indique o que 

deveria ser a base 
da elaboração dos 

rankings das 
escolas.  

Outros. Quais? 
“indicadores de valor acrescentado” (A6) 
“exames nacionais ao longo do ano” (A11) 

Questão 4 
 

Vê vantagens na 
publicitação dos 

rankings das 
escolas? 

 

Vantagens 
“Ajuda a melhorar a qualidade da escola” (A1) 
“É reconhecido o mérito das instituições que investem num ensino de qualidade” (A2) 
“Definição de parâmetros de qualidade de ensino” (A3) 
“Ajudar as escolas a melhorarem, os pais estariam informados e algumas escolas podem ser 
ajudadas” (A4) 
“os rankings das escolas baseados nos exames nacionais espelham a qualidade do ensino de 
dado estabelecimento” (A5) 



   

“é importante a divulgação de dados sobre os resultados dos alunos” (A6) 
“ver qual o grau de ensino e capacidade dos alunos” (A7) 
“tornar público” (A8) 
“ajuda na escolha da escola” (A10) 
“para termos conhecimento dos níveis de educação que são transmitidos aos alunos e são por 
eles absorvidos” (A12)  
“Saber onde não devo matricular os meus filhos” (A13) 
“mostram o aproveitamento dos alunos” (A14) 
“o facto de existirem, responsabiliza as instituições de ensino” (A15) 
“permite aos encarregados de educação fazer uma escolha mais cuidada das escolas para os 
seus educandos” (A16) 
“torna de algum modo público o aproveitamento dos alunos de algumas escolas” (A18) 
“comparação entre as escolas publicas e as escolas privadas” (A19) 
“estimulo ao bom desempenho” (A20) 
“para o próprio melhoramento das mesmas” (A21) 
“conhecer o panorama nacional. Termo de comparação” (A23) 
“porque permite conhecer o nível de conhecimento da população estudantil de cada escola” 
(A24) 
“promove a melhoria do desenvolvimento de competências” (A27) 
“responsabilização e exposição pública” (A28) 
“promove uma concorrência saudável entre escolas, sendo o objetivo a aquisição de 
conhecimentos pelos alunos” (A29) 
“as vantagens são a hipótese de os alunos poderem estudar em escolas com boas garantias” 
(A30) 
“conhecer as escolas com maior qualidade e as de menor qualidade” (A31) 
“os rankings das escolas poderão estimular o bom funcionamento das mesmas e a sua 
publicação é um reforço nesse sentido” (A32) 
“permite melhorar e  adotar novas estratégias de ensino-aprendizagem no sentido de vir a 
melhorar resultados em anos posteriores” (A33) 
“pode-se comparar a qualidade do ensino nas várias escolas” (A35) 
“pode funcionar como incentivo de melhoria para as escolas/alunos” (A36) 
“promove a melhoria no desenvolvimento de competências” (A37) 
“todas as escolas tentarem melhorar e os alunos também” (A39) 
“ao ser publicado, vai obrigar a escola a melhorar a qualidade do ensino/aprendizagem do 
aluno” (A40) 
“responsabilização das direções das escolas e um incentivo” (A42) 
 
desvantagens 
“deveriam ser completados com mais informações. A avaliação e divulgação de resultados, só 
por si, não levam à melhoria” (A6) 
“vai agravar o problema da pré-seleção dos alunos” (A9) 
“visam apenas beneficiar comercialmente alguns estabelecimentos de ensino” (A11) 
“nos atuais moldes, não me parece que reflita o trabalho anual das escolas” (A17) 
“não leva em conta o contexto socioeconómico em que está inserida a escola” (A25) 
“criam uma falsa aura a determinadas escolas cujos resultados tem muito mais a ver com o 
tipo de alunos que sa frequentam do que com a qualidade do ensino” (A34) 
“Competição entre escolas, práticas de seleção de alunos nas escolas” (A43) 

Questão 5 
 

Por hábito, procura 
saber qual é o lugar 
que a escola do seu 

filho ocupa nos 
rankings nacionais? 

 

Sim. Porquê? 
“para estar mais tranquilo com a opção” (A4) 
“por curiosidade, nomeadamente porque tenho lá os filhos” (A7) 
“avaliação e curiosidade” (A8) 
“por curiosidade” (A9) 
“para saber se o nível de ensino praticado está a ser bem transmitido aos alunos” (A12) 
“confirmar o trabalho desenvolvido pelos alunos da escola” (A13) 
“para comparar” (A15) 
“para ter a certeza que a escola do meu filho é uma boa escola” (A16) 
“mera curiosidade” (A17) 
“para tentar perceber o esforço feito para atingir melhores resultados” (A18) 



   

“é bom saber que apostamos num ensino vencedor” (A20) 
“porque quero o melhor para os meus filhos” (A27) 
“para poder fazer avaliação” (A30) 
“avaliar a instituição” (A31) 
“principalmente por curiosidade, uma vez que confio na qualidade de ensino praticada na 
escola onde o meu filho se encontra” (A32) 
“por curiosidade” (A34) 
“porque um bom lugar no ranking é sinónimo de trabalho e aplicação” (A35) 
“para ter uma ideia do seu posicionamento relativamente a instituições equivalentes” (A36) 
“porque quero o melhor para os meus filhos” (A37) 
 
Não. Porquê? 
“não tenho acesso a esta informação” (A14) 
“procuro outro tipo de informações” (A19) 
“porque confio no ensino que estão a aplicar à minha filha, porque a acompanho 
regularmente” (A33) 

Questão 7 
 

Se a escola que o 
seu filho frequenta 
não estivesse bem 

colocada no ranking 
nacional, ponderava 
mudá-lo de escola? 

 

Sim. Porquê? 
“para evitar prejudicá-lo [o filho]” (A4) 
“é um indicativo de qualidade de ensino” (A8) 
“não cultivava hábitos de trabalho e estudo” (A13) 
“quero o melhor para a minha filha” (A14) 
“porque a qualidade do ensino não seria o que pretendo para os meus filhos” (A15) 
“quero que eles [os filhos] aprendam o mais e o melhor possível” (A27) 
“preferia que andasse numa escola com um bom ranking, pois dá-me mais garantias” (A30) 
“porque quero um ensino de qualidade” (A31) 
“apesar de não ser algo perfeitamente imperioso, poderia manifestar que a escola não estava a 
trabalhar o melhor possível” (A32) 
“sou adepta da qualidade” (A35) 
“principalmente se essa má colocação fosse acompanhada de outros sinais negativos” (A36) 
“quero que eles aprendam o mais e o melhor possível” (A37) 
 
Não. Porquê? 
“Porque não conheço bem os critérios que são avaliados para os rankings” (A2) 
“porque confio inteiramente nela [a escola]” (A6) 
“porque se o ensino me parecesse de qualidade, o ranking não alteraria a decisão” (A9) 
“porque existem outros pontos a ter em conta” (A12) 
“porque não me guio pelos valores dos rankings” (A17)  
“pela razão apontada em 6 [o lugar que a escola do meu filho ocupa nos rankings nacionais 
nada pesou na sua escolha]” (A18) 
“procuro outro tipo de informações” (A19) 
“os princípios que a [escola] orientam são superiores aos valores de rankings” (A20) 
“porque não é o único motivo porque escolhi a escola” (A23) 
“quando escolhi a escola que o meu filho frequenta interessei-me pelo ranking, mas 
principalmente pela opinião de outros pais quanto ao ambiente escolar e à exigência do 
ensino” (A29) 
“porque não é o fator principal de escolha” (A33) 
“porque estou satisfeita com a qualidade da escola que frequenta” (A34) 
“porque não é só o ensino que conta, toda a formação é importante: regras de educação, 
cidadania, solidariedade” (A39) 
“porque o ranking não reflete o trabalho da escola” (A43) 

 

PARTE II 
 
 
 
 
 

“É aquela que não só a escola ensina as matérias e as disciplinas, mas também forma os alunos nos 
valores pessoais” (A1) 
“uma aprendizagem de qualidade é aquela que engloba várias dimensões, tais como: 
comportamental, sócio-cultural, intelectual e interpessoal” (A2) 
“aprendizagem de qualidade é aquela que é efetuada ao longo do ano letivo e de forma contínua e 



   

 
 
 
 
 
 
 

Questão 1 
 

O que é para 
si uma 

aprendizage
m de 

qualidade? 

sistemática” (A3) 
“É algo que contribui para uma boa formação do aluno, criação de métodos de trabalho e 
responsabilidade no aluno” (A4) 
“É aquela que assegura ao aluno uma educação de qualidade, que o vai ajudar ao longo da sua vida 
a adquirir as mais variadas competências e altos níveis de desempenho. Esta depende muito da 
vontade e empenho do aluno, mas mais ainda do grau de exigência, competência e dedicação dos 
professores” (A5) 
“significativa, consolidada, estruturante e potenciadora de mais aprendizagens” (A6) 
“é preparar os alunos para a vida ativa, não só em termos teóricos, mas também práticos” (A7) 
“aquela que forma completamente os alunos: programas escolares, civicamente, moralmente, etc.” 
(A8) 
“uma aprendizagem que ensina métodos de estudo, a elaborar trabalhos, a ter iniciativa” (A9) 
“é uma aprendizagem em que os alunos para além de bem formados socialmente, adquirem os 
conhecimentos propostos. E têm a possibilidade de fazer visitas para conhecimento pessoal” (A10) 
“é uma aprendizagem alicerçada em bases científicas” (A13) 
“não transmite só conhecimento, mas também educação” (A14) 
“personalizada, que permite ao aluno ganhar autonomia e  hábitos de trabalho” (A15) 
“uma aprendizagem que permita aprender corretamente os conteúdos definidos, adaptadas às 
necessidades dos alunos, e que permita o seu completo desenvolvimento social” (A16) 
“ter professores exigentes com um programa flexível e inovador para atrair alunos para projetos que à 
partida não gostam” (A17) 
“uma aprendizagem segura, com sólidas bases e conhecimento abrangente permitindo ao aluno 
mudar de estabelecimento de ensino sem baixar as notas” (A18) 
“bons métodos de ensino e professore de qualidade” (A19) 
“uma aprendizagem de qualidade orienta o aluno para uma sociedade competitiva, exigente e de 
qualidade social: honesta e trabalhadora” (A20) 
“multifatorial” (A23) 
“a capacidade de passar a mensagem que se pretende transmitir” (A25) 
“desenvolver as competências intelectuais e sociais por forma a prepará-los para a vida profissional” 
(A27)  
“Aquela em que a escola consegue atingir os objetivos através da motivação e empenho dos alunos 
nesse sentido” (A28) 
“uma aprendizagem que potencia o uso das capacidades de cada aluno, tendo em vista a aquisição 
de conhecimentos em todas as áreas e o desenvolvimento de competências inerentes à formação do 
indivíduo, promovendo a autoconfiança, o desejo de conhecer e a vontade de participar em 
sociedade” (A29) 
“é uma aprendizagem que motiva o aluno e que lhe dá boas bases para futuras escolhas no seu 
curriculum profissional” (A30) 
“é uma aprendizagem onde o aluno consolida muito bem os conhecimentos que  lhe são 
transmitidos” (A31) 
“uma aprendizagem de qualidade é aquela que envolve professores empenhados em que o currículo 
nacional seja cumprido, havendo metodologias de ensino e avaliações sempre centradas nos alunos, 
frisando que a avaliação mais valorizada deveria ser contínua e a feita nos testes” (A32) 
“é a aprendizagem que permite uma correta e rápida apropriação de competências” (A33) 
“é aquela que, alem de permitir a aquisição de conhecimentos nas várias disciplinas, contribui para a 
formação como Pessoa” (A34) 
“é uma aprendizagem que prepara os jovens nas várias vertentes e consequentemente origina bons 
resultados finais” (A35) 
“deverá atingir os objetivos académicos, integrando múltiplas vertentes como as componentes de 
formação humana, social e moral dos alunos, em ambiente de conforto adequado” (A36) 
“desenvolver as competências intelectuais e sociais por forma a prepará-los para a vida profissional” 
(A37) 
“é quando os alunos conseguem reter a informação e saberem expor o que aprenderam; 
compreender” (A39) 
“é aquela que o aluno obtém através de um ensino de qualidade, responsável pelo sucesso do aluno. 
Para isso, é preciso uma forte ligação escola/aluno, com a perceção da individualidade de cada aluno 
e suas necessidades” (A40) 
“apoio individual aos alunos, métodos e estratégias individuais conforme o ritmo e dificuldade de 



   

cada um” (A41) 
“aquela que o ensino é valorizado pelos professores das escolas” (A42) 
“aprendizagem que privilegia o aprender a fazer e o aprender a ser” (A43) 

Questão 5 
Considera a 
avaliação um 

momento 
importante 

para verificar 
a qualidade 

das 
aprendizagen

s? 
 

Sim. Porquê? 
“não imagino alternativa” (A4) 
“sem avaliação seja do que for não há melhoria” (A6) 
“a maneira mais objetiva de verificar a qualidade” (A9) 
“porque permite aferir da eficácia do ensino” (A11) 
“os alunos transmitem o que aprendem” (A12) 
“para verificar a aprendizagem” (A14) 
“permite avaliar a aquisição de conhecimentos por parte dos alunos” (A15) 
“porque é na avaliação que se afere os conhecimentos adquiridos nas aulas” (A16) 
“para corrigir comportamentos” (A17) 
“sem avaliação não me parece possível „medir‟ a qualidade/quantidade de transmissão de 
conhecimento” (A18) 
“permite mostrar resultados das aprendizagens” (A19) 
“avalia o desenvolvimento e o alcance dos objetivos” (A27) 
“porque afere os objetivos adquiridos pelo aluno, função da qualidade de aprendizagem e também 
das capacidades e outras circunstâncias inerentes ao aluno” (A29) 
“mostra se realmente o aluno percebeu concretamente os conhecimentos que lhe são transmitidos” 
(A31) 
“a avaliação, mesmo aquela que é feita através dos testes, é reveladora da qualidade ou não das 
aprendizagens” (A32) 
“porque permite aferir os conhecimentos que foram adquiridos e detetar necessidades dos alunos em 
termos de reforço da formação” (A34) 
“é na avaliação que se testa a aprendizagem” (A35) 
“é o momento do retorno do nível de trabalho realizado, aferindo as diferentes componentes da 
aprendizagem” (A36) 
“avalia o desenvolvimento e o alcance dos objetivos” (A37) 
“avalia transversalmente a aprendizagem” (A39) 
“para ajustar processos de melhoria” (A43) 
 
Não. Porquê? 
“um só teste não pode ser usado como valoração das aprendizagens dos alunos” (A1)  
“muitas vezes não é suficiente, pois tem vários fatores que influenciam o aluno, os nervos, o que não 
permite demonstrar tudo o que sabe” (A7) 
“porque não é num momento que se avalia um ano inteiro” (A10) 
“é um momento apenas por período” (A13) 

Questão 8 
Concorda 

com a 
afirmação de 

que os 
rankings são 
espelho da 

qualidade das 
aprendizagen

s? 
 

Sim. Porquê? 
“ainda que não reflita todas as competências adquiridas e possa ser eventualmente injusta” (A4) 
“concordo em parte: numa boa escola os alunos não têm maus resultados. Mas alunos com maus 
resultados não são, necessariamente, o produto de uma má escola” (A6) 
“se a aprendizagem durante o período letivo for contínua e acompanhada com apoio dos professores, 
faz-se refletir na altura do exame” (A12) 
“porque com provas destas vê-se exatamente o que se sabe e sobretudo o que não se sabe pelos 
jovens alunos” (A13) 
“porque revelam o nível de conhecimento que foi transmitido” (A14) 
“nas escolas bem colocadas nos rankings, as aprendizagens pelos alunos são com certeza de 
qualidade” (A24)  
“é uma avaliação quantitativa e em iguais circunstâncias para todos” (A27) 
“são uma „mostra‟ do ensino da instituição” (A31) 
“é uma avaliação quantitativa e em iguais circunstâncias para todos” (A37) 
“concordo parcialmente pois o aluno não aprende só para as provas, mas sim de uma forma 
contínua. No entanto, um mau desempenho na prova, não espelha a qualidade do ensino na escola” 
(A39) 
  
Não. Porquê? 
“”um só teste não pode ser usado como valoração das aprendizagens dos alunos” (A1) 



   

“a qualidade das aprendizagens dos alunos deve ser avaliada através de uma avaliação de caráter 
contínuo e sistemático ao longo do ano” (A2) 
“porque tem por base os exames nacionais” (A3) 
“os exames por vezes não espelham a aprendizagem ao longo do ano, pois são um momento único 
de avaliação. Deveriam ser considerados todos os momentos de avaliação formativa, sumativa e 
exames” (A5) 
“devido à seleção que algumas escolas fazem. Apesar disso, acredito que as escolas melhor 
colocadas tenham um bom ensino” (A9) 
“pelas razoes já referidas [os parâmetros de avaliação não têm em consideração as especificidades 
de cada escola e visam apenas beneficiar comercialmente alguns estabelecimentos de ensino” (A11) 
“são só em parte, uma vez que ao efetuar a „leitura‟ dos rankings há que saber interpretá-lo e atender 
a diversos fatores como localização das escolas, população das escolas, …” (A15) 
“porque avaliam apenas uma componente no processo de avaliação e porque se baseia apenas em 
estatísticas” (A16) 
“Reflete apenas o resultado de uma prova feita a determinada altura” (A17) 
“quando o universo representativo da escola é selecionado e, em alguns casos, especificamente 
treinado” (A18) 
“em parte porque há escolas bem posicionadas, mas também fazem escolha seletiva dos alunos, ou 
seja, escolhem os melhores alunos, o que não reflete a evolução da aprendizagem dos alunos” (A19) 
“embora em determinados casos se aplique a afirmação, a verdade é que a qualidade atribuída pelos 
rankings apenas se apoia em dados sumativos externos e estes não são minimamente o espelho dos 
alunos” (A20) 
“por ser muito pontual na avaliação” (A23) 
 “os rankings das escolas são baseados nas avaliações obtidas nos exames e por si só estes não 
evidenciam a qualidade da aprendizagem dos alunos” (A32) 
“porque apenas refletem  a avaliação sumativa externa” (A33) 
“porque não tem em conta a globalidade da aprendizagem. Se, por exemplo, uma escola inserida 
num bairro social conseguir motivar pais e alunos para a importância da aprendizagem, com 
resultados medianos, não terá mais valor que uma escola que seleciona os alunos de acordo com as 
notas do ano anterior?” (A34) 
“porque está muito condicionada apenas por um critério de avaliação: a avaliação sumativa externa” 
(A36) 
“seria se fosse com base numa avaliação contínua e não somente em exames nacionais” (A40) 
“pois são elaborados com base num só critério: a nota final de um exame que não mostra todo o 
trabalho ao longo do ano. Devia ser com base num conjunto de critérios em que um deles fosse a 
avaliação formativa” (A43) 

 

  



   

Anexo VII – Quadro de registo das respostas abertas do inquérito por questionário da Escola B 

 

Parte I 

Questão 1 
 

Em Portugal 
são 

anualmente 
publicitados 
rankings de 
escolas do 

ensino básico 
e secundário. 

Concorda 
com a sua 
existência? 

 

Sim. Porquê? 
“a qualidade dos alunos está interligada com a qualidade dos docentes” (B5) 
“exigência” (B6) 
“pode ser um índice sobre a situação de ensino” (B9) 
“pelas informações que transmitem” (B10) 
“para estatísticas” (B13) 
“a competitividade entre elas pode melhorar a qualidade do ensino” (B14) 
“é importante controlar a qualidade das escolas” (B16) 
“para termo de comparação” (B20) 
“para saber a diferença de resultados entre elas” (B21) 
“ajuda a conhecer a qualidade de ensino das escolas” (B22) 
“é importante saber que eles existem” (B23) 
“incentiva a um aumento da qualidade no ensino” (B24) 
“Como ideia geral sim, mas os resultados dos rankings não espelham na perfeição as concretas e 
sérias aprendizagens dos alunos” (B26) 
“mostra o trabalho, em parte, da aprendizagem do aluno” (B27) 
“controle de qualidade” (B34) 
“é importante controlar a qualidade das escolas” (B36) 
 
Não. Porquê? 
“as escolas com os rankings publicados e se estão numa situação boa aproveitam-se dessa situação” 
(B4) 
“não são importantes” (B7)  
“porque nem sempre correspondem à verdade” (B12) 
“o modelo comparativo não é o mais correto” (B25) 
“são inúteis e só prejudicam a qualidade do ensino” (B28) 
“porque as premissas não são universais” (B31) 
“não ilustram a realidade” (B35) 

Questão 2 
Quem deve 

ser o 
responsável 

pela 
elaboração 

dos rankings? 

Outros. Quais? 
“universidade creditada para tal” (B10) 
“organismos autónomos” (B12) “uma universidade competente e independente, por exemplo” (B31) 

Questão 4 
 

Vê vantagens 
na 

publicitação 
dos rankings 
das escolas? 

 

Vantagens 
“saber as escolas que estão bem classificadas a nível nacional”(B1) “premeia quem trabalha” (B5) 
“para obter resultados” (B5) 
“para que os pais se informem da qualidade do ensino particular e público” (B6) 
“numa perspetiva de melhoria interna de cada serviço de ensino” (B8) 
“pode ser uma forma de as escolas aperfeiçoarem os seus meios de aprendizagem” (B9) 
“indicação dos níveis de desempenho” (B10) 
“competitividade, levando por sua vez melhorias das lacunas existentes” (B11) 
“estar informado do desempenho dos variados estabelecimentos de ensino” (B14) 
“avaliação” (B15)  
“promove a motivação dos alunos e dos professores” (B16) 
“premiar o mérito” (B17) 
“ficamos a conhecer quais as escolas onde há melhor aproveitamento escolar” (B18) 
“certo estímulo, responsabilidade e um alerta às direções dos respetivos estabelecimentos” (B19) 
“estimulo e responsabilidade à direção das escolas” 
“qualidade de ensino, dependendo dos critérios para essa avaliação” (B20) 
“para as escolas mal classificadas prepararem melhor os seus estudantes, ou o seu todo” (B21) 
“dá-nos a conhecer a qualidade das escolas e faz com que as escolas melhorem o ensino” (B22) 
“é curioso saber quem está na frente dos rankings e muitas vezes tentar perceber porquê” (B23) 



   

“vai possibilitar a escolha de uma escola com qualidade” (B24) 
“a avaliação da realidade escolar nacional” (B25) 
“para os encarregados de educação tem peso na decisão da escola” (B27) 
“informar os educadores” (B30) 
“ficamos a conhecer quais as escolas onde há melhor aproveitamento escolar” (B31) 
“escolha pelo critério da qualidade” (B34) 
“promove a motivação dos alunos e dos professores” (B36) 
 
desvantagens 
“não são dados importantes” (B7) 
“as desvantagens é diminuir os alunos e professores entre si” (B12) 
“porque as escolas que são publicadas toda a gente quer e pode não ser muito bem como se diz” 
(B13) 
“a publicação pode ser plena de desvantagens por entender que não é um espelho fiel, aumenta o 
fosso entre determinadas instituições e seus alunos e na vez de melhorar só incrementa a diferença e 
a diferenciação negativa entre escolas e alunos” (B26) 
“não é um espelho fiel” 
“aumenta o fosso entre determinadas instituições e seus alunos” 
“incrementa a diferenciação negativa entre escolas e alunos” 
“corrida das escolas para ficarem bem qualificadas prejudica outros interesses mais importantes” 
(B28) 
“atendendo à falta de credibilidade do processo pelas razões já referidas [premissas não universais e 
elaboração por uma universidade competente e independente]” (B31) 
“promove competição entre realidades distintas” (B35) 

Questão 5 
 

Por hábito, 
procura saber 
qual é o lugar 
que a escola 
do seu filho 
ocupa nos 
rankings 

nacionais? 

 

Sim. Porquê? 
“considero que tem o melhor ensino” (B1) 
 “se a escola obtém bons resultados é porque é organizada e tem pessoal competente” (B5) 
“escolha do melhor, fugir do pior” (B6) 
“curiosidade” (B10) 
“pretendo saber se a qualidade de ensino corresponde às expectativas” (B16) 
“por curiosidade” (B21) 
“quero o meu filho a estudar numa escola de qualidade” (B22) 
“curiosidade” (B23) 
“Para comparar com as outras escolas” (B25) 
“curiosidade e preocupação como encarregado de educação” (B27) 
“mera curiosidade” (B28) 
“mera curiosidade” (B34) 
“pretendo saber se a qualidade de ensino corresponde às expectativas” (B36) 
 
Não. Porquê? 
“porque os nossos filhos estando bem, é uma escola que tem qualidades” (B4) 
“não é importante” (B7) 
“porque estou satisfeita com o seu nível de aprendizagem” (B9) 
“porque me interessa o meu educando e não os outros” (B12) 
“não me interessa o ranking mas o dia a dia” (B13) 
“não é prioritário na escolha no nível frequentado” (B24) 
“porque não seria pela posição no ranking que o meu filho frequentaria ou não a escola, mas sim por 
todo um conjunto de razoes que se prendem com aspetos do foro humano e interpessoal” (B26)  
“não me interessa” (B31) 
“porque há coisas mais importantes” (B33) 

Questão 7 
 

Se a escola 
que o seu 

filho 
frequenta não 

estivesse 
bem colocada 

Sim. Porquê? 
“porque uma escola que obtém bons resultados é organizada e tem pessoal competente” (B5) 
“qualquer pai quer o melhor para o seu filho” (B11) 
“porque procuro proporcionar o melhor para os meus filhos” (B16) 
“no caso de estar nos piores lugares” (B27) 
“por duvidar da qualidade do ensino” (B29) 
“sentir-me-ia influenciado” (B31) 
“porque procuro proporcionar o melhor para os meus filhos” (B36) 



   

no ranking 
nacional, 

ponderava 
mudá-lo de 

escola? 

 
Não. Porquê? 
“não é a colocação do ranking que vai dar aos alunos o seu futuro” (B4) 
“não é importante” (B7) 
“porque estou satisfeita com o seu grau de aprendizagem” (B9) 
“satisfeita com a escola” (B15) 
“o importante é o meu educando estar preparado para o futuro” (B12) 
“porque esse ranking pode não refletir a aprendizagem no caso particular do meu filho” (B21) 
“gosto imenso do tipo de ensino lecionado na escola do meu filho, independentemente do lugar no 
ranking” (B23) 
“não é por fazer parte ou se encontrar mais bem colocado que vou escolher a escola, mas sim pelo 
tipo de ensino e pela avaliação pessoal das capacidades da escola” (B24) 
“entendo que a escola compreende, desenvolve e pondera corretamente o aluno que é o meu 
educando” (B26) 

 

II Parte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 1 
 

O que é para 
si uma 

aprendizage
m de 

qualidade? 

“é uma aprendizagem onde há professores com boa formação e que incutem aos alunos bons 
princípios de educação” (B1) 
“professores bem formados, com ensino, valores, disciplina e respeito mútuo, dará seguramente 
aprendizagem de qualidade” (B2) 
“aprendizagem com bases sólidas, apoio contínuo dos professores, cultura geral” (B3) 
“uma aprendizagem de qualidade é a aprendizagem que se vai adquirindo ao longo dos anos de vida 
da pessoa” (B4) 
“o docente tem de motivar sempre o aluno, mesmo que ele não se sinta motivado” (B5) 
 “grau de exigência, proximidade entre professores e alunos” (B6) 
 “Que assegura um ensino de qualidade, assente nos valores, nos princípios e respeito” (B8) 
“é aquela em que os alunos conseguem por si aplicar e identificar aquilo que aprenderam” (B9) 
 “aquisição e aplicação real de um conhecimento” (B10) 
“é quando o aluno se sente motivado e inspirado para o estudo, levando por sua vez à aquisição do 
conhecimento científico” (B11)  
“a aprendizagem de qualidade é haver sintonia entre professor e aluno. O aluno deve saber mostrar 
as competências no final de cada ano escolar” (B12) 
“o professor alem de ensinar tem que saber fazê-lo; às vezes isso não acontece e os miúdos deixam 
de gostar de determinada disciplina por isso” (B13) 
“professores de excelência, empenhados e motivadores” (B15) 
“uma aprendizagem de qualidade é acima de tudo a motivação que o professor é capaz de induzir 
nos alunos, percebendo as dificuldades individuais e o ritmo de cada aluno, não deixando os alunos 
com mais dificuldade sem acompanhar a matéria” (B16) 
“envolvência dos alunos, pais e escolas” (B17)  
“é uma aprendizagem que inclua a parte teórica das matérias em consonância com a parte prática, 
em que os alunos compreendam a utilidade na vida do dia a dia dessas matérias” (B18) 
 “aquela em que o ensino está mais valorizado e responsabilizado pelos professores das respetivas 
escolas” (B19) 
“é uma aprendizagem de conhecimento contínuo, sistemático e interdisciplinar” (B20) 
“é aquela em que tanto alunos, como professores, encarregados de educação, escolas, responsáveis, 
fazem tudo para atingir o sucesso escolar dos alunos, isto é, a nível de resultados e sobretudo de 
conhecimentos” (B21) 
“principalmente um bom professor e um bom acompanhamento a todos os níveis sobre os alunos” 
(B22)  
“uma aprendizagem de qualidade passa por uma escolha assertiva dos professores, do intercâmbio 
com os alunos, da dedicação e gestão das necessidades dos alunos” (B23) 
“é quando são atingidos todos os objetivos quer quantitativos, quer qualitativos em termos de ensino 
e aprendizagem e se sente o aluno incentivado a conseguir mais e melhores resultados” (B24) 
“a aprendizagem deve ser contínua, inovadora, assistida, atualizada” (B25) 
“aquela que, acima de tudo, desenvolva corretamente o adulto como ser humano. Que o prepare 
com critérios sérios e valores morais” (B26) 
“essencialmente os bons resultados a nível de notas. Chama-me muito a atenção quando entro numa 



   

escola as notas afixadas” (B27) 
“é a que atinge os objetivos pré-definidos e forma os alunos de uma forma global para ingressarem 
no trabalho e na sociedade, comportando-se como cidadãos cultos e conscientes” (B28) 
“é uma aprendizagem do ensino centrada no aluno de acordo com o seu grau de dificuldade” (B29) 
“os métodos de ensino podem ser os mais variados, o mais importante é que cativem os alunos” 
(B30) 
“é a que permite libertar o aluno da ditadura da ignorância” (B31) 
“é uma aprendizagem que inclua a parte teórica das matérias em consonância com a parte prática, 
em que os alunos compreendam a utilidade na vida do dia a dia dessas matérias” (B32) 
“é ter professores bons e alunos também” (B33) 
“prepare o educando bem, todas as suas facetas” (B34) 
“aquela que a escola no seu conjunto (pais, educadores, professores) digam «bravo» com 
sinceridade” (B35) 
“uma aprendizagem de qualidade é acima de tudo a motivação que o professor é capaz de induzir 
nos alunos, percebendo as dificuldades individuais e o ritmo de cada aluno, não deixando os alunos 
com mais dificuldade sem acompanhar a matéria” (B36) 

Questão 6 

 
Considera a 
avaliação um 

momento 
importante 

para verificar 
a qualidade 

das 
aprendizagen

s? 

Sim. Porquê? 
“para verificar se o aluno teve aproveitamento” (B4) 
“a avaliação é o culminar de um processo ao longo de todo o ano letivo” (B7) 
“transmite o grau de desempenho” (B10) 
“porque além da avaliação qualitativa contínua, é importante uma avaliação quantitativa da 
aprendizagem” (B16) 
“embora dependa do tipo de avaliação” (B21) 
“na avaliação podemos comprovar se o método de ensino será o mais adequado” (B23) 
“implica um estudo constante” (B25) 
“é inevitável que assim seja” (B26) 
“quantificação e objetivação do processo de aprendizagem” (B28) 
“sem avaliação não há verificação” (B31) 
“é um dos fatores” (B34) 
“para além da avaliação qualitativa contínua, é importante uma avaliação quantitativa da 
aprendizagem” (B36) 
 
Não. Porquê? 
“nem sempre” (B27) 

Questão 8 

 
Concorda 

com a 
afirmação de 

que os 
rankings das 
escolas são 
espelho da 

qualidade das 
aprendizagen
s dos alunos? 

Sim. Porquê?  
“reflete a qualidade dos alunos mas também a qualidade dos docentes” (B5) 
“se houver sinceridade na competitividade das escolas, e que seja de caráter positivo para os alunos” 
(B11) 
“os resultados finais das avaliações são fruto da aprendizagem ao longo do ano” (B16) 
“apesar de ser necessário entrar na estatística com os alunos com necessidades específicas” (B17) 
“os resultados finais das avaliações são fruto da aprendizagem ao longo do ano” (B36) 
 
 
Não. Porquê? 
 “porque as escolas com melhores rankings são aquelas que têm alunos de estratos superiores da 
população e como tal não refletem o aluno normal ou mediano” (B7) 
“Por vezes há jogos de interesses” (B9) 
“porque podem e transmitem informações que podem ser falsas apesar da aparência de 
verdadeiras” (B10) 
“porque nem todos têm as mesmas oportunidades e os mesmos métodos de ensino” (B12) 
“Há escolas que não estão nos primeiros lugares, mas têm alunos bons, muito bons ou excelentes, 
mas por serem escolas pequenas ou terem problemas noutros níveis não deixam de ser boas 
escolas” (B13) 
“Muitas das escolas que estão no topo dos rankings são escolas privadas que têm o privilégio de 
escolher e selecionar os alunos” (B15) 
“porque esta depende de vários fatores, sobretudo e também do tipo de alunos e dos seus interesses 
e objetivos pretendidos com a sua escola; e outros” (B21) 
“por vezes os rankings não correspondem na realidade a uma maior ou menor aprendizagem dos 



   

alunos” (B23) 
“nem sempre corresponde à verdade” (B24) 
“a forma como está estruturada não apresenta a realidade da aprendizagem” (B25) 
“em virtude da resposta dada em 8 [a modalidade mais evidenciada nos rankings é avaliação 
sumativa] que não espelha na perfeição a aprendizagem do aluno” (B26) 
“creio que não, na minha opinião são os resultados nas pautas durante o ano que mostram o 
trabalho escolar, quer de alunos, quer de professores” (B27) 
“porque compara realidades não suscetíveis de serem comparadas. Há muitos fatores que não são 
ponderados” (B28) 
“acho que são o espelho das capacidades intelectuais de cada aluno” (B29) 
“pode ser o espelho da qualidade dos alunos, famílias e professores, mas o método de classificação 
ignora muitas variáveis” (B31) 
“apenas evidenciam resultados” (B35) 

 

  



   

Anexo VIII – Transcrição da entrevista ao membro da Direção da Escola A 
Realizada a 18 de julho de 2011 

 

Entrevistador: Gostaria de saber qual é a opinião que tem sobre os rankings, se lhe atribui algum valor, se vê vantagens, 

desvantagens, … 

Entrevistado A: Aquilo que nós dissemos, aliás quando o Jornal Público nos pediu opinião no segundo ano dos rankings 

do ensino básico, que foram mais tardios que os do ensino secundário, e eu vou dizer a opinião que é a mesma que 

tínhamos nessa altura. A opinião que temos é a de que a avaliação externa é importante. Portanto, para nós é muito 

importante que possamos aferir o nosso trabalho, os nossos resultados internos que são produzidos pela escola de 

acordo com parâmetros ou medidas da escola com os resultados a nível nacional e com critérios que não são os 

nossos, que são critérios externos estabelecidos pelo Ministério da Educação. É importante haver avaliação externa e 

nós valorizamos muito a avaliação externa ou a aferição externa, se quiser. A classificação e a hierarquização de escolas 

de acordo com essa avaliação, não sei até que ponto, de facto, favorece o trabalho numa escola. Honestamente, no 

nosso caso, eu penso que não muda muito a nossa forma de atuação, mas aquilo que eu sempre me questiono quando 

vejo os rankings é: “o que é que isto faz às escolas que têm piores resultados?”. Portanto, não é o facto de se 

publicarem os dados e até fazer comparação e catalogação de escolas de acordo com esses dados que 

necessariamente produz melhoria nas próprias escolas. Acho que é quase inevitável que exista publicação de dados; 

rankings seriam mais evitáveis, mas não sei se a própria sociedade não gosta desta competição. E há um aspeto 

importante; é que os pais, as famílias têm imensa dificuldade em avaliar o trabalho de uma escola e portanto socorrem-

se dos dados que têm disponíveis e os únicos que existem são, de facto, os rankings. Portanto, também as famílias 

precisariam ter instrumentos de avaliação externa mais completos, mas não têm. No final acabamos todos nós por dar 

alguma importância aos rankings porque não temos mais informação e porque valorizamos a avaliação externa. 

E: Então Como é que esta escola reage aos resultados? Disse-me há pouco que a escola tem o seu próprio modo de 

agir e portanto isso não influencia, mas acha que essa publicação acaba por influenciar na escolha dos pais? 

Ent A: Eu acho que talvez. A verdade, cada vez mais, os pais que veem à escola fazer inscrições ou pré-inscrições 

referem os rankings e outros referem a falta de informação dos rankings. Já aconteceu os pais estarem na entrevista e 

dizerem: “desculpe, eu não vos vi no ranking”. Portanto, é verdade que, cada vez mais, este é um dado importante e as 

pessoas baseiam-se na posição dos rankings. Para nós não é tão importante; nunca falamos em rankings aos alunos, 

nunca exercemos qualquer tipo de pressão, de comparação, qualquer coisa. É evidente que os professores estão muito 

preocupados que eles tenham bons resultados e uma boa prestação, digamos assim. Nos primeiros anos dos rankings, 

honestamente não fizemos absolutamente referência nenhuma, nem internamente, nem externamente. Este ano que 

passou, também nos pareceu roçar um bocadinho a falsa modéstia. Na verdade, tínhamos ficado em oitavo lugar, agora 

ficamos em quarto lugar e achamos que isto também tem a ver com o trabalho que fizemos. O que é que fizemos? Vou-

lhe dizer que escrevemos para afixar na portaria „Parabéns Colégio‟; nem valorizamos só aqueles meninos, mas o 

colégio em geral e escrevemos uma carta aos pais, mostrando como tinha sido a evolução dos resultados e sobretudo 

agradecendo o papel e o trabalho deles. Eu também mandei internamente uma informação para todos os que 

trabalham no colégio – professores, funcionários, toda a gente – a dizer que de facto aquilo que não era o mais 

importante, mas que estávamos satisfeitos! Também não é ter 20‟s na pauta e fingir que são só 17‟s, não faz muito 

sentido… 



   

E: Também deve ser valorizado o esforço… 

Ent A: Uma escola que está bem colocada no ranking tem necessarimente de fazer um bom trabalho, o que não 

significa que escolas que não estejam bem colocadas no ranking não estejam também a fazer um bom trabalho. Mas é 

difícil uma escola que faz um mau trabalho, ter um bom lugar no ranking. 

E: Mas acha que, em termos gerais, a publicação dos rankings impele as escolas e os professores a melhorar as 

aprendizagens dos alunos? 

Ent A: Eu acho que sim. Os alunos, penso que menos. Nunca os ouvi dizer „vamos fazer melhor por causa dos 

rankings‟. Eles são autocompetitivos, quer dizer, são responsáveis e querem ter bons resultados, isso sem dúvida. 

Os professores eu acho que sim. Isto acresce uma carga de responsabilidade nos professores. Quer dizer, quando sai 

uma pauta de exames ou provas e aferição, as pessoas associam também ao trabalho dos professores. E os 

professores sabem, e é bom que nãos sejam mesmo ingénuos, que as pessoas avaliarão de acordo com… e eu posso-

lhe dizer que embora os nossos pais nãos sejam muito, mas até nas provas de aferição vou-lhe contar uma coisa 

curiosa: as provas de aferição são no quarto ano. Geralmente, as professoras que terminam no quarto ano, retomam no 

primeiro. E não é um ano nem dois, que os pais das crianças dos cinco anos (que vão para o primeiro ano), vão 

consultar as pautas das provas de aferição para tentar perceber se há ali uma professora me lhor ou pior… Porque as 

pautas têm de ser publicadas e é, de facto, muito pressionante para professores estas circunstâncias.  

Agora também lhe vou dizer outra coisa. No ano passado ficamos num ótimo lugar, e quando os pais nos vieram dar os 

parabéns, aquilo que eu disse a todos foi que, muito melhor que os resultados que eles tiveram lá no bendito ranking, 

foi o trabalho que eles fizeram ao integrar uma aluna nova, que veio no 9.º ano; já tinha ficado retida duas vezes. Se 

fossemos uma escola que desse valor aos rankings, não a teríamos incluído, porque ela nos ia “dar cabo”, passo a 

expressão, dos rankings. E ela era uma aluna que precisava muito de ajuda, sob o ponto de vista académico e de 

integração, e eles produziram um trabalho absolutamente extraordinário e isso não há ranking que o publicite… 

Portanto, honestamente, o que eles fizeram deixou-nos muito mais orgulhosos do que propriamente o ranking. 

E: Neste sentido, o que é que a escola promove para melhorar as aprendizagens dos alunos? Em termos gerais, quais 

as apostas? Em termos de práticas educativas, comunicação com os pais… 

Ent A: Nós temos desde 2009 traçado um instrumento – o perfil de autoavaliação de escola. O perfil de autoavaliação 

de escola tem vários domínios, fatores e subfactores. Aquilo que nós percebemos nos últimos anos é que é crucial para 

uma escola ter um bom e poderoso sistema de avaliação e esta avaliação é autoavaliação. Portanto, este foi um 

processo muito gradual e crescente… fomos crescendo. Anualmente, os pais avaliam o nosso desempenho; de dois em 

dois anos há uma avaliação de desempenho individual, que é uma autoavaliação seguida de uma entrevista de 

avaliação; e para o ano, se tudo correr bem, os próprios alunos vão participar neste perfil de avaliação. A informação 

que resulta de todos os intervenientes no processo de aprendizagem dos alunos diz-nos o que é que nós devemos fazer 

para melhorar mais ainda. 

Se calhar quer exemplos concretos. 

E: Por exemplo, se aposta em projetos inovadores, se se preocupa com um corpo docente especializado e se faz 

formação, … 

Ent A: Sim, se eu poder resumir tudo é adequar absolutamente o perfil dos docentes com o dos alunos. Como não 

somos uma escola muito grande, nem temos pretensão de o ser, podemos ver „o que é que esta turma precisa, quem é 



   

a pessoa melhor para isto?‟. Portanto, temos objetivos e metas traçados para os diferentes grupos e depois tentamos 

alocar as pessoas certas para isso.  

Tentamos que a formação seja integral e cada vez mais achamos (e embora seja preocupante que eles tenham um 

défice no português e na matemática) é um erro investir em áreas segmentadas, porque isso se calhar até vai produzir, 

se calhar, alguns resultados melhores, mas honestamente e da experiência que tenho, os alunos e os adultos 

funcionam como um todo; não funcionam apenas na secção da matemática ou na secção do português. Portanto, 

imagine, o aluno pode ter mais sete horas de matemática por semana que é absolutamente irrelevante. Por outro lado, 

se tiver disciplinas que ajudem e trabalhem a autoestima, um serviço de psicologia que ajude, isso se calhar compensa. 

Não vale a pena pensar, na minha modesta opinião, que nós introduzimos melhoria só pelo investimento em áreas 

específicas; isso não existe. Só trabalhando com as crianças como um todo. 

Também é verdade que as pessoas estão a fazer e nós também fazemos um plano de formação. Temos apoiado 

financeiramente ou em termos de tempo formação de professsores: pós-graduações, mestrados, etc. 

Mas noutro dia, um pai perguntou uma coisa muito engraçada que foi: „E já mediram o impacto e a eficácia do 

investimento dessa formação? (nós ficamos logo com a pulga atrás da orelha para ver como podíamos fazer isto). 

E: É realmente difícil fazer isso, mas é sempre uma mais-valia para o professor que trabalha cá e que vê esse 

investimento por parte do empregador, motiva mais para continuar a fazer cada vez mais um trabalho melhor… 

Ent A: Eu vejo por mim própria, quando finalmente consegui fazer mestrado, eu produzi graças ao estudo que fiz, uma 

série de mudanças e diferenças significativas na escola. Por exemplo, a psicóloga, também está a fazer mestrado na 

área específica da autorregulação, também introduziu uma mais-valia significativa e concreta, nomeadamente nos 

trabalhos de casa por parte dos nossos professores, relativamente aos alunos. Há muita esta preocupação e também 

pelo contrário. Por exemplo, sempre que percebemos que há um professor que começa a ficar desadequado em 

relação àquilo que são as necessidades, estabelecemos com eles aquilo a que chamamos internamente um plano de 

supervisão e é acompanhado por mim e pelo serviço de psicologia; serviço de psicologia no sentido de estarmos a falar 

no gabinete profissional, não pessoal. Pode acontecer-nos a todos; o mundo mudar à nossa volta e nós ficarmos igual. 

Adequar, adequar, adequar professores a um grupo, cuidar (entre aspas) dos professores… e nalguns casos temos de 

ser mesmo taxativos, dizendo „tem que mudar nisto, tem que fazer formação‟ e isto às vezes, é preciso ser mesmo 

definitivo, para que as pessoas percebam que têm de mudar. 

E: Obrigada. Só iria perguntar então, uma vez que já foi respondendo a todas as questões, se a publicitação dos 

rankings de 2010 influenciou ou não matrículas ou a procura das pessoas… 

Ent A: Não… vou-lhe dar um exemplo: vão entrar para o próximo ano o mesmo número de alunos para o quinto ano que 

entraram o ano passado. Portanto, os rankings, só saíram em setembro, já estavam todos inscritos para o ano letivo, 

percebe? 

E: Quando fazem a inscrição para o próximo ano letivo? Os rankings de 2010  saíram em outubro… fazem as  

inscrições depois? 

Ent A: As inscrições podem ser feitas em qualquer altura do ano… pré-inscrições. A partir de janeiro, fevereiro 

começamos a fazer entrevistas para o ano que se vai seguir. 

Portanto, o ranking das escolas saiu em outubro. Não vieram mais alunos para se inscrever para o ano que aí vem do 

que no outro ano antes. No entanto, pode haver aqui um efeito, que é o chamado efeito “crise”. É possível estar… em 

quatro anos de rankings para o ensino básico, o que é que acontece? Eu acho que o primeiro impacto dos primeiros 



   

rankings foi muito maior e as pessoas associaram a determinadas escolas, dando exemplos concretos: o Colégio Luso-

Francês é uma boa escola; o Colégio do Rosário é uma boa escola, … 

E: Até porque esses colégios, tendo ensino secundário, aparecem nos rankings de escolas desde 2001… 

Ent A: O que é que nos parece? Que os pais procuram preferencialmente esses. E se depois não conseguem nesses, 

então vêm a seguir, pelos mais recentes, para os “novos ricos”, digamos assim. (risos) 

Em tempo de crise é possível que haja menos procura e seja mais fácil ir para esses e menos necessário procurar os 

outros. 

E: Agradeço-lhe imenso a sua disponibilidade para responder a estas questões. Obrigado. 

  



   

Anexo XIX – Transcrição da entrevista realizada ao membro da Direção da Escola B 
Realizada a 12 de julho de 2011 

 

Entrevistador: Agradeço-lhe o facto de me conceder esta entrevista. De facto, ela serve para ir de encontro ao tema do 

estudo sobre os rankings e a qualidade das aprendizagens e gostava portanto de começar por lhe perguntar qual é sua 

a opinião que tem sobre os rankings; se identifica vantagens, desvantagens, se eles tê valor para si, para a direção 

deste colégio, ou não. 

Ent B: A minha opinião relativamente ao ranking de escolas é uma opinião muito subjetiva e vou dar primeiro a minha 

opinião pessoal. Tenho alguma experiência nisto e pessoalmente não concordo e não tem digamos grande valor, porque 

eles são feitos… primeiro não explicam de que forma é feito o ranking, com que estatísticas é que são feitos. Dizem que 

é com base em x provas, etc… Nós temos a nível nacional, escolas públicas e escolas privadas, litoral, interior, ou seja, 

temos uma diversidade muito grande a nível de escolas, a nível de formação… porque a nível do interior, norte e centros 

mais despovoados nós não podemos querer nem exigir tão bons resultados como noutras zonas do país, porque os 

próprios pais não têm formação, não têm como ajudar aqueles miúdos na escola…isso passa na televisão; nós vemos 

essa informação… por isso, os próprios critérios que eles usam para fazer os rankings já são duvidosos.  

E: Eles usam a média das notas dos exames para elaborar os rankings de escolas. 

Ent B: Exatamente, exatamente. E depois também há que ter em atenção que nem todas as escolas têm número 

suficiente de alunos para atingir essa média. Por isso, quem está abaixo dessa média de alunos, como é o nosso caso, 

fica sempre prejudicado. E eu recordo-me de, cerca de três anos atrás, de só termos dois alunos, os quais passaram e 

com boa nota, mas ficamos classificados no fundo da tabela na lista por disciplina. Por isso, eu acho extremamente 

injusto o critério utilizado para a sua elaboração. É evidente que, a nível nacional, as pessoas olham logo para o ranking 

e pensam: “esta escola é boa porque está no topo”. Não significa que seja sempre um ensino de qualidade, não é? Eu 

não posso associar o ranking a em ensino de qualidade, porque existem valores, existem coisas que um docente e uma 

escola se preocupam. O caso deste colégio… é evidente que os conteúdos programáticos têm de ser dados e com a 

maior qualidade possível. Mas também há outros valores que nós também temos em consideração para o aluno. 

E: Diz-me então que isso não conta para os rankings… 

Ent B: Não conta, claro que não. O que é que conta no ranking? Conta um exame nacional de um aluno que, naquele 

dia, até pode estar com azar ou com sorte, porque uma prova é feita com base em x cruzinhas e até pode ter dúvidas 

nalguma questão, colocar a cruz e até acertar e não demonstrar aquilo que o aluno sabe. Nós temos bons alunos que 

chegam a exames nacionais e que têm notas inferiores, como o contrário; alunos com notas inferiores e que nos 

surpreendem em exames. Nós não podemos… eu acho que o ranking não serve de avaliação. Não pode servir. Eu acho 

que o ranking é uma forma ‟elitista‟ e nós somos contra o elitismo aqui neste colégio,… é por isso que, e especialmente 

a nível do privado, a concorrência é notória, é notória! Porque esses colégios têm aquele objetivo, mas também têm 

aqueles alunos que só com aquelas médias são aceites lá. Nós aqui aceitamos alunos de todo o tipo de classes sociais. 

Nós não excluímos um aluno, ou não mandamos um aluno embora, como já aconteceu aqui de outros colégios. Posso 

dizer que já aconteceu receber alunos, porque não tinham aquela média, e a escola não queria baixar a sua média por 

causa do ranking. Eu acho que isso é uma descriminação, sem dúvida alguma, o que está a acontecer, principalmente 

verifica-se mais em cidades como o Porto, Lisboa, e mais em privados, porque o objetivo é manter a posição... 

E: Talvez também para cativar mais público… 



   

Ent B: Exatamente, porque as pessoas dão valor a isso, mas eu acho que deviam dar valor a outras coisas… nem todos 

têm a possibilidade de ter o aluno naquela escola… no privado, por fatores económicos, no público porque a escola está 

esgotada ou não tem residência, ou por outros motivos. Acho que, de certa forma, é colocar determinadas escolas 

como sendo… com ensino de qualidade. 

Eu acho que a qualidade está em cada escola, porque cada pessoa é única, cada professor é único, tem a sua forma de 

expressar. É evidente, que o privado tem o privilégio que é poder escolher os seus professores. E o ranking não é 

influência, nunca foi… Nós queremos o melhor para o aluno.  

E: Acha que os rankings impelem as escolas e os professores a procurarem uma melhoria das aprendizagens dos 

alunos? 

Ent B: Em geral, sim. As escolas e os professores têm sempre esses objetivos. E se formos a falar do oficial, eles têm 

sempre avaliações. Por isso, eu acho que cada escola procura sempre o melhor, não é? Sem dúvida que há um esforço, 

perante os alunos todos, em tirar bons resultados. Claro que isso também manifesta um trabalho, manifesta um 

esforço. Agora nós também temos que ver… não sabemos o que está por trás disto tudo. Não sabemos se são critérios 

de seleção, que tipo de escolas é que estão [nos rankings], como é o funcionamento da escola, … há uma série de 

coisas que estão por trás que são ocultas, e depois no final no ranking aparecem escolas em primeiro, segundo, 

terceiro lugar, etc., mas porquê? 

E: De acordo com um exame… 

Ent B: Exatamente… 

E: E como é que esta escola recebe, reage a estes resultados? 

Ent B: Nós não estamos muito preocupados… Normalmente é publicado no Jornal. Sinceramente, vou ver, por 

curiosidade, qual a nossa posição, mas nunca é aquela ansiedade para ver… 

E: Então não dão um grande valor, nem tomam os rankings como algum indicador… 

Ent B: Não… e isso nem é motivo para mudar a nossa filosofia para tentarmos ser os melhores. Desde já lhe digo que 

isso praticamente é impossível porque nós nunca temos o número suficiente de alunos para nos permitir chegar, por 

exemplo, a um primeiro lugar. Por isso, nós temos a nossa própria filosofia, nós temos os nossos objetivos, que são 

ensinar e dar o nosso melhor, para dar aquilo que achamos que é a qualidade. Ficamos contentes quando os pais vêm 

ter connosco e nos agradecem, ficam contentes. Por isso, acho que é isso que temos de ver nos dias de hoje e é a essa 

a nossa filosofia. 

E: Muito bem. E acha que esta publicitação dos rankings influencia a escolha da escola por parte dos pais? 

Ent B: Posso-lhe dizer que sim. Eu falo mais pela experiência que tenho, não tanto aqui, mas se calhar, por amigas que 

conheço.  

Aqui, quando vêm cá perguntar se há vagas, quais as condições, etc, muito raramente me perguntam pelo ranking. Este 

colégio tem uma particularidade que é ser familiar. Nós damos prioridade a outras coisas e mais importante que o 

ranking é os pais saberem que eles saem com formação. Eles saem com formação em todos os aspetos: formação para 

a vida deles… há um acompanhamento muito próximo. E os próprios pais… nós já temos aqui terceiras e quartas 

gerações a frequentarem este colégio. Portanto, já sabem como é que funciona. Por isso, nós tentamos a melhor forma 

de mostrar aos pais, sem ser no ranking, dizendo: “o seu filho no final tem estas notas, tem estas dificuldades, tem de 

bom estes aspetos” e é muito bom… 

E: E a publicação dos rankings das escolas em 2010, influenciou nas inscrições? 



   

Ent B: Não, nem tem influenciado, porque a procura de inscrições aqui é sempre mais com base na passagem de 

palavra, num pai que conhece e conversa com outro, porque a publicidade não é uma das prioridades deste colégio. Já 

estamos há setenta anos ao serviço da educação… e hoje em dia a publicidade que se faz é na internet, no jornal, 

oferece-se isto e aquilo,… e aqui não. Aqui vale a experiência de vida. Por isso, não nos preocupamos muito com o que 

é publicado, porque quem vem, quem cá está, já conhece. 

Por exemplo, ainda há pouco tivemos alunos que entraram em Medicina. Se fôssemos a olhar só para os rankings 

estávamos muito mal, nunca tinha entrado ninguém, estava tudo muito mal. Tivemos alunos a tirar vintes em exames 

nacionais e no entanto não se viu nos rankings… 

Por isso é que eu acho que não se deve reger pelos rankings, porque às vezes não é assim.  

Para além disso, o ranking é a nota de um aluno, num dia. Nós temos aqui alunos desde o pré-escolar… conhecemos 

doze anos da vida dele, sabemos qual é o percurso que ele fez, sabemos quais são as suas capacidades, quais são as 

suas dificuldades. Não é um exame que vai avaliar um aluno e uma escola. 

E: Acha que os rankings também contribuem para esta imagem social das escolas? 

Ent B: Contribuem. Sim. Nós temos escolas de elite, sem dúvida. E são procuradas por quem? Por classes sociais com 

mais poder económico, com mais estatuto na sociedade. Porque normalmente essas escolas já estão bem situadas nos 

rankings e querem ter mais hipóteses de acesso ao ensino superior, garantir as médias para entrada. Deve ser esse, 

digo eu, o grande objetivo porque procuram essas escolas. Porque se ouve que x pessoas dessa escola entraram em 

Medicina, etc. e isso é tudo muito relativo. Por isso, para mim, o ranking acho que não é um fator de influência, não 

devia ser! Para este colégio não é… e depois infelizmente também há muita concorrência desleal. Há muita coisa que 

fazem na altura dos exames que nós também não sabemos e acho que deviam fiscalizar muito mais… ter mais controlo 

sobre isto, porque as coisas não são assim tão taxativas. 

E: Disse há pouco que os rankings acabam por não espelhar a qualidade do ensino e das aprendizagens dos alunos em 

termos gerais. O que é a esta escola faz para promover as aprendizagens dos alunos? 

Ent B: Atenção… Se me pergunta relativamente ao colégio ou no geral… É assim, na minha opinião espelham e não 

espelham. Isto porquê? Porque existem determinadas escolas que já estão cotadas para a excelência… e depois elas 

também selecionam…os alunos só entram com médias de x… por isso é que elas mantêm o nível no ranking. Por isso, 

de certa forma, para essas escolas, qualidade é sinónimo… está associado ao ranking. 

E: Também há qualidade aí… 

Ent B: Tem que haver obrigatoriamente, porque senão, como é que eles conseguem manter as notas? De certa forma 

tem que haver qualidade. Agora, o que eu quero dizer é que outras escolas que não estão no topo, se calhar não estão 

porque lhes falta ou meios ou de acordo com os alunos que têm, não sejam também de qualidade, que não valorizem 

um bom ensino.  

Quem é que define o que é a qualidade? A qualidade de ensino? Qualidade é um conceito muito subjetivo. Eu posso dar 

muitos significados a qualidade. E se calhar escolas como eu estava a dizer há pouco… por exemplo, no interior, 

acarinhar aquelas pessoas, educar aquelas pessoas, transmitir outro nível de cultura nelas, isso é qualidade também. 

São objetivos diferentes. Aqui o objetivo é acesso ao ensino superior, ter boas notas. Ali sabem que se calhar não 

conseguem, têm diferentes prioridades. Por isso o conceito de qualidade é muito difícil de se transmitir. 

E: E de se estabelecer uma relação direta aos rankings? 



   

Ent B: Exatamente. Temos de ponderar, desde a faixa etária dos pais, dos próprios alunos, o meio onde vivem, onde 

estão inseridos, tudo isso influencia a aprendizagem do aluno. Tudo isso influencia uma escola ter sucesso ou não. 

Porque as escolas do interior têm menos “sucesso escolar” que as escolas das grandes cidades, nomeadamente 

porque existem nas grandes cidades muitas escolas privadas. Eu posso-lhe dizer que muitas escolas privadas existem, 

algumas por razões de segurança e outras para os alunos conseguirem ter boas notas. Porque no privado podemos 

escolher os alunos que queremos que frequentem o estabelecimento de ensino, enquanto que no público não podem 

fazer isso.  

Agora, em geral, quem pega nos rankings e olha estabelece relação, claro que sim. Mas depois fica a pensar: “quais as 

razões por detrás disto?” Não se sabe. 

E: Mas aqui a escola o que faz para promover a melhoria das aprendizagens dos alunos? 

Em termos gerais, quais são as apostas da escola? 

Ent B: Nós a nível de professores temos quase 95% de professores exclusivos da casa, são todos professores 

profissionalizados na via ensino, professores que já estão aqui há bastantes anos, com 15, 10 anos de serviço. Acho 

que o mais novo na casa tem 4 a 5 anos. Por isso nós apostamos mais nisto: que os professores sejam daqui do 

colégio. 

A nível de práticas educativas nós tentamos analisar no final de cada ano, perante o público que temos, a avaliação das 

dificuldades deles, porque é assim… nós temos turmas que não dão trabalho nenhum, como temos outras turmas que 

são mais problemáticas. Relativamente a essas, nós temos de implementar medidas diferentes. O professor, ele 

mesmo, naquela turma tem de ter uma postura diferente. Nós aqui tentamos fazer isso: verificar o que é necessário, o 

que se passa naquela turma, quais os elementos mais desviantes, tentar chamá-los à atenção, tentar falar com os pais, 

de forma que se possa conjugar, encontrar um caminho e as coisas ficarem mais salvaguardadas. Mas de qualquer 

forma, acabamos por já os conhecer. Tentamos aqui também ter um ensino mais próximo do aluno, e temos um 

contacto muito próximo com os pais. Os pais vêm cá ter com o professor quando querem. Nós marcamos também 

reuniões gerais para os pais terem oportunidade de falarem com os professores todos e não só com o diretor de turma. 

O que nós tentamos aqui criar uma relação muito próxima. Verificar se o aluno está a faltar e porque é que está a faltar. 

Medidas do género “olhe que o seu filho teve hoje este comportamento e eu precisava de falar consigo”; “ele teve esta 

nota, vamos lá ver os trabalhos de casa, etc”. Portanto há sempre este acompanhamento, mesmo que não possam vir 

cá. Eu compreendo que muitas vezes os pais estão a trabalhar e é muito complicado vir à escola. Muitas vezes vêm ao 

fim do dia, vêm logo de manhã, ou seja, nós aqui temos uma abertura grande aos pais. E penso que é isso que nos 

mantém e acaba por ser um bocado a qualidade no ensino. Os próprios alunos vêm no professor um amigo; alguém 

com quem podem falar e que não está ali só para ensinar. Nós muitas vezes somos os confidentes dos alunos. É uma 

relação muito próxima muito boa. E alguns vêm para cá muito pequeninos, vão para a faculdade e depois vêm cá… é 

diferente. A relação que nós estabelecemos é boa… é muito boa. 

E: Agradeço-lhe imenso a sua disponibilidade para responder a estas questões. Obrigado. 

  



   

Anexo X – Matriz de análise de conteúdo do inquérito por questionário 

 

Dimensão 1. Importância atribuída aos Rankings 

categorias subcategorias Unidades de registo Enunciados/unidades de contexto 
Frequência 

Escola A Escola B 

 
 
 
 

 
 
 

Opinião sobre 
a existência 
de rankings 
de escolas 

Concordância 

Serve para efeitos 
estatísticos 

“para estatísticas” (B13) 
“para estatísticas” (B12) 

0 2 

Informa a população “para nos manter informados” (A12) 
“são mais uma informação” (A20) 
“dão uma ideia do nível de aprendizagem” (A34) 
“para se conhecer o nível dos conhecimentos adquiridos (A39) 
“pode ser um índice sobre a situação de ensino” (B9) 
“pelas informações que transmitem” (B10) 
ajuda a conhecer a qualidade de ensino das escolas” (B22) 
“é importante saber que eles existem” (B23) 

4 4 

Evidencia o trabalho do 
aluno e do professor 

“mostra o trabalho, em parte, da aprendizagem do aluno” (B27) 
“a qualidade dos alunos está interligada com a qualidade dos docentes” (B5) 
 

0 2 

Constitui termo de 
comparação entre 
escolas 

“permite efetuar uma comparação entre as diversas escolas” (A15) 
“permite comparações entre escolas” (A19)  
“para saber a diferença de resultados entre elas” (B21) 
“para termo de comparação” (B20) 

2 2 

É um indicador de 
qualidade 

“é um indicador da qualidade relativa das escolas face a um referencial comum” (A36) 
1 0 

Controla a qualidade “exigência” (B6) 
“é importante controlar a qualidade das escolas” (B36) 
“controle de qualidade” (B34) 
“é importante controlar a qualidade das escolas” (B16) 
apesar da possibilidade de serem contornados, existirá um cuidado maior” (A18) 

1 4 

Serve de mecanismo de 
avaliação das escolas  

“as escolas devem ser avaliadas e os resultados divulgados” (A4) 
“deve haver prestação de contas (A6) 
“é uma forma de avaliação” (A8) 

4 0 



   

“avalia-se o trabalho da escola” (A14) 
Incentiva à qualidade, à 
competitividade e à 
melhoria 

“promover a competição e a melhoria” (A27) 
 “aumentar a competitividade” (A31) 
“porque poderá funcionar como um estímulo para o bom funcionamento e competitividade entre 
escolas” (A32) 
“promove a competição e a melhoria” (A37) 
e todos poderem melhorar” (A39)  
“a competitividade entre elas pode melhorar a qualidade do ensino” (B14) 
“incentiva a um aumento da qualidade no ensino” (B24) 

5 2 

Auxilia na escolha de 
escola 

para ver qual a melhor escolha para os nossos filhos” (A7) 
“balizar escolhas de escolas” (A10) 
 “selecionar estabelecimentos para os meus filhos” (A13) 
“porque ajuda na escolha de uma escola” (A16) 

4 0 

discordância 

Não atribui Importância “não são importantes” (B7)  
“são inúteis (B28) 

0 2 

Não correspondem à 
realidade 

“porque nem sempre correspondem à verdade” (B12) 
“não ilustram a realidade” (B35) 

0 2 

São uma informação 
simplista 

Não deveria nunca era ser a única informação disponível sobre as escolas” (A6) 
1 0 

Desacordo com o de 
elaboração 

“porque os parâmetros de avaliação não têm em consideração as especificidades de cada 
escola” (A11) 
“porque se trata por igual o que é diferente, sem levar em linha de conta a situação 
socioeconómica em que a escola está inserida” (A25)  
“o modelo comparativo não é o mais correto” (B25) 
“porque as premissas não são universais” (B31) 

2 2 

Não espelha as 
aprendizagens dos 
alunos 

“porque os rankings não refletem o trabalho dos alunos e das escolas” (A43) 
“porque não refletem o caráter educativo da escola” (A17) 
“mas os resultados dos rankings não espelham na perfeição as concretas e sérias aprendizagens 
dos alunos” (B26) 

2 1 

Não traduz qualidade 
de ensino 

“não traduzem a qualidade do ensino nessas escolas” (A34) 
e só prejudicam a qualidade do ensino” (B28) 

1 1 

Estimula a 
competitividade 
negativa 

“porque há muita competitividade” (A38) 
 1 0 



   

Tem por trás 
mecanismos de pré-
seleção das escolas 

“porque em algumas escolas há uma pré-seleção” (A9) 
 1 0 

 
 
 
 
 
 
 

vantagens 

Informa sobre as 
escolas 

os pais estariam informados” (A4) 
“conhecer as escolas com maior qualidade e as de menor qualidade” (A31) 
“tornar público” (A8) 
 “conhecer o panorama nacional” (A23)  
“saber as escolas que estão bem classificadas a nível nacional” (B1) 
“para que os pais se informem da qualidade do ensino particular e público” (B6) 
“estar informado do desempenho dos variados estabelecimentos de ensino” (B14) 
“indicação dos níveis de desempenho” (B10) 
 “dá-nos a conhecer a qualidade das escolas (B22)  
 “é curioso saber quem está na frente dos rankings e muitas vezes tentar perceber porquê” (B23) 

4 6 

Informa sobre a 
prestação dos alunos 

“ver qual o grau de ensino e capacidade dos alunos” (A7) 
“porque permite conhecer o nível de conhecimento da população estudantil de cada escola” 
(A24) 
“mostram o aproveitamento dos alunos” (A14) 
“é importante a divulgação de dados sobre os resultados dos alunos” (A6) 
“para termos conhecimento dos níveis de educação que são transmitidos aos alunos e são por 
eles absorvidos” (A12)  
“torna de algum modo público o aproveitamento dos alunos de algumas escolas” (A18)  
“ficamos a conhecer quais as escolas onde há melhor aproveitamento escolar” (B18) 
“ficamos a conhecer quais as escolas onde há melhor aproveitamento escolar” (B31) 
 

6 2 

Serve de termo de 
comparação 

Termo de comparação” (A23) 
“comparação entre as escolas publicas e as escolas privadas” (A19) 
“pode-se comparar a qualidade do ensino nas várias escolas” (A35) 

3 0 

Premeia o mérito “É reconhecido o mérito das instituições que investem num ensino de qualidade” (A2)  
“premeia quem trabalha” (B5)  
“premiar o mérito” (B17) 

1 2 

Estimula concorrência 
saudável entre escolas 

“promove uma concorrência saudável entre escolas, sendo o objetivo a aquisição de 
conhecimentos pelos alunos” (A29) 

1 0 

Incentiva à melhoria “Ajuda a melhorar a qualidade da escola” (A1) 
“Ajudar as escolas a melhorarem” (A4) 

12 8 



   

“estimulo ao bom desempenho” (A20) 
“para o próprio melhoramento das mesmas” (A21) 
“promove a melhoria do desenvolvimento de competências” (A27) 
“permite melhorar e  adotar novas estratégias de ensino-aprendizagem no sentido de vir a 
melhorar resultados em anos posteriores” (A33) 
“pode funcionar como incentivo de melhoria para as escolas/alunos” (A36) 
“promove a melhoria no desenvolvimento de competências” (A37) 
“todas as escolas tentarem melhorar e os alunos também” (A39) 
“ao ser publicado, vai obrigar a escola a melhorar a qualidade do ensino/aprendizagem do 
aluno” (A40) 
um incentivo” (A42) 
“os rankings das escolas poderão estimular o bom funcionamento das mesmas e a sua 
publicação é um reforço nesse sentido” (A32)  
“para obter resultados” (B5) 
“competitividade, levando por sua vez melhorias das lacunas existentes” (B11) 
“numa perspetiva de melhoria interna de cada serviço de ensino” (B8) 
“pode ser uma forma de as escolas aperfeiçoarem os seus meios de aprendizagem” (B9) 
“certo estímulo, responsabilidade e um alerta às direções dos respetivos estabelecimentos” (B19) 
“informar os educadores” (B30) 
e faz com que as escolas melhorem o ensino” (B22) 
“para as escolas mal classificadas prepararem melhor os seus estudantes, ou o seu todo” (B21) 

Define parâmetros de 
melhoria 

“Definição de parâmetros de qualidade de ensino” (A3) 
 

1 0 

Serve de avaliação  “avaliação” (B15)  
“a avaliação da realidade escolar nacional” (B25) 

0 2 

Responsabiliza as 
escolas 

“responsabilização das direções das escolas (A42) 
“responsabilização e exposição pública” (A28) 
“o facto de existirem, responsabiliza as instituições de ensino” (A15) 

3 0 

Promove a motivação  “promove a motivação dos alunos e dos professores” (B16)  
“promove a motivação dos alunos e dos professores” (B36) 

0 2 

Ajuda na escolha da 
escola 

“ajuda na escolha da escola” (A10) 
“Saber onde não devo matricular os meus filhos” (A13) 
“permite aos encarregados de educação fazer uma escolha mais cuidada das escolas para os 
seus educandos” (A16)  
 “escolha pelo critério da qualidade” (B34) 

3 3 



   

“vai possibilitar a escolha de uma escola com qualidade” (B24) 
“para os encarregados de educação tem peso na decisão da escola” (B27) 

Proporciona qualidade 
de ensino 

 “os rankings das escolas baseados nos exames nacionais espelham a qualidade do ensino de 
dado estabelecimento” (A5) 
“as vantagens são a hipótese de os alunos poderem estudar em escolas com boas garantias” 
(A30)  
“qualidade de ensino, dependendo dos critérios para essa avaliação” (B20) 

2 1 

desvantagens 

Não atribuição de 
importância 

“não são dados importantes” (B7) 
 

0 1 

Não reflete o trabalho 
das escolas 

“nos atuais moldes, não me parece que reflita o trabalho anual das escolas” (A17) 
“criam uma falsa aura a determinadas escolas cujos resultados tem muito mais a ver com o tipo 
de alunos que as frequentam do que com a qualidade do ensino” (A34) 
“não leva em conta o contexto socioeconómico em que está inserida a escola” (A25) 
“não é um espelho fiel” (B26) 

3 1 

Leva à pré-seleção de 
alunos 

“vai agravar o problema da pré-seleção dos alunos” (A9) 
“existem práticas de seleção de alunos nas escolas” (A43) 

2 0 

Promove a competição 
e diferenciação negativa 
entre escolas 

“Competição entre escolas (A43) 
aumenta o fosso entre determinadas instituições e seus alunos e na vez de melhorar só 
incrementa a diferença e a diferenciação negativa entre escolas e alunos” (B26) 
 “promove competição entre realidades distintas” (B35) 
“corrida das escolas para ficarem bem qualificadas prejudica outros interesses mais importantes” 
(B28) 

1 3 

Informação simplista “deveriam ser completados com mais informações, pois a avaliação e divulgação de resultados, 
só por si, não levam à melhoria” (A6) 
 

1 0 

Benefício comercial de 
escolas 

“visam apenas beneficiar comercialmente alguns estabelecimentos de ensino” (A11) 
1 0 

Falta de credibilidade 
no processo 

“atendendo à falta de credibilidade do processo pelas razões já referidas [premissas não 
universais e elaboração por uma universidade competente e independente]” (B31) 
 

0 1 

Modo de 
elaboração 

dos rankings 

Responsáveis 
pela 
elaboração 

Organismos 
independentes 

“organismo independente” (A8) 
“organismos isentos” (A13) 
“entidade independente” (A24) 
“entidade independente” (A26) 

5 1 



   

“órgãos independentes” (A43) 
“organismos autónomos” (B12)  

Universidades  “universidade creditada para tal” (B10) 
 “uma universidade competente e independente, por exemplo” (B31) 

0 2 

Critérios de 
elaboração  

Indicadores de valor 
acrescentado 

“indicadores de valor acrescentado” (A6) 
 

1 0 

Exames “exames nacionais ao longo do ano” (A11) 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impacto dos 
rankings na 
escolha de 

escola 

 
 
 
 
 
 
 
 

consulta o 
lugar da 

escola do filho 
no ranking 

curiosidade “por curiosidade, nomeadamente porque tenho lá os filhos” (A7) 
“avaliação e curiosidade” (A8) 
“por curiosidade” (A9) 
“mera curiosidade” (A17) 
“principalmente por curiosidade, uma vez que confio na qualidade de ensino praticada na escola 
onde o meu filho se encontra” (A32) 
“por curiosidade” (A34)  
“curiosidade” (B10) 
“pretendo saber se a qualidade de ensino corresponde às expectativas” (B16) 
“por curiosidade” (B21) 
 “curiosidade” (B23) 
 “curiosidade” (B27) 
“mera curiosidade” (B28) 
“mera curiosidade” (B34) 
“pretendo saber se a qualidade de ensino corresponde às expectativas” (B36) 

6 8 

Tranquilidade com a 
opção 

“para estar mais tranquilo com a opção” (A4) 
 “para ter a certeza que a escola do meu filho é uma boa escola” (A16) 
“é bom saber que apostamos num ensino vencedor” (A20) 
“porque quero o melhor para os meus filhos” (A27) 
“porque quero o melhor para os meus filhos” (A37)  
“considero que tem o melhor ensino” (B1) 
 “se a escola obtém bons resultados é porque é organizada e tem pessoal competente” (B5) 
“quero o meu filho a estudar numa escola de qualidade” (B22) 

5 
 

3 

Comparação com 
outras escolas 

“para comparar” (A15) 
“para ter uma ideia do seu posicionamento relativamente a instituições equivalentes” (A36)  
“Para comparar com as outras escolas” (B25) 
“escolha do melhor, fugir do pior” (B6) 

2 2 

Confirmação do “para saber se o nível de ensino praticado está a ser bem transmitido aos alunos” (A12) 4 0 



   

trabalho desenvolvido 
pela escola 

“confirmar o trabalho desenvolvido pelos alunos da escola” (A13) 
“para tentar perceber o esforço feito para atingir melhores resultados” (A18) 
“porque um bom lugar no ranking é sinónimo de trabalho e aplicação” (A35) 

Avaliação da instituição “para poder fazer avaliação” (A30) 
“avaliar a instituição” (A31) 

2 0 

 
 

Não consulta 
o lugar da 

escola do filho 
no ranking 

Satisfação com a escola “porque confio no ensino que estão a aplicar à minha filha, porque a acompanho regularmente” 
(A33) 
“porque estou satisfeita com o seu grau de aprendizagem” (B9) 
“satisfeita com a escola” (B15) 
“porque os nossos filhos estando bem, é uma escola que tem qualidades” (B4) 
 “porque me interessa o meu educando e não os outros” (B12) 
 

1 4 

Não atribuição de 
importância ao ranking 

“procuro outro tipo de informações” (A19)  
“não me interessa” (B31) 
“porque há coisas mais importantes” (B33)  
“não me interessa o ranking mas o dia a dia” (B13) 
“não é prioritário na escolha no nível frequentado” (B24)  
“porque não seria pela posição no ranking que o meu filho frequentaria ou não a escola, mas sim 
por todo um conjunto de razoes que se prendem com aspetos do foro humano e interpessoal” 
(B26)  
“não é importante” (B7) 

1 6 

Influência do 
ranking para a 
mudança de 

escola 

Proporcionar o melhor 
para os filhos 

“quero o melhor para a minha filha” (A14) 
“para evitar prejudicá-lo [o filho]” (A4) 
“quero que eles aprendam o mais e o melhor possível” (A37) 
“quero que eles [os filhos] aprendam o mais e o melhor possível” (A27) 
“preferia que andasse numa escola com um bom ranking, pois dá-me mais garantias” (A30) 
“qualquer pai quer o melhor para o seu filho” (B11) 
“porque procuro proporcionar o melhor para os meus filhos” (B16) 
“porque procuro proporcionar o melhor para os meus filhos” (B36) 

5 3 

Dúvidas sobre a 
qualidade do ensino 

“é um indicativo de qualidade de ensino” (A8) 
“porque a qualidade do ensino não seria o que pretendo para os meus filhos” (A15) 
“porque quero um ensino de qualidade” (A31) 
“apesar de não ser algo perfeitamente imperioso, poderia manifestar que a escola não estava a 
trabalhar o melhor possível” (A32) 
“sou adepta da qualidade” (A35) 

7 2 



   

“não cultivava hábitos de trabalho e estudo” (A13) 
“principalmente se essa má colocação fosse acompanhada de outros sinais negativos” (A36)  
“por duvidar da qualidade do ensino” (B29) 
“porque uma escola que obtém bons resultados é organizada e tem pessoal competente” (B5) 

 
 
 
 
 

Permanência 
na escola 

independente
mente do 
ranking 

Não atribuição de 
importância ao fator 
ranking na mudança de 
escola 

“porque existem outros pontos a ter em conta” (A12) 
“porque não me guio pelos valores dos rankings” (A17)  
“quando escolhi a escola que o meu filho frequenta interessei-me pelo ranking, mas 
principalmente pela opinião de outros pais quanto ao ambiente escolar e à exigência do ensino” 
(A29) 
“porque não é o fator principal de escolha” (A33) 
“porque o ranking não reflete o trabalho da escola” (A43) 
“Porque não conheço bem os critérios que são avaliados para os rankings” (A2) 
 “porque se o ensino me parecesse de qualidade, o ranking não alteraria a decisão” (A9) 
 “pela razão apontada em 6 [o lugar que a escola do meu filho ocupa nos rankings nacionais 
nada pesou na sua escolha]” (A18) 
“procuro outro tipo de informações” (A19) 
“os princípios que a [escola] orientam são superiores aos valores de rankings” (A20) 
“porque não é o único motivo porque escolhi a escola” (A23) 
“porque não é só o ensino que conta, toda a formação é importante: regras de educação, 
cidadania, solidariedade” (A39) 
“não é a colocação do ranking que vai dar aos alunos o seu futuro” (B4) 
“não é importante” (B7) 
 “o importante é o meu educando estar preparado para o futuro” (B12) 
“porque esse ranking pode não refletir a aprendizagem no caso particular do meu filho” (B21) 

12 4 

Satisfação com a escola “porque confio inteiramente na escola” (A6) 
“porque estou satisfeita com a qualidade da escola que frequenta” (A34)  
“gosto imenso do tipo de ensino lecionado na escola do meu filho, independentemente do lugar 
no ranking” (B23) 
“não é por fazer parte ou se encontrar mais bem colocado que vou escolher a escola, mas sim 
pelo tipo de ensino e pela avaliação pessoal das capacidades da escola” (B24) 
“entendo que a escola compreende, desenvolve e pondera corretamente o aluno que é o meu 
educando” (B26) 
 

2 3 

 



   

Dimensão 2. A Qualidade das Aprendizagens 

categoria subcategoria Unidades de registo Enunciados/ Unidades de contexto 
Frequência 

 

Escola A Escola B 
Conceito 
aprendizage
m de 
qualidade 

Natureza da 
aprendizagem 

Multifatorial é aquela que engloba várias dimensões, tais como: comportamental, sócio-cultural, intelectual e 
interpessoal (A2) 
significativa consolidada, estruturante e potenciadora de mais aprendizagens (A6) 
Personalizada (A15)  
Adaptada as necessidades dos alunos (A16) 
Uma aprendizagem segura (A18) 
Multifatorial (A23) 
Aprendizagem que privilegia o aprender a fazer e o aprender a ser (A43) 
A aprendizagem deve ser contínua, inovadora, assistida, atualizada (B25) 

7 1 

Base científica/teórica uma aprendizagem alicerçada em bases científicas (A13) 
com sólidas bases e conhecimento abrangente (A18)  
aprendizagem com bases sólidas (B3) 

2 1 

 
 
 

Objetivos 
/finalidades 

Preparar para a vida 
ativa e para a 
sociedade 

é preparar os alunos para a vida ativa, não só em termos teóricos, mas também práticos (A7) 
orienta o aluno para uma sociedade competitiva, exigente e de qualidade social: honesta e 
trabalhadora (A20) 
por forma a prepará-los para a vida profissional (A27) 
que lhe dá boas bases para futuras escolhas no seu curriculum profissional (A30) 
(…) por forma a prepará-los para a vida profissional (A37)  
Para ingressarem no trabalho e na sociedade, comportando-se como cidadãos cultos e 
conscientes (B28) 
 

5 1 

Desenvolver 
competências 

que o vai ajudar ao longo da sua vida a adquirir as mais variadas competências e altos níveis de 
desempenho (A5) 
desenvolver as competências intelectuais e sociais (A27) 
potencia o uso das capacidades de cada aluno (…) desenvolvimento de competências inerentes à 
formação do indivíduo (A29) 
é a aprendizagem que permite uma correta e rápida apropriação de competências (A33) 
desenvolver as competências intelectuais e sociais (A37) 

5 0 

Formar integralmente o 
aluno 

“é aquela que não só a escola ensina as matérias e as disciplinas, mas também forma os alunos 
nos valores pessoais” (A1) 
“É algo que contribui para uma boa formação do aluno (A4) 

7 3 



   

aquela que forma completamente os alunos: programas escolares, civicamente, moralmente, 
etc.” (A8) 
(…) e que permita o seu completo desenvolvimento social (A16)  
É aquela que, para além de permitir a aquisição de conhecimentos nas várias disciplinas, 
contribui para a formação como Pessoa (A34) 
É uma aprendizagem que prepara os jovens nas várias vertentes e consequentemente origina 
bons resultados finais (A35)  
Deverá atingir os objetivos académicos, integrando múltiplas vertentes como as componentes de 
formação humana, social e moral dos alunos (A36) 
(…) forma os alunos de uma forma global (B28) 
Prepare o educando bem, todas as suas facetas (B34) 
Aquela que, acima de tudo, desenvolva corretamente o adulto como ser humano. Que o prepare 
com critérios sérios e valores morais (B26) 

Cumprir Currículo 
Nacional 

adquirem os conhecimentos propostos (A10) 
uma aprendizagem que permita aprender corretamente os conteúdos definidos (A16) 
Em que o currículo nacional seja cumprido (A32) 
 

3 0 

Aprender, aplicar e 
consolidar 
conhecimento 

transmite conhecimento (A14) 
Aquisição de conhecimento em todas as áreas (A29) 
É uma aprendizagem em que o aluno consolida muito bem os conhecimentos que lhe são 
transmitidos (A31) 
É quando os alunos conseguem reter a informação e saberem expor o que aprenderam (A39) 
É aquela em que os alunos conseguem por si aplicar aquilo que aprenderam (B9) 
Aquisição e aplicação real de um conhecimento (B10) 
(…) levando por sua vez à aquisição do conhecimento científico (B11) 
É uma aprendizagem que inclua a parte teórica das matérias em consonância com a parte 
prática, em que os alunos compreendam a utilidade na vida do dia a dia dessas matérias (B18; 
B32) 

4 5 

Assegurar uma 
educação de qualidade 

É aquela que assegura ao aluno uma educação de qualidade (A5) 
É aquela que o aluno obtém através de um ensino de qualidade responsável pelo sucesso do 
aluno (A40) 
“que assegura um ensino de qualidade, assente nos valores, nos princípios e respeito (B8) 

2 1 

Ajudar a criar métodos 
de trabalho e de 
estudo 

criação de métodos de trabalho (A4) 
“uma aprendizagem que ensina métodos de estudo, a elaborar trabalhos, a ter iniciativa” (A9) 
permite ao aluno ganhar (…) hábitos de trabalho (A15) 

3 0 



   

Incutir 
responsabilidade e 
autonomia nos alunos 

e responsabilidade no aluno (A4) 
que permite ao aluno ganhar autonomia (A15) 
 

2 0 

 Incutir bons princípios 
e educação 

(…) incutem nos alunos bons princípios de educação (B1) 
0 1 

Implicações/ 
apostas 

Adaptação às 
necessidades dos 
alunos 

Os conteúdos adaptados às necessidades dos alunos (A16) 
Com um programa flexível e inovador para atrair alunos para projetos que à partida não gostam 
(A17) 
(…) com a perceção da individualidade de cada aluno (A40)  
E um bom acompanhamento a todos os níveis sobre o aluno (B22) 
(…) da dedicação e gestão das necessidades dos alunos (B23) 
É uma aprendizagem centrada no aluno de acordo com o seu grau de dificuldade (B29) 
(…) perceber as dificuldades individuais e o ritmo de cada aluno (B16) 

3 4 

Apoio individual e 
contínuo 

Apoio individual aos alunos (A41) 
Apoio contínuo dos professores (B3)  
 

1 1 

Apostar em 
professores exigentes e 
bem formados 

Ter professores exigentes (A17) 
E professores de qualidade (A19)  
Mas mais ainda do grau de exigência, competência e dedicação dos professores” (A5) 
É uma aprendizagem onde há professores com boa formação (B1) 
Professores bem formados, com ensino, valores, disciplina e respeito mútuo, dará seguramente 
uma aprendizagem de qualidade (B2) 
Grau de exigência (B6) 
O professor tem que saber ensinar (B13) 
Professores de excelência, empenhados e motivadores (B15) 
Principalmente um bom professor (B22) 
Uma aprendizagem de qualidade passa por uma escolha assertiva dos professores (B23) 
É ter professores bons (B33) 

3 8 

Apostar em bons 
métodos de ensino 

Bons métodos de ensino (A19) 
Havendo metodologias de ensino centradas nos alunos (A32) 
Métodos e estratégias individuais conforme o ritmo e a dificuldade de cada um (A41) 
Os métodos podem ser os mais variados (B30) 

3 1 

Apostar na motivação 
do aluno 

Esta depende muito da vontade e empenho do aluno (A5) 
Que motiva o aluno (A30) 
O professor tem de motivar sempre o aluno, mesmo que ele não se sinta motivado (B5) 

2 4 



   

É quando o aluno se sente motivado e inspirado para o estudo (B11) 
Uma aprendizagem de qualidade é acima de tudo a motivação que o professor é capaz de induzir 
nos alunos (B16) 
(…) o mais importante é que cativem os alunos (B30) 

 Ligação 
escola/aluno/professor
/pais 

é preciso uma forte ligação escola/aluno (A40) 
proximidade entre professores e alunos (B6) 
a aprendizagem de qualidade é haver sintonia entre aluno e professor (B12) 
envolvência dos pais, alunos e professores (B17) 

1 3 

Duração Forma contínua “aprendizagem de qualidade é aquela que é efetuada ao longo do ano letivo e de forma contínua 
e sistemática” (A3) 
“Uma aprendizagem de qualidade é aquela que se vai adquirindo ao longo dos anos de vida da 
pessoa” (B4) 
 

1 1 

avaliação contínua …avaliação mais valorizada devia ser contínua e a feita nos testes (A32) 
1  

sumativa o aluno deve saber mostrar as competências no final de cada ano escolar (B12) 
 1 

 

Dimensão 3. Relação entre os Rankings e a Qualidade das Aprendizagens 

categoria Sub categoria Unidades de registo enunciados/ Unidades de contexto 
frequência 

Escola A Escola B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rankings vs. 
qualidade das 
aprendizagen

 
 
 
 
 
 
Ranking: 
espelho da 
qualidade de 
aprendizagens 

Reflete qualidade “nas escolas bem colocadas nos rankings, as aprendizagens dos alunos são com certeza de 
qualidade” (A24) 
“reflete a qualidade dos alunos, mas também dos docentes” (B5) 

1 1 

Reflete qualidade com 
algumas reservas 

“ainda que não reflita todas as competências adquiridas e possa ser eventualmente injusta” (A4) 
“concordo em parte: numa boa escola os alunos não têm maus resultados. Mas alunos com 
maus resultados não são, necessariamente, o produto de uma má escola” (A6) 
“concordo parcialmente pois o aluno não aprende só para as provas, mas sim de uma forma 
contínua. No entanto, um mau desempenho na prova, não espelha a qualidade do ensino na 
escola” (A39) 
“apesar de ser necessário entrar na estatística com os alunos com necessidades específicas” 
(B17) 

3 1 

Revela o “porque revelam o nível de conhecimento que foi transmitido” (A14) 2 0 



   

s conhecimento 
transmitido 

“porque com provas destas vê-se o que se sabe e sobretudo o que não se sabe pelos jovens 
alunos” (A13) 

Reflete a 
aprendizagem ao 
longo do ano  

“se a aprendizagem durante o período letivo for contínua e acompanhada com apoio de 
professores, faz-se refletir na altura no exame” (A12) 
“os resultados finais das avaliações são fruto da aprendizagem ao longo do ano (B16) 
“os resultados finais das avaliações são fruto da aprendizagem ao longo do ano (B36) 

1 2 

Avaliação quantitativa 
e em iguais 
circunstâncias para 
todos 

“é uma avaliação quantitativa e em iguais circunstâncias para todos” (A27) 
“é uma avaliação quantitativa e em iguais circunstâncias para todos” (A37) 

2 0 

Mostra o ensino da 
instituição 

“ é uma „mostra‟ do ensino da instituição” (A31) 
1 0 

Rankings não 
são espelho da 
qualidade das 
aprendizagens 

Exames não 
espelham a 
aprendizagem ao 
longo do ano 

“um só teste não pode ser usado como valoração das aprendizagens dos alunos” (A1) 
“porque tem por base os exames nacionais” (A3) 
os exames por vezes não espelham a aprendizagem ao longo do ano, pois são um momento 
único de avaliação (…)” (A5) 
“…a verdade é que a qualidade atribuída pelos rankings apenas se apoia em dados sumativos 
externos e estes não são minimamente o espelho dos alunos” (A20) 
“os rankings das escolas são baseados nas avaliações obtidas nos exames e por si só estes não 
evidenciam a qualidade da aprendizagem dos alunos” (A32) 
“pois são elaborados com base num só critério: a nota final de um exame que não mostra todo o 
trabalho ao longo do ano.(…)” (A43) 

6 0 

Evidenciam apenas 
resultados 

“apenas evidenciam resultados” (B35)  
“Reflete apenas o resultado de uma prova feita a determinada altura” (A17) 
 

1 1 

Avaliam apenas uma 
componente do 
processo 

“porque avaliam apenas uma componente no processo de avaliação (…)” (A16) 
 “por ser muito pontual na avaliação” (A23) 
“porque apenas refletem  a avaliação sumativa externa” (A33) 
“porque está muito condicionada apenas por um critério de avaliação: a avaliação sumativa 
externa” (A36) 
 “a modalidade mais evidenciada nos rankings é avaliação sumativa que não espelha na 
perfeição a aprendizagem do aluno” (B26) 

4 1 

Avaliação deve ser 
contínua 

“a qualidade das aprendizagens dos alunos deve ser avaliada através de uma avaliação de 
caráter contínuo e sistemático ao longo do ano” (A2) 
Deveriam ser considerados todos os momentos de avaliação formativa, sumativa e exames” (A5) 

4 1 



   

“seria se fosse com base numa avaliação contínua e não somente em exames nacionais” (A40) 
Devia ser com base num conjunto de critérios em que um deles fosse a avaliação formativa” 
(A43) 
“creio que não, na minha opinião são os resultados nas pautas durante o ano que mostram o 
trabalho escolar, quer de alunos, quer de professores” (B27) 

Mecanismos de 
seleção pelas escolas 

“devido à seleção que algumas escolas fazem (…)”(A9) 
“quando o universo representativo da escola é selecionado e, em alguns casos, especificamente 
treinado” (A18) 
“em parte porque há escolas bem posicionadas, mas também fazem escolha seletiva dos alunos, 
ou seja, escolhem os melhores alunos, o que não reflete a evolução da aprendizagem dos 
alunos” (A19) 
“Muitas das escolas que estão no topo dos rankings são escolas privadas que têm o privilégio de 
escolher e selecionar os alunos” (B15) 
“porque as escolas com melhores rankings são aquelas que têm alunos de estratos superiores da 
população e como tal não refletem o aluno normal ou mediano” (B7) 

3 2 

não têm em conta as 
especificidades de 
cada escola 

“os parâmetros de avaliação não têm em consideração as especificidades de cada escola e visam 
apenas beneficiar comercialmente alguns estabelecimentos de ensino” (A11) 
“são só em parte, uma vez que ao efetuar a „leitura‟ dos rankings há que saber interpretá-lo e 
atender a diversos fatores como localização das escolas, população das escolas, …” (A15) 
“porque não tem em conta a globalidade da aprendizagem. Se, por exemplo, uma escola inserida 
num bairro social conseguir motivar pais e alunos para a importância da aprendizagem, com 
resultados medianos, não terá mais valor que uma escola que seleciona os alunos de acordo com 
as notas do ano anterior?” (A34) 
“Há escolas que não estão nos primeiros lugares, mas têm alunos bons, muito bons ou 
excelentes, mas por serem escolas pequenas ou terem problemas noutros níveis não deixam de 
ser boas escolas” (B13) 
“porque nem todos têm as mesmas oportunidades e os mesmos métodos de ensino” (B12) 

3 2 

Compara realidades 
não suscetíveis de ser 
comparadas 

“porque compara realidades não suscetíveis de serem comparadas. Há muitos fatores que não 
são ponderados” (B28) 
 

0 1 

  A hierarquização 
ignora muitas 
variáveis 

“pode ser o espelho da qualidade dos alunos, famílias e professores, mas o método de 
classificação ignora muitas variáveis” (B31) 
“porque esta depende de vários fatores, sobretudo e também do tipo de alunos e dos seus 
interesses e objetivos pretendidos com a sua escola; e outros” (B21) 

0 2 

  Não corresponde à “por vezes os rankings não correspondem na realidade a uma maior ou menor aprendizagem dos 0 5 



   

realidade da 
aprendizagem 

alunos” (B23) 
“nem sempre corresponde à verdade” (B24) 
“a forma como está estruturada não apresenta a realidade da aprendizagem” (B25) 
“porque podem e transmitem informações que podem ser falsas apesar da aparência de 
verdadeiras” (B10) 
“por vezes há jogos de interesses” (B9) 

 

 

  



   

Anexo XI – Quadro sinopse do inquérito por entrevista 

Matriz de análise sobre a Opinião das Direções de Escolas sobre os rankings e a qualidade das 

aprendizagens 

 

dimensão Categorias Unidades de registo Entr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspetiv
as 

sobre os 
rankings 

 
 

concordância 
com a 

existência dos 
rankings 

 

a avaliação externa é importante (…) para nós é muito importante que 
possamos aferir o nosso trabalho, os nossos resultados internos que são 
produzidos pela escola de acordo com parâmetros ou medidas da escola 
com os resultados a nível nacional e com critérios que não são os nossos, 
que são critérios externos estabelecidos pelo Ministério da Educação. 
 
A classificação e a hierarquização de escolas de acordo com essa avaliação, 
não sei até que ponto, de facto, favorece o trabalho numa escola. 
 
Uma escola que está bem colocada no ranking tem necessarimente de fazer 

um bom trabalho, o que não significa que escolas que não estejam bem 

colocadas no ranking não estejam também a fazer um bom trabalho. Mas é 

difícil uma escola que faz um mau trabalho, ter um bom lugar no ranking. 

 
não é o facto de se publicarem os dados e até fazer comparação e 
catalogação de escolas de acordo com esses dados que necessariamente 
produz melhoria nas próprias escolas 

AEnt. 

A minha opinião relativamente ao ranking de escolas é uma opinião muito 
subjetiva (…) pessoalmente não concordo e não tem digamos grande valor 
(…) primeiro não explicam de que forma é feito o ranking, com que 
estatísticas é que são feitos (…) temos uma diversidade muito grande a nível 
de escolas, a nível de formação. 
 
há que ter em atenção que nem todas as escolas têm número suficiente de 
alunos para atingir essa média 
 
Por isso, eu acho extremamente injusto o critério utilizado para a sua 
elaboração (…) o que é que conta no ranking? Conta um exame nacional de 
um aluno que, naquele dia, até pode estar com azar ou com sorte, porque 
uma prova é feita com base em x cruzinhas e até pode ter dúvidas nalguma 
questão, colocar a cruz e até acertar e não demonstrar aquilo que o aluno 
sabe 
 
Não sabemos se são critérios de seleção, que tipo de escolas é que estão 
[nos rankings], como é o funcionamento da escola, … há uma série de 
coisas que estão por trás que são ocultas, e depois no final no ranking 
aparecem escolas em primeiro, segundo, terceiro lugar, etc., mas porquê? 
 
eu acho que o ranking não serve de avaliação. Eu acho que o ranking é uma 
forma ‟elitista‟ (…) especialmente a nível do privado, a concorrência é 
notória, é notória. Porque esses colégio têm aquele objetivo, mas também 
têm aqueles alunos que só com aquelas médias são aceites lá. 
 
Se fôssemos a olhar só para os rankings estávamos muito mal, nunca tinha 
entrado ninguém, estava tudo muito mal. Tivemos alunos a tirar vintes em 
exames nacionais e no entanto não se viu nos rankings… 
 
Por isso é que eu acho que não se deve reger pelos rankings, porque às 

vezes não é assim. Para além disso, o ranking é a nota de um aluno, num 

dia. Nós temos aqui alunos desde o pré-escolar… conhecemos doze anos da 
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vida dele, sabemos qual é o percurso que ele fez, sabemos quais são as 

suas capacidades, quais são as suas dificuldades. Não é um exame que vai 

avaliar um aluno e uma escola. 

Rankings vs. 
qualidade 

Uma escola que está bem colocada no ranking tem necessariamente de 
fazer um bom trabalho, o que não significa que escolas que não estejam 
bem colocadas no ranking não estejam também a fazer um bom trabalho. 
Mas é difícil uma escola que faz um mau trabalho, ter um bom lugar no 
ranking. 
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É evidente que, a nível nacional, as pessoas olham logo para o ranking e 
pensam: “esta escola é boa porque está no topo”. Não significa que seja 
sempre um ensino de qualidade, não é? Eu não posso associar o ranking  a 
em ensino de qualidade, porque existem valores, existem coisas que um 
docente e uma escola se preocupam. (…) Mas também há outros valores 
que nós também temos em consideração para o aluno. 
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Reação das 
escolas aos 
resultados 

 

Eu acho que o primeiro impacto dos primeiros rankings foi muito maior e as 
pessoas associaram a determinadas escolas 
 
Vou-lhe dizer que escrevemos para afixar na portaria “Parabéns Colégio”; 
nem valorizamos só aqueles meninos, mas o colégio em geral e escrevemos 
uma carta aos pais, mostrando como tinha sido a evolução dos resultados e 
sobretudo agradecendo o papel e o trabalho deles 
 
mandei internamente uma informação para todos os que trabalham no 
colégio – professores, funcionários, toda a gente – a dizer que de facto 
aquilo que não era o mais importante, mas que estávamos satisfeitos 
 
não muda muito a nossa forma de atuação 
 
nunca falamos em rankings aos alunos, nunca exercemos qualquer tipo de 
pressão, de comparação, qualquer coisa  
 
É evidente que os professores estão muito preocupados que eles tenham 
bons resultados e uma boa prestação 
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Nós não estamos muito preocupados… Normalmente é publicado no Jornal. 

Sinceramente, vou ver, por curiosidade, qual a nossa posição, mas nunca é 

aquela ansiedade para ver… 

 

e isso  nem é motivo para mudar a nossa filosofia para tentarmos ser os 
melhores 
 
esses colégios têm aquele objetivo, mas também têm aqueles alunos que só 
com aquelas médias são aceites lá. Nós aqui aceitamos alunos de todo o 
tipo de classes sociais. Nós não excluímos um aluno, ou não mandamos um 
aluno embora, como já aconteceu aqui de outros colégios. 
 
nós temos a nossa própria filosofia, nós temos os nossos objetivos, que são 

ensinar e dar o nosso melhor, para dar aquilo que achamos que é a 

qualidade. Ficamos contentes quando os pais vêm ter connosco e nos 

agradecem, ficam contentes. Por isso, acho que é isso que temos de ver 

nos dias de hoje e é a essa a nossa filosofia. 

 
Este colégio tem uma particularidade que é ser familiar. Nós damos 
prioridade a outras coisas e mais importante que o ranking é os pais 
saberem que eles saem com formação 
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Impacto dos 
rankings na 

não é o facto de se publicarem os dados e até fazer comparação e 
catalogação de escolas de acordo com esses dados que necessariamente 
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melhoria produz melhoria nas próprias escolas 
 
eu acho que sim. (…) os professores eu acho que sim. Isto acresce uma 
carga de responsabilidade nos professores. Quer dizer, quando sai uma 
pauta de exames ou provas de aferição, mas pessoas associam também ao 
trabalho dos professores. E os professores sabem, e é bom que não sejam 
mesmo ingénuos… 
 
vou-lhe contar uma coisa curiosa: as provas de aferição são no quarto ano. 
Geralmente, as professoras que terminam no quarto ano, retomam no 
primeiro. E não é um ano nem dois, que os pais das crianças dos cinco 
anos (que vão para o primeiro ano), vão consultar as pautas das provas de 
aferição para tentar perceber se há ali uma professora melhor ou pior… 
Porque as pautas têm de ser publicadas e é, de facto, muito pressionante 
para professores estas circunstâncias. 

Em geral, sim. As escolas e os professores têm sempre esses objetivos. E 
se formos a falar do oficial, eles têm sempre avaliações. Por isso, eu acho 
que cada escola procura sempre o melhor, não é? Sem dúvida que há um 
esforço, perante os alunos todos, em tirar bons resultados. Claro que isso 
também manifesta um trabalho, manifesta um esforço 
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Influência dos 
rankings na 
escolha da 

escola 
 

os pais, as famílias têm imensa dificuldade em avaliar o trabalho de uma 
escola e portanto socorrem-se dos dados que têm disponíveis e os únicos 
que existem são, de facto, os rankings. 
 
Eu acho que talvez. A verdade, cada vez mais, os pais que veem à escola 
fazer inscrições ou pré-inscrições referem os rankings e outros referem a 
falta de informação dos rankings. já aconteceu os pais estarem em 
entrevista e dizerem: „desculpe, eu não vos vi no ranking‟. 
Portanto, é verdade que cada vez mais este é um dado importante e as 
pessoas baseiam-se na posição dos rankings. 
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Posso-lhe dizer que sim. Eu falo mais pela experiência que tenho, não tanto 

aqui, mas se calhar, por amigas que conheço. Aqui, quando vêm cá 

perguntar se há vagas, quais as condições, etc, muito raramente me 

perguntam pelo ranking. 

 

porque as pessoas dão valor a isso, mas eu acho que deviam dar valor a 

outras coisas… nem todos têm a possibilidade de ter o aluno naquela 

escola… no privado, por fatores económicos, no público porque a escola 

está esgotada ou não tem residência, ou por outros motivos. Acho que, de 

certa forma, é colocar determinadas escolas como sendo… com ensino de 

qualidade. 
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Impacto da 
publicação 

nas inscrições 

Não… vou-lhe dar um exemplo: vão entrar para o próximo ano o mesmo 
número de alunos para o quinto ano que entraram o ano passado. 
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Não, nem tem influenciado, porque a procura de inscrições aqui é sempre 

mais com base na passagem de palavra, num pai que conhece e conversa 

com outro, porque a publicidade não é uma das prioridades deste colégio. 

Já estamos há setenta anos ao serviço da educação… e hoje em dia a 

publicidade que se faz é na internet, no jornal, oferece-se isto e aquilo,… e 

aqui não. Aqui vale a experiência de vida. Por isso, não nos preocupamos 

muito com o que é publicado, porque quem vem, quem cá está, já conhece. 
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Estratégias de 
manutenção 
da qualidade 

Nós temos desde 2009 traçado um instrumento – o perfil de autoavaliação 
de escola (…) Aquilo que nós percebemos nos últimos anos é que é crucial 
para uma escola ter um bom e poderoso sistema de avaliação e esta 
avaliação é autoavaliação. Portanto, este foi um processo muito gradual e 
crescente… Anualmente, os pais avaliam o nosso desempenho; de dois em 
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dois anos há uma avaliação de desempenho individual, que é uma 
autoavaliação seguida de uma entrevista de avaliação; e para o ano, se tudo 
correr bem, os próprios alunos vão participar neste perfil de avaliação. A 
informação que resulta de todos os intervenientes no processo de 
aprendizagem dos alunos diz-nos o que é que nós devemos fazer para 
melhorar mais ainda. 
 
adequar absolutamente o perfil dos docentes com o dos alunos (…)temos 
objetivos e metas traçados para os diferentes grupos e depois tentamos 
alocar as pessoas certas para isso.  
 
Tentamos que a formação seja integral e cada vez mais achamos (e embora 
seja preocupante que eles tenham um défice no português e na 
matemática) é um erro investir em áreas segmentadas 
 
nós também fazemos um plano de formação. Temos apoiado 
financeiramente ou em termos de tempo formação de professsores: pós-
graduações, mestrados, etc. 

Nós a nível de professores temos quase 95% de professores exclusivos da 

casa, são todos professores profissionalizados na via ensino, professores 

que já estão aqui há bastantes anos, com 15, 10 anos de serviço. Acho que 

o mais novo na casa tem 4 a 5 anos. Por isso nós apostamos mais nisto: 

que os professores sejam daqui do colégio. 

 
Eles saem com formação em todos os aspetos: formação para a vida 
deles…há um acompanhamento muito próximo 
 
A nível de práticas educativas nós tentamos analisar no final de cada ano, 
perante o público que temos, a avaliação das dificuldades deles, porque é 
assim… nós temos turmas que não dão trabalho nenhum, como temos 
outras turmas que são mais problemáticas. Relativamente a essas, nós 
temos de implementar medidas diferentes. O professor, ele mesmo, 
naquela turma tem de ter uma postura diferente. Nós aqui tentamos fazer 
isso: verificar o que é necessário, o que se passa naquela turma, quais os 
elementos mais desviantes, tentar chamá-los à atenção, tentar falar com os 
pais, de forma que se possa conjugar, encontrar um caminho e as coisas 
ficarem mais salvaguardadas. 
 
Tentamos aqui também ter um ensino mais próximo do aluno, e temos um 
contacto muito próximo com os pais. O que nós tentamos aqui criar uma 
relação muito próxima. (…) Portanto há sempre este acompanhamento. 
 
Os próprios alunos vêm no professor um amigo; alguém com quem podem 
falar e que não está ali só para ensinar 
 
Muitas vezes vêm ao fim do dia, vêm logo de manhã, ou seja, nós aqui 
temos uma abertura grande aos pais 
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