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RESUMO 

A definição de currículo é um exercício contínuo, cuja tentativa de delimitação é eminentemente 

anacrónica, fruto da constante tensão e construção partilhada pelos diversos sujeitos (individuais 

e coletivos) na arena (Pinar, Reynolds, Slattery, & Taubman, 2008). A investigação realizada 

pretende contribuir para a compreensão da realidade contemporânea das questões curriculares 

na educação pré-escolar, em Portugal, particularmente, no que concerne às influências do sistema 

de Avaliação Externa das Escolas (AEE) nas práticas curriculares dos educadores de infância.  

O modelo de AEE caminha para o início do seu terceiro ciclo de implementação e foi estabelecido 

pela publicação da Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, que estabeleceu o Sistema de Avaliação 

da Educação e do Ensino Não Superior, abrangendo a educação pré-escolar e os ensinos básico 

e secundário. A transposição da Lei para as escolas implica a geração de efeitos nas práticas dos 

atores educativos (Ehren & Visscher, 2006; Pacheco, Seabra, Morgado, & Hattum-Janssen, 2014), 

nomeadamente, nas suas decisões curriculares. A própria Lei emerge de um contexto de 

influências externas, pelo que o texto legislativo, enquanto política educativa nacional, se constitui 

como um processo de refração (Goodson & Rudd, 2012) dos discursos transnacionacionais. A 

AEE é, assim, um dos mecanismos através do qual as políticas de accountability, associadas às 

perspetivas neoliberais e agendas de organizações de desenvolvimento económico transnacionais, 

exercem as suas forças nos contextos escolares. 

O presente estudo baseia-se em quatro artigos científicos, complementados por dados empíricos 

decorrentes da análise de inquéritos por questionário, entrevistas e documentos internacionais e 

nacionais. Utilizam-se diferentes orientações metodológicas, envolvendo a combinação de 

instrumentos de recolha e análise de dados, enquadradas nas vertentes qualitativas e 

quantitativas, procurando-se aumentar a fiabilidade dos resultados com base na triangulação de 

dados (Pacheco, 2006; Creswell & Clark, 2007).  

De acordo com os dados recolhidos, o contributo da AEE para as questões curriculares na 

educação pré-escolar passa pela capacidade de adaptação deste sistema, quer aos diversos 

contextos educativos, quer às especificidades da educação de infância. A autoavaliação em 

articulação com a AEE é um elemento potenciador da centralização das prioridades da AEE nas 

decisões curriculares, em particular na construção flexível do currículo e na articulação curricular 

entre a educação pré-escolar e os restantes níveis de ensino, colocando a valorização da educação 

pré-escolar na agenda de melhoria do sistema educativo.  
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ABSTRACT 

The definition of curriculum is a continuous exercise, whose delimitation is eminently anachronistic, 

resulting of the constant tension and construction shared by the various subjects (individual and 

collective) in the arena (Pinar, Reynolds, Slattery, & Taubman, 2008). The general aim of this 

research is to contribute to the understanding of the contemporary reality of curricular issues in 

early childhood education in Portugal, particularly regarding the influences of the Schools’ External 

Evaluation (AEE) system on the curricular practices of the early childhood educators. 

The AEE model is at the beginning of its third cycle of implementation and was established by the 

publication of the publication of the Law no. 31/2002, of December 20, which defines the System 

of Evaluation of Education and Non-Higher Education, covering early childhood education, basic 

and secondary education. The transposition of the Law into schools implies the generation of effects 

on the practices of educational actors (Ehren & Visscher, 2006; Pacheco, Seabra, Morgado, & 

Hattum-Janssen, 2014), especially in their curricular decisions. The Law itself emerges from a 

context of external influences, so the legislative text as a national educational policy constitutes a 

process of refraction (Goodson & Rudd, 2012) of the transnational discourses. AEE is thus one of 

the mechanisms through which accountability policies coupled with the neoliberal perspectives and 

the agendas of transnational economic development organizations exert their strengths in schools’ 

contexts. 

The present study is based on four scientific articles complemented by empirical data derived from 

the analysis of questionnaires, interviews and international and national documents. Different 

methodological orientations are used involving the combination of data collection and analysis 

instruments, based on qualitative and quantitative aspects, in order to increase the reliability of the 

results through the triangulation of data (Pacheco, 2006; Creswell & Clark, 2007). 

According to the data collected, the contribution of AEE to curricular issues in early childhood 

education depends on the adaptability of this system, both to the different educational contexts 

and to the specificities of early childhood education. Self-evaluation in articulation with the AEE is 

an element that enhances the centering of AEE priorities in the curricular decisions, in particular 

by the flexible construction of the curriculum and the curricular articulation between early childhood 

education and other schools levels, placing the value of early childhood education in the agenda of 

the education system improvement.
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INTRODUÇÃO 

A presente tese tem por desígnio a apresentação de um corpo de trabalho realizado ao longo de 

um percurso de quatro anos de doutoramento, surgido no seguimento de experiências anteriores, 

relacionadas com a temática de estudo, nomeadamente, o percurso e a dissertação de Mestrado 

em Ciências da Educação com especialidade em Desenvolvimento Curricular pela Universidade 

do Minho, na participação no projeto de investigação nacional financiado pela Fundação para a 

Ciência e Tecnologia intitulado “Impacto e Efeitos da Avaliação Externa nas Escolas do Ensino não 

Superior” (FCT – PTDC/CPE-CED/116674/2010) e, também, na colaboração com o projeto 

“Observatório de Autoavaliação de Escolas”, do Instituto de Educação da Universidade do Minho, 

em parceria com o Centro de Investigação em Educação (CIEd).  

Para além dos artigos e dos estudos constituintes da tese, e que serão alvo de análise, regista-se, 

no percurso que agora culmina, a participação em seis capítulos de livros nacionais e 

internacionais, a publicação de oito artigos em revistas nacionais e internacionais com arbitragem 

científica e a publicação de 19 textos em atas de congressos, que em certa medida sugerem a 

continuidade de estudo no tema ao longo de todo o período de doutoramento. 

Considerando o percurso referido, entendeu-se como pertinente efetuar um pedido de autorização 

ao Conselho Científico do Instituto da Educação da Universidade, no sentido da apresentação da 

tese na base da compilação, devidamente enquadrada, de um conjunto coerente e relevante de 

trabalhos de investigação, já objeto de publicação em revistas com comités de seleção de 

reconhecido mérito internacional, partindo dos pressupostos previstos no Despacho IE-02/2012 

do Instituto da Educação da Universidade do Minho. Decorrente do pedido ter conhecido 

aprovação, a tese apresenta uma estrutura com três artigos publicados e um artigo aceite para 

publicação: 

 

a) [Artigo 1] Sousa, J., & Pacheco, J. A. (2018). A ambivalência dos efeitos da Avaliação 

Externa das Escolas nas práticas escolares. Aceite para publicação na Revista Educação 

Especial. (Anexo 1); 

b) [Artigo 2] Sousa, J., Costa, N., Marques, M., & Pacheco, J. A. (2016). Avaliação externa 

de escolas. Um metaestudo. Revista Educação, Sociedade & Culturas. Dossier Temático 

“A avaliação das escolas: políticas, perspetivas e práticas”, 47, 53-72; 

c) [Artigo 3] Sousa, J. (2018). Práticas significativas de autoavaliação: ensaio sobre um caso 

em um agrupamento de escolas TEIP.  Revista de Estudos Curriculares, 9(1) 62-84; 
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d) [Artigo 4] Sousa, J., & Pacheco, J. A. (2018). Perceções dos docentes sobre a Avaliação 

Externa das Escolas em Portugal. Roteiro, 43(1), 237-258. 

 

Para além dos artigos, a tese inclui a abordagem de estudos não publicados anteriormente, que 

visam o aprofundamento do tema e a construção de um campo amplo de reflexão e discussão, 

pelo que a estrutura da tese apresenta a seguinte organização: 

 

a) A presente Introdução efetua uma apresentação da estrutura da tese, da pertinência do 

estudo e da problemática da investigação, assim como se debruça sobre o 

enquadramento temático e as opções metodológicas utilizadas; 

b) O Capítulo I, Avaliação Externa das Escolas: conceptualização e enquadramento, aborda 

a avaliação nas escolas1 partindo de um enquadramento do contexto nacional e 

internacional do qual emerge a avaliação e, através da conceptualização do tema, 

considera os referenciais teóricos relevantes. É efetuada uma primeira abordagem aos 

efeitos da Avaliação Externa das Escolas (AEE) nas práticas escolares em diversos 

domínios, apresentando dois artigos que incidem sobre dados empíricos provenientes de 

estudos desenvolvidos no âmbito da implementação do modelo de AEE em Portugal; 

c) O Capítulo II, Perceções e efeitos da Avaliação Externas das Escolas em Portugal, surge 

na sequência do capítulo anterior, e visa o aprofundamento da temática considerando os 

efeitos da AEE no contexto europeu e português, em particular nas práticas de 

autoavaliação e respetivo enquadramento ao nível central e local. Os artigos que integram 

o capítulo abordam o acompanhamento e suporte prestado às escolas nos processos de 

autoavaliação, numa lógica de desenvolvimento e estabelecimento de sinergias 

interinstitucionais. 

d) O Capítulo III, A Avaliação Externa das Escolas no currículo da Educação Pré-Escolar: uma 

compreensão das práticas, centra o seu foco de análise na questão dos efeitos das 

Avaliação Externa das Escolas no currículo da educação pré-escolar, através de um estudo 

qualitativo que analisa as perceções dos intervenientes ao nível escolar (educadores de 

infância, coordenadores de departamento, diretores de agrupamento e pais/encarregados 

                                                 
1 Na presente tese, as referências às escolas remetem-se às escolas públicas, ou seja, Agrupamentos de Escolas e/ou Escolas Não Agrupadas, 

dado que em Portugal foram constituídas unidades administrativas por agregação de escolas que estão geograficamente perto e acessíveis umas 

das outras. Esta situação deveu-se à necessidade de reordenamento da rede educativa pública no âmbito do regime de autonomia, gestão e 

administração das escolas, preconizado pelo Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril. 
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de educação), procurando encontrar tendências em relação aos impactos da AEE nas 

decisões curriculares na educação pré-escolar; 

e) O Capítulo IV, Conclusões e interrogações, efetua uma abordagem às principais 

conclusões alcançadas com a tese, lançando algumas propostas que se pretende que 

possam contribuir para a discussão e reflexão em torno do tema, bem como apresentar 

propostas de problematizações futuras neste âmbito. 

 

A estrutura da tese encontra-se alicerçada nos artigos apresentados, sendo aprofundados com 

dados empíricos ainda não publicados, visando aportar ao estudo uma organização que parte de 

um enquadramento mais amplo para, ao longo dos capítulos, se ir focando de forma progressiva 

nas questões particulares da educação pré-escolar. 

 

1. ENQUADRAMENTO E CONTEXTUALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO 

Numa conjuntura de alterações políticas e de aumento da responsabilização de atores educativos 

em busca da melhoria da qualidade do sistema de ensino, torna-se pertinente compreender o 

impacto e os efeitos da AEE, especificamente no que concerne às suas possíveis implicações nas 

decisões curriculares da educação pré-escolar. O presente estudo, influenciado pelo trabalho 

desenvolvido no âmbito de um projeto nacional de AEE (FCT – PTDC/CPE-CED/116674/2010), 

coordenado pela Universidade do Minho e selecionado para financiamento no concurso da 

Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) (SFRH/BD/93389/2013), visa contribuir para um 

efetivo conhecimento da dinâmica da AEE, aditando interesse pelo enfoque na educação pré-

escolar, com recurso às perspetivas de vários estudos empíricos e de vários atores, 

nomeadamente, decisores pedagógicos, educadores de infância e pais/encarregados de 

educação, tendo em conta as suas perceções num contexto de AEE e os seus efeitos. 

Consequentemente, emergiu o título Conceptualizar o Currículo da Educação Pré-escolar no 

contexto da Avaliação Externa das Escolas em Portugal, tido como adequado para a presente tese, 

de forma abranger a diversidade de contributos que conduziram à sua concretização. 

A enquadrar os desígnios da presente tese encontra-se o campo das Ciências da Educação, 

encarada como ciência e a arte de preservar, de desenvolver e de restaurar a educação com 

significado, influenciada e influenciadora de diversos campos do saber e do conhecimento. Em 

sentido lato, este campo visa conhecer a temática através do plano descritivo e especulativo com 

base no real  o que é , no plano normativo  o que deve ser  , e no plano prático e técnico  
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o que se faz (Planchard, 1975). A sistematização e reconceptualização do conhecimento permite 

chamá-lo de ciência, um termo que provém do latim scientia que significa “conhecimentos sobre 

um assunto” (Ferreira, 1976, p. 193) e que hoje pode ser definido como um conjunto organizado 

de conhecimentos sobre a realidade e obtidos mediante o método científico (Bravo, 1991). 

A construção de conhecimento na área das Ciências Sociais e Humanas, como o são, as Ciências 

da Educação, partem de fenómenos sociais e buscam a objetividade dentro da subjetividade, 

numa lógica em que a objetividade depende da intersubjetividade, como base de todo o 

entendimento: 

 

“. . . the term “intersubjective” no longer refers to the result of an observed convergence 

of thoughts or representations of various persons, but to the prior commonality of a 

linguistic pre understanding or horizon of the lifeworld – which, from the perspective of the 

participants themselves, is presupposed -within which the members of communication 

community find themselves before they reach an understanding with one another about 

something in the world” (Habermas, 1998, pp. 355-356). 

 

No sentido da valorização da pessoa, do seu pensar e do seu fazer, as Ciências Sociais e Humanas 

procuram os seus objetos de estudo na sociedade, sendo que as Ciências da Educação se focam 

no campo da educação, constituindo-se o currículo como um dos campos de estudo que procura 

nos atores da educação o seu foco de estudo. É neste contexto que se pretende enquadrar o 

carácter empírico da investigação, ponto central na diferenciação do conhecimento geral para o 

conhecimento científico. 

Com base na afirmação de que “uma investigação não se realiza em um problema devidamente 

equacionado e sem a definição de um plano que oriente a sua concretização” (Almeida & Freire, 

2008, p. 79), esboça-se a problemática da investigação através da identificação da pergunta de 

investigação e da operacionalização dos objetivos que a delimitam, permitindo, deste modo, a 

conceção de um design de pesquisa que contempla um esquema global do estudo. Este elemento 

organizativo da pesquisa procura interligar a pergunta de investigação, com os objetivos e os 

estudos empíricos a realizar, identificando os sujeitos e as amostras, os momentos de avaliação e 

intervenção e os instrumentos de recolha e análise de dados, de modo a que todos os elementos 

metodológicos otimizem a informação disponível de forma rigorosa, metódica e sistemática. 
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Enquanto fio condutor da pesquisa, a pergunta de investigação surge de modo a traçar a matriz 

teórica e o desenho da metodologia de investigação do estudo empírico (Torres & Palhares, 2014).  

A pergunta de investigação que o presente trabalho procura responder é a seguinte: A Avaliação 

Externa das Escolas está a contribuir significativamente para o currículo da educação pré-escolar? 

Com base no problema de investigação, e sendo este um estudo centrado tanto no plano macro-

analítico da educação (políticas educativas), como no plano meso e micro (os atores e as 

dinâmicas educativas em contexto educativo), este estudo de investigação misto tem como 

propósito explorar os efeitos da AEE no desenvolvimento do currículo da educação pré-escolar em 

Portugal, com os seguintes objetivos: 

 

a) Indagar as tendências das perspetivas internacionais contemporâneas sobre a AEE; 

b) Identificar a perspetiva da Inspeção-Geral de Educação e Ciência (IGEC) acerca da AEE; 

c) Conhecer as perceções dos diretores de agrupamentos de escolas, coordenadores de 

departamento de educação pré-escolar, educadores de infância e pais/encarregados de 

educação relativamente à AEE e seus efeitos no currículo da educação pré-escolar; 

d) Interpretar o contributo da AEE na valorização da educação pré-escolar; 

e) Caracterizar as decisões curriculares decorrentes da AEE na educação pré-escolar. 

 

A escolha do tema de investigação surgiu com base em vários fatores. Durante o mestrado em 

Ciências da Educação, com especialidade em Desenvolvimento Curricular, a AEE foi uma realidade 

que suscitou diversas interrogações quanto aos seus efeitos no currículo da educação pré-escolar. 

Estas questões deveram-se, também, à contínua participação no projeto de investigação nacional 

financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia “Impacto e Efeitos da Avaliação Externa nas 

Escolas do Ensino não Superior” (FCT – PTDC/CPE-CED/116674/2010) e, posteriormente, à 

colaboração no projeto “Observatório de Autoavaliação de Escolas” apoiado pelo Instituto de 

Educação da Universidade do Minho, em parceria com o Centro de Investigação em Educação 

(CIEd). Em toda esta conjuntura, foi determinante o contacto direto com a AEE e os seus efeitos 

na educação pública, a acessibilidade a uma extensa literatura na área, assim como aos resultados 

dos estudos empíricos realizados. Apesar de haver um conhecimento prático e familiaridade com 

a AEE e o seu domínio social (Nunes, 1984; Silva, 1986), a aproximação com o objeto de estudo 

não se manifestou como sendo um poderoso obstáculo à análise científica, pois, o facto de a 

experiência profissional prévia em educação de infância ter sido praticada no sistema educativo 
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privado, tornou o enviesamento, que poderia comprometer o trabalho de construção teórica e 

metodológica, reduzido, tendo em conta que existe um distanciamento das práticas de educação 

de infância no sistema público e no sistema privado, nomeadamente ao nível dos efeitos da AEE 

na educação de infância (Rodrigues, 2013). 

 

2. ROTEIRO METODOLÓGICO 

Ao longo da presente tese foram aplicadas várias metodologias de investigação, por via de 

diferentes instrumentos de recolha e de análise de dados, assim como, se recorreu a várias 

plataformas de informação (participantes e documentos), o que aumentou a fiabilidade dos 

resultados, com base na triangulação de dados, maximizando, assim, a possibilidade de obter 

resultados mais precisos acerca da contribuição da AEE para o currículo da educação pré-escolar. 

Importa salientar que a triangulação de dados visa circunscrever de forma harmoniosa o problema 

em estudo, em conjunto com a análise documental da teoria pertinente para o mesmo e com os 

instrumentos selecionados para a obtenção dos dados empíricos, por via de um modelo de 

convergência de dados quantitativos e qualitativos, procurando obter-se uma interpretação 

integrada, baseada em ambos os tipos de dados (Pacheco, 2006; Creswell & Clark, 2007).  

Considerando que “a capacidade de desprendimento dos pressupostos inerentes ao problema 

educacional, pela incorporação progressiva de um olhar mais holístico, reflexivo e indagador da 

realidade (problema sociológico) constitui um desafio tanto mais difícil quanto mais o investigador 

estiver profissionalmente comprometido com o objeto em estudo” (Torres & Palhares, 2014, p.21), 

os estudos empíricos centram-se em diferentes palcos da realidade educativa, desde as 

perspetivas macro  transnacionais e centralizadas , até à realidade micro, nomeadamente os 

agrupamentos de escolas, órgãos de gestão, o jardim de infância e a sala de atividades. As 

hipóteses teóricas formuladas permitem a determinação e condensação da essência que ocorre 

em si mesma, decorrente da tensão entre o problema educacional e o problema sociológico 

(Torres & Palhares, 2014).  

Na presente tese procura-se realizar uma aproximação ao tema em estudo com base numa 

metodologia mista, que surge atualmente como uma abordagem emergente nas Ciências Sociais 

e Humanas, e que envolve a combinação de análise de dados quantitativos e qualitativos. O 

pressuposto principal é o de que a combinação de ambos os métodos na mesma investigação, 

permita uma maior compreensão e aprofundamento do objeto de investigação do que seria 
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possível usando apenas um deles, sendo que os resultados de ambas as análises emergem 

apenas numa interpretação (Creswell, 2013). 

Bogdan e Biklen (1994) apresentam algumas características distintivas entre a investigação 

qualitativa e a quantitativa. Na investigação qualitativa, os objetivos desenvolvem-se 

fundamentalmente com base em conceitos simples, procurando descrever realidades múltiplas, 

apresentar uma teoria fundamentada, e desenvolver a compreensão. Por seu turno, os dados 

devem ser descritivos, podendo basear-se, por exemplo, em documentos pessoais, notas de 

campo, fotografias, documentos oficiais e outros. Neste tipo de estudo a amostra é geralmente 

pequena e não representativa. Das técnicas e métodos utilizados neste tipo de investigação, 

destacam-se a observação, o estudo de documentos, a observação participante, e a entrevista 

aberta. 

Na abordagem quantitativa, os objetivos de investigação são geralmente testes de teorias, que 

visam encontrar factos, adotando uma abordagem com base na descrição estatística, que procura 

encontrar relações entre as variáveis, e predizer probabilidades futuras. Os dados são 

quantitativos, ou seja, de codificação quantificável, como o caso de contagens ou medidas. As 

variáveis são operacionalizadas e aplicam-se métodos estatísticos, ao passo que as amostras são, 

geralmente, amplas, estratificadas, precisas, com grupos de controlo, com base numa seleção 

aleatória e com controlo de variáveis extrínsecas. Alguns exemplos de técnicas ou métodos 

quantitativos são as experiências, inquéritos, entrevistas estruturadas, observação estruturada e 

conjuntos de dados (Bogdan & Biklen, 1994). 

Nos pontos seguintes especificam-se algumas das opções metodológicas apresentadas ao longo 

da tese. 

 

2.1. Análise de conteúdo 

A análise de conteúdo é o estudo da informação de determinado objeto, com um significado 

específico, inserido num contexto singular e, consequentemente, com uma intencionalidade. Na 

esteira de Henry e Moscovici (1968, p. 36), “tudo o que é dito ou escrito é suscetível de ser 

submetido a uma análise de conteúdo”. Berelson (1952) defende que a análise de conteúdo 

contribui para que a versatilidade dos estudos das Ciências Sociais e Humanas  sendo a 

flexibilidade que caracteriza este método , responsável pela sua ampla difusão na investigação. 

Esteves (2006, p. 107) corrobora esta ideia argumentando que “a análise de conteúdo é a 
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expressão genérica utilizada para designar um conjunto de técnicas possíveis para o tratamento 

de informação previamente recolhida”.  

Com base nestes pressupostos, recorre-se à análise de conteúdo em dois dos estudos empíricos 

apresentados na presente tese (Capítulo I, ponto 4, e Capítulo III), enquadrada na perspetiva de 

Bardin (2004, p. 33), que entende a análise de conteúdo como um “conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens”. Em cada estudo empírico, organizou-se a análise de conteúdo em três 

fases, sendo a primeira correspondente à pré-análise, seguindo-se a exploração do material e 

concluindo-se com o tratamento dos resultados, a inferência e a sua interpretação (Bardin, 2004).  

A pré-análise teve em consideração os objetivos a atingir com este método de análise e com os 

documentos a analisar, uma vez que “toda a análise de conteúdo decorre de uma pergunta ou 

perguntas que o investigador se coloca (caso contrário, seria um exercício sem sentido), bem como 

da natureza dos dados com que ele lida (invocados ou suscitados)” (Esteves, 2006, pp. 108-109). 

A constituição do corpus documental, objeto da análise de conteúdo, foi criada com base em 

documentos já existentes, ou seja, elaborados à parte do quadro da investigação  como é o caso 

dos documentos nacionais e internacionais (Capítulo I, ponto 4) , à semelhança de, por ação do 

investigador  no caso da análise das transcrições dos inquéritos por entrevistas (Capítulo III). Na 

análise dos relatórios nacionais e internacionais, impôs-se o princípio da representatividade na 

seleção do material a considerar (Bardin, 2004), cujos critérios são explicitados no momento da 

sua análise (Capítulo I, ponto 4). No segundo caso, aplica-se o princípio da exaustividade (Bardin, 

2004), pois todo o material foi analisado (Capítulo III). Bardin (2004) identifica, ainda, o princípio 

da homogeneidade ou da pertinência, referindo-se ao facto de os documentos que constituem o 

corpus documental fazerem parte do mesmo objeto de estudo, o que se verifica nos estudos da 

presente tese que são fundamentados na análise de conteúdo. No estabelecimento do corpus 

documental dos estudos empíricos, o princípio da pertinência foi respeitado (Bardin, 2004), 

estando associado à adequação dos documentos selecionados para o esclarecimento da questão 

de investigação (Esteves, 2006). 

Para corresponder aos objetivos delineados na análise de entrevistas (Capítulo III), o campo de 

investigação do estudo empírico foca-se na realidade do ensino público em Portugal, recorrendo-

se aos diretores de agrupamento, educadores de infância, coordenadores de departamento da 

educação pré-escolar e pais/encarregados de educação.    
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Para a realização do inquérito por entrevistas, contactaram-se cinco agrupamentos de escolas da 

zona norte de Portugal, numa amostra definida por conveniência. Foi enviado um pedido formal a 

cada agrupamento (Anexo 2), contendo uma breve apresentação da problemática de investigação 

e a explicação do processo de recolha de dados. Após a confirmação de cada um dos 

agrupamentos agendaram-se todas as entrevistas, diretamente com os elementos indicados pelo 

agrupamento, facultando o respetivo e-mail para contacto. O inquérito por entrevista concretizou-

se na escola sede de cada agrupamento de escolas e/ou nas unidades educativas de pertença 

do(s) entrevistado(s). O processo de recolha de dados teve o guião de entrevista como documento 

de apoio à estruturação da entrevista (Anexos 3, 4, 5 e 6) e recorreu-se a um gravador de som 

digital para a transcrição à posteriori. Todas as entrevistas decorreram num espaço fechado, 

apenas partilhado entre entrevistador e entrevistado. A entrevista foi iniciada sempre pelo Bloco I 

 legitimação da entrevista (Anexos 3, 4, 5 e 6) , seguindo-se os restantes blocos, sendo que a 

gravação foi sempre iniciada após o primeiro bloco, de modo a atingir os objetivos de contextualizar 

a entrevista e de criar ambiente propício à mesma (Estrela, 2008). Esclareceram-se questões 

colocadas pelos entrevistados, nomeadamente sobre o que deveriam fazer se não soubessem 

responder a alguma questão, ou se não quisessem responder. Uma vez terminado este momento, 

e de o entrevistado ter aceitado realizar a entrevista, foi iniciada a sua gravação até serem 

percorridos todos os blocos e respetivas questões norteadoras.  

O guião das entrevistas (Anexos 3, 4, 5 e 6) foi pertinente para a estruturação do momento da 

recolha de dados, porém nem sempre a sua ordem foi estanque, tendo havido situações de 

adaptação e flexibilidade, ora encaminhadas pelo entrevistado, ora guiadas pelo entrevistador.  

As entrevistas foram transcritas na sua totalidade e ipsis verbis. Todos os elementos não verbais 

significativos foram apontados, tendo sido incluídos nas transcrições. No processo de transcrição 

das entrevistas, todos os nomes identificados pelos entrevistados foram retirados, de modo a 

assegurar-se o anonimato. 

 

2.1.1. ANÁLISE QUALITATIVA DOS DADOS 

Para dar sentido analítico à complexidade da captação do real, ou seja, do fenómeno em estudo, 

justifica-se a decisão pelos métodos de investigação qualitativos. Ao longo do processo de análise 

de conteúdo dos dados as interpretações pessoais foram sucessivas, posto que a “analysis is 

synonymous with interpretation of data” (Strauss, 1987, p. 4). Esta dinâmica entre o investigador 

e os dados, permitiu uma análise que se considera adequada e pertinente das informações, tendo 
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em conta a liberdade de análise e as possíveis opções estratégicas, lembrando que os 

“researchers also have quite different investigatory styles, let alone different talents and gifts, so 

that a standardization of methods (swallowed whole, taken seriously) would only constrain and 

even stifle social researchers' best efforts.” (Strauss, 1987, p. 7). 

A complexificação de cada investigação, à medida que se estabelecem interligações entre os 

dados, na “procura de uma interpretação válida, coerente e solucionadora” (Pacheco, 1995, p. 

67), exige ao investigador, como afirma Strauss (1987, p. 7), que na análise qualitativa de dados 

se sigam “guidelines and rules of thumb, not rules”, sem que a análise detalhada e intensiva dos 

dados seja descurada, pois é fundamental para a compreensão da complexidade do objeto de 

estudo. Nesta linha de pensamento, Strauss (1987, p. 11), alerta: 

 

“Equally important is the utilization of experiential data, which consists not only of analysts' 

technical knowledge and experience derived from research, but also their personal 

experiences . . . Experiential data are essential data, as we only give added theoretical 

sensitivity but provide a wealth of provisional suggestions for making comparisons, finding 

variations, and sampling widely on theoretical grounds”. 

 

A estrutura da presente tese é fundamental para o desenvolvimento da análise qualitativa com 

base na análise de conteúdo, pois os dados que emergiram nos artigos aqui apresentados servem 

de apoio às decisões tomadas, particularmente, nos dois dos estudos empíricos apresentados nos 

Capítulos I e III. 

2.1.2. ANÁLISE QUANTITATIVA DOS DADOS 

O processo de categorização permitiu a análise diferenciada de cada categoria, definida na 

estrutura de categorização resultante da análise de conteúdo dos relatórios internacionais, dos 

relatórios nacionais e dos inquéritos por entrevista (Anexo 7). A análise quantitativa dos dados 

qualitativos, foi realizada com base nos valores da Intensidade da Frequência (IF) e da Intensidade 

do Tema (IT), cujos cálculos permitiram a classificação do Percentil Rank (pR), tomando a fórmula 

de Wao, Dedrick e Ferron (2011): 

 

 

Figura 1. Fórmula de cálculo do Percentile Rank (pR). (Wao, Dedrick, & Ferron, 2011). 
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Para tal, foi construída uma estrutura de categorização (Anexo 7) em que se identificou o número 

de vezes em que cada unidade de registo (Bardin, 2004) foi abordada em cada categoria, por 

cada participante do inquérito por entrevista (EE1; EE2; EE3; EE4; EE5; EI1; EI2; EI3; EI4; EI5; 

CD1; CD2; CD3; CD4; CD5; D1; D2; D3; D4; D5) e nos relatórios (Santiago, Donaldson, Looney, 

& Nusche, 2012; Taguma, Litjens, & Makowiecki, 2012; IGEC, 2013, 2015, 2016, 2018; OCDE, 

2013; European Comission/EACEA/Eurydice, 2015a; UNESCO, 2017).  

Os valores da IF foram calculados através da percentagem de participantes que abordou cada 

categoria, sendo a fórmula a seguinte (Figura 2): 

 

Figura 2. Fórmula de cálculo da Theme Frequency. (Wao et al., 2011). 

 

A IT foi calculada de acordo com a percentagem de unidades de registo em cada categoria, através 

da aplicação da fórmula apresentada na Figura 3: 

 

Figura 3. Fórmula de cálculo da Theme Intensity. (Wao et al., 2011). 

 

Para a obtenção do pR recorreu-se à formula de Wao et al. (2011), acima apresentada na figura 

1, sendo que fb = ao número de categorias cuja frequência ou intensidade é menor que a categoria 

que está a ser analisada, fw = ao número de categorias com a mesma frequência ou intensidade 

que a categoria em análise, incluindo a mesma e N = ao número total de categorias citadas no 

grupo em que está a ser analisado.  

Os autores identificam o pR como classificação mínima, quando os valores são ≤ 24%, como 

classificação moderada os valores entre 25% e 74% e, como classificação forte os valores, cujo pR 

é ≥ 75% (Wao et al., 2011). 

O cálculo do pR, tanto com base na IF como na IT, proporciona a análise quantitativa de dados 

qualitativos, de modo a extrair informação clara e objetiva de dados cuja complexidade dificulta a 

análise (Baldwin, 1942), tendo em conta não só a frequência das categorias, mas também, a 

intensidade com que as categorias são citadas. Nesta linha de pensamento, Saldaña (2013, p. 

40) argumenta que “education is complex; so is social life in general and so is qualitative inquiry 

in particular”. Por este motivo, o recurso a várias metodologias torna-se significativo para o 
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aprimoramento das análises (Creswell, 2012). O cálculo de IF e da IT é relevante, uma vez que se 

verifica que nem sempre os resultados são próximos, pois uma determinada categoria pode ser 

mais citada em termos de frequência, mas a sua intensidade pode ser inferior e vice-versa (Wao 

et al., 2011). 

 

2.1.3. RECURSO À ANÁLISE ASSISTIDA POR COMPUTADOR 

Sem a pretensão de entrar numa discussão extensa sobre o recurso à análise de dados assistida 

por computador, pretende-se identificar as razões da escolha de um software para a análise de 

conteúdo dos dados apresentados na presente investigação (Capítulo I, ponto 4, e Capítulo III). 

Recorreu-se ao software NVivo™, dada a extensão dos dados em análise, porquanto “unlike the 

human mind, can maintain and permit you to organize evolving and potentially complex coding 

systems into such formats as hierarchies and networks for “at a glance” user reference.” (Saldaña, 

2013, p. 31). O apoio do software de análise de dados foi fundamental para tornar possível a 

análise de vários documentos e tipos de informação. Com bases de dados qualitativos extensas, 

o apoio do software possiblitou a exequibilidade da sua organização durante todo o processo de 

análise (Saldaña, 2013), permitindo que os dados fossem codificados, sendo possível agrupá-los, 

filtrar características, relacioná-los e compará-los. Estas funções fundamentaram as decisões do 

investigador no sentido de encontrar padrões e relações, interpretando-as e criando novas reflexões 

(Lewins & Silver, 2007, p. 13).  

A análise assistida por computador permite a análise de dados no seu conjunto, tal como 

argumenta Saldaña (2013, p. 32): “another one of CAQDAS’s advantages over manual paper and 

pencil coding and analysis is its search and querying abilities to quickly collect and display key 

words and phrases and similarly coded data for examination”. A flexibilidade de tratamento dos 

dados, podendo recorrer-se à recodificação de códigos, eliminação, renomeação ou fusão, foi uma 

vantagem verificada durante a análise de conteúdo com o apoio do programa de computador 

NVivo™. 

 

2.1.4. DADOS SUBMETIDOS À ANÁLISE DE CONTEÚDO 

Na esteira de Seidman (2006), Morse (2007) e Guest, MacQueen e Namey (2012), codificaram-

se partes do corpus documental dos estudos empíricos, tendo sido excluídas as secções dos textos 

entendidas que nada acrescentariam a uma possível resposta à pergunta de investigação. Em 

alguns casos, a porção analisada correspondeu a metade ou dois terços do registo escrito total, 



 

33 
 

tendo sido possível a análise intensiva dos dados, porquanto enfatiza Saldaña (2013, p. 16), 

“postmodern perspectives on ethnographic texts consider all documentation and reports partial 

and incomplete anyway, so the argument for maintaining and coding a full or condensed data 

corpus seems moot”. 

Não obstante, na análise da frequência do conteúdo do corpus documental seguiu-se o argumento 

de Strauss (1987), que defende que todos os dados devem merecer uma posterior análise, tendo 

sido incluída a totalidade dos documentos. 

 

2.1.5. PROCESSO DE CODIFICAÇÃO 

Segundo Saldaña (2013), o método de codificação é uma das ferramentas analíticas possíveis 

para a análise de dados qualitativos, sendo que para o investigador qualitativo se tornar proficiente 

na análise qualitativa, é fundamental que aprenda a codificar (Strauss, 1987) como um ato 

interpretativo, já que “coding is the transitional process between data collection and more extensive 

data analysis.” (Saldaña, 2013, p. 5). 

O processo de codificação dos dados baseou-se nos princípios defendidos por Saldaña (2013), 

tendo-se recorrido a diferentes tipos de codificação em ambos os estudos, sendo os mesmos 

identificados no enquadramento de cada um dos momentos da análise dos dados (Capítulo I, 

ponto 4, e Capítulo III). 

Na análise qualitativa, o processo de codificação inicia-se pela identificação de códigos nos dados, 

frequentemente definidos por uma “word or short phrase that symbolically assigns a summative, 

salient, essence-capturing, and/or evocative attribute for a portion of language-based or visual 

data.” (Saldaña, 2013, p. 3). Cada código é o reflexo da interpretação pessoal do conteúdo do 

material codificado (Charmaz, 2009), dado que “is a researcher-generated construct that 

symbolizes and thus attributes interpreted meaning to each individual datum for later purposes of 

pattern detection, categorization, theory building, and other analytic processes.” (Saldaña, 2013, 

p. 4).  

Para a organização da codificação dos dados, seguem-se as três regras definidas por Bardin 

(2004): i) recorte; ii) enumeração; e iii) classificação. Os dados considerados como unidade de 

análise são compostos pelos documentos nacionais e internacionais (Santiago et al., 2012; 

Taguma et al., 2012; IGEC, 2013, 2015a, 2016a, 2018; OCDE, 2013; European 

Comission/EACEA/Eurydice, 2015a; UNESCO, 2017) e as transcrições do inquérito por 



 

34 
 

entrevistas (EE1; EE2; EE3; EE4; EE5; EI1; EI2; EI3; EI4; EI5; CD1; CD2; CD3; CD4; CD5; D1; 

D2; D3; D4; D5). 

Durante a leitura flutuante do corpus documental (Bardin, 2004), procede-se à pré-codificação na 

qual se assinala o conteúdo que eventualmente será relevante para a investigação (Layder, 1998; 

Creswell, 2013), através do método de codificação holística, como método exploratório, uma vez 

que “applies a single code to a large unit of data in the corpus, rather than line-by-line coding, to 

capture a sense of the overall contents and the possible categories that may develop” (Saldaña, 

2013, p. 264). À medida que se procedeu à codificação dos diferentes documentos, as opções de 

codificação foram adaptadas ao contexto de análise e aos seus objetivos, indo ao encontro do 

entendimento de Saldaña (2013, p. 66), pois os “coding methods choices may happen not just 

before but even during and after an initial review of the data corpus, based on emergent or new 

conceptual frameworks and methodological needs of the study”. Na esteira do autor, raras são as 

situações em que o primeiro ciclo de codificação é suficiente, podendo haver várias recodificações 

até alcançar a consolidação de significados. O aprofundamento da reflexão em torno dos padrões 

emergentes assim o exige, uma vez que não há regras para a identificação do conteúdo que é ou 

não relevante para a investigação, pois a relevância é subjetiva (Auerbach & Silverstein, 2003). 

Uma segunda fase de codificação permitiu a transformação dos códigos preliminares em códigos 

definitivos (Saldaña, 2013). Tendo em conta que o número de códigos se foi alterando ao longo 

da análise de dados, recorreu-se à gravação de vários codebooks, com a compilação dos códigos, 

as respetivas descrições e a quantidade de unidades codificadas. 

Embora “coding in most qualitative studies is a solitary act . . . intimately at work with her data” 

(Saldaña, 2013, p. 34), recorreu-se ao debate contínuo e discussão de dilemas com outros 

investigadores, processo que facilitou a posterior construção das categorias, pois a discussão 

proporcionou oportunidades de clarificação e interligação de ideias, dando lugar a novas 

interpretações (Strauss, 1987). 

A codificação proporcionou a identificação de padrões nos dados, baseados na semelhança, 

diferença, frequência, sequência, correspondência e causalidade (Hatch, 2002). O processo de 

codificação foi utilizado para “summarize, distill, or condense data, not simply reduce them” 

(Saldaña, 2013, p. 4), permitindo que da codificação dos textos emergissem novas perceções para 

a investigação sobre os dados recolhidos, sob a forma de categorias. Esta transformação dos 

dados em bruto por processos de recorte, agregação e enumeração resultou numa representação 
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sistemática do conteúdo (Bardin, 2004), permitindo a sua análise posterior, relacionando os dados 

com a investigação e vice-versa.  

Friese (2012) defende que nos estudos qualitativos o número final de códigos recomendado é de 

120 a 300. Lichtman (2010) refere que em educação, um estudo qualitativo gera entre 80 a 100 

códigos, organizados entre 15 a 20 categorias e subcategorias, que eventualmente se resumem 

entre cinco e sete conceitos principais. Na esteira de Creswell (2012), a investigação qualitativa 

deve iniciar-se com uma lista com cinco a seis códigos provisórios, que serão sujeitos ao processo 

de lean coding. Relativamente ao número total de categorias, refere que se deve situar entre as 

25 e as 30, agregando-se em cinco a seis temas principais. Não havendo um nível de concordância 

total entre os vários autores, defende-se que “the final number of major themes or concepts should 

be held to a minimum to keep the analysis coherent, but there is no standardized or magic number 

to achieve.” (Saldaña, 2013, p. 24). 

 

2.1.6. DA CODIFICAÇÃO À CATEGORIZAÇÃO 

No que diz respeito à categorização na análise de conteúdo, seguiram-se as orientações 

enquadradas na perspetiva de Bardin (2004, p. 32), que define as categorias como os “elementos 

de significação constitutivos da mensagem”. Ao contrário de um código, uma categoria é uma 

frase ou parágrafo que identifica o que é uma unidade de dados e/ou o que ela significa. Assim, 

uma categoria pode ser identificada através da observação direta da informação, ou pode decorrer 

de informação que seja latente ao fenómeno (Saldanã, 2013).  

Com base na codificação, a que Charmaz (2009) metaforicamente designa ossos da análise, 

criaram-se as categorias que permitiram uma estratégia de análise. A codificação facilitou o 

desenvolvimento das categorias, dando lugar à análise das suas conexões (Saldaña, 2013, p. 5). 

Na análise de conteúdo, as categorias emergem do processo de codificação, como um “outcome 

of coding, categorization, or analytic reflection, not something that is, in itself” (Saldanã, 2013, p. 

14), numa lógica em que o investigador deve “think of a category as a word or phrase describing 

some segment of your data that is explicit, whereas a theme is a phrase or sentence describing 

more subtle and tacit processes” (Rossman & Rallis, 2003, p. 282). A categorização é, portanto, 

o processo de análise da codificação realizada na procura de padrões de ideias enunciadas 

(Auerbach & Silverstein, 2003). Conforme apontam Lüdke e André (1986), as categorias devem 

explicitar os propósitos da pesquisa e, ao mesmo tempo, ser internamente homogéneas, 

externamente heterogéneas, coerentes e plausíveis. 
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Ainda que reconheça que nem sempre sejam totalmente aplicáveis, Bardin (2004) defende que o 

processo de definição de categorias obedeça aos seguintes princípios: i) homogeneidade; ii) 

exaustividade; iii) exclusividade; iv) objetividade; e v) pertinência. Estes pressupostos foram todos 

tidos em consideração no processo de categorização dos dados nos estudos empíricos 

apresentados nos Capítulos I e III. 

O uso de categorias pré-concebidas foi evitado, para promover a emergência das categorias 

provenientes dos dados analisados, identificando temas relevantes e suas relações (Kondracki & 

Wellman, 2002). As categorias emergentes envolveram o processo conceptual e descritivo. As 

proposições e os vocábulos que surgiram como categorias foram, frequentemente, comparadas 

entre si ao longo do processo de categorização, para discernir possíveis relações e criar uma 

proposta de resultados baseada nestas inter-relações, dando-lhes sentidos “when the major 

categories are compared with each other and consolidated in various ways, you begin to transcend 

the “reality” of your data and progress toward the thematic, conceptual, and theoretical.” (Saldaña, 

2013, p. 12). 

 

2.2. Meta-estudo 

A meta-análise é definida como uma técnica de integração de resultados de estudos de 

investigação empírica (Lo & Lo, 2014), de forma a efetuar uma análise comparativa e sistemática 

do objeto de pesquisa, tipicamente aplicada em resultados estatísticos de diversos estudos, no 

sentido de encontrar padrões entre esses. A meta-análise obedece tipicamente às seguintes fases: 

i) seleção dos estudos; ii) codificação de dados; iii) análise estatística; e iv) interpretação de dados 

(Kablan, Topan, & Erkan, 2013). Pese embora o enfoque típico na análise de resultados 

estatísticos, tal facto não obsta à aplicação da meta-análise a dados qualitativos, de forma a 

analisar motivações, perceções e experiências pessoais, entre outras (Cooper, Chenail, & Fleming, 

2012). A opção metodológica utilizada no artigo Avaliação Externa de Escolas. Um metaestudo 

(Capítulo I, Ponto 2) segue o modelo de meta-estudo seguindo a fase de agregação e a 

interpretação de dados, efetuando uma integração dos dados quantitativos e qualitativos, na 

procura da comparação de conceitos e de procedimentos metodológicos. 

Cooper et al. (2012, p. 3) salientam que “o metaestudo é constituído por diversas etapas de 

análise: meta-dados-análise; meta-método e meta-teoria, que conduzem a uma meta-síntese de 

um novo conhecimento construído através destas etapas analíticas”. De acordo com Stake (2006), 

a meta-síntese é distinta da meta-avaliação, podendo assumir natureza quantitativa ou qualitativa, 
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de forma a corresponder ao desenvolvimento de procedimentos sistemáticos com o intuito de 

obter um nível de confiança entre os estudos, configurando-se como uma compreensão integrada 

dos resultados. No artigo Avaliação externa de escolas. Um metaestudo (Capítulo I, ponto 3), o 

estudo aborda a vertente qualitativa, tendo como base as oito dissertações de mestrado realizadas 

numa instituição de ensino superior, que constituem o corpus documental do estudo, no âmbito 

de um projeto de investigação de nível nacional. A escolha dos estudos insere-se no contexto de 

um projeto de investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). A metodologia segue 

uma abordagem construtivista de grounded theory, sendo construída uma teoria a partir da análise 

de sucessivos dados empíricos (Charmaz, 2009). A codificação centra-se, primeiramente, nas 

variáveis de interesse, seguindo-se a codificação axial decorrente da recolha de dados, 

comparando-se de forma contínua os dados que são dispostos em categorias e subcategorias 

conceptuais, com base nas questões orientadoras entendidas com adequadas. 

 

2.3. Investigação-ação 

A configuração do artigo Práticas significativas de autoavaliação: ensaio sobre um caso em um 

agrupamento de escolas TEIP  (Capítulo II, ponto 2), não pressupôs uma exaustividade 

metodológica no sentido da validação ou refutação de uma dada teoria, aproximando-se de uma 

abordagem de estudo de caso, por intermédio da metodologia de investigação-ação que visou 

gerar conhecimento concreto e contextualizado (Stake, 2009; Morgado, 2016), pelo que se 

encontra limitado no que concerne à sua amplitude e comparabilidade.  

Baseado nas perspetivas dos pioneiros da investigação-ação (Stenhouse, 1975; Elliot, 1991), 

verifica-se que esta metodologia apresenta: 

 

“major implications for the betterment of schools . . . curriculum research and 

development ought to belong to the teacher…it will require a generation of work . . . the 

teacher’s professional self-image and conditions of work will have to change . . . each 

classroom is a laboratory . . . each teacher a member of a scientific community . . . [leading 

to] critical testing rather than acceptance…" (Stenhouse, 1975, p. 142). 

 

Para Elliot (1991, p. 49), “the fundamental aim of action research is to improve practice rather 

than to produce knowledge”. Na esteira do autor, a “action research is a process initiated by 

teachers and other educational practitioners in response to a practical problem confronting them” 
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(McKernan, 1991, p. 312). Neste âmbito, Carr e Kemmis (1986) identificam que a investigação-

ação pode ser desenvolvida de diferentes formas, contudo a abordagem pela ação emancipatória 

revela ser uma forma privilegiada de criação de mudanças.  

No artigo apresentado na presente tese, verifica-se uma aproximação ao previsto por Morgado 

(2016, p. 57), em que o estudo de caso com recurso à investigação-ação, revelou-se facilitadora 

da “profundidade de análise em detrimento da sua abrangência”. 

 

2.4. Metodologia quantitativa com recurso a inquérito por questionário 

Na investigação realizada no artigo Perceções dos docentes sobre a Avaliação Externa das Escolas 

em Portugal (Capítulo II, Ponto 3), procurou-se identificar tendências nas perceções dos docentes 

sobre os efeitos da AEE, de modo a compreender a relação entre o sistema e o processo de 

desenvolvimento do campo do currículo. Perante este objetivo elaborou-se um inquérito (Anexo 8) 

por questionário on-line, aplicado a uma amostra intencional de docentes de agrupamentos de 

escolas, da rede do Ministério da Educação, na região Norte de Portugal, que integram o 

Observatório de Autoavaliação de Escolas, que tem um papel consultivo especializado no âmbito 

da AEE, atendendo ao protocolo de colaboração entre as escolas e o Instituto de Educação, da 

Universidade do Minho.  

A recolha de dados utilizada centra-se num um inquérito online por questionário, ao qual os 

inquiridos respondem às perguntas de forma independente, sem apoio direto e presencial, por 

intermédio do software Googleforms. Numa fase anterior à disponibilização do inquérito na sua 

versão final aos respondentes, sujeitou-se este a avaliação independente no sentido de identificar 

e corrigir incoerências ou interpretações desviantes do seu propósito de investigação, constituindo-

se este procedimento como um pré-teste do inquérito, através da submissão a um corpo de 

sujeitos conhecedores do âmbito e próximos do projeto de forma direta ou indireta. O inquérito 

considera na sua elaboração os seguintes aspetos (Hill & Hill, 2000): 

 

a) Introdução sintética; 

b) Adequação da estética; 

c) Apresentação de instruções nas secções e nas questões; 

d) Organização de conceitos por secções; 

e) Tamanho adequado. 
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A estrutura do inquérito apresenta a seguinte forma: 

 

a) Cabeçalho – Título do estudo, apresentação e enquadramento; 

b) Secção I – Dados socioprofissionais do respondente: 

i. Sexo; 

ii. Idade; 

iii. Habilitações académicas; 

iv. Situação profissional; 

v. Grupo de recrutamento; 

vi. Funções; 

vii. Tempo de serviço docente; 

viii. Tempo de serviço na presente escola/agrupamento de escolas; 

ix. Dimensão da escola/agrupamento de escolas; 

x. Ano da última Avaliação Externa das Escolas na escola/agrupamento de escolas. 

c) Secção II – Dados de opinião: 

i. Parte A – Características do modelo de AEE; 

ii. Parte B – Características do modelo de AEE e autoavaliação das escolas; 

iii. Parte C – Efeitos organizacionais, curriculares e pedagógicos do atual modelo de 

AEE da IGEC. 

 

A primeira secção é constituída por dez questões de múltipla escolha relativas à informação 

demográfica e de caracterização da situação profissional do respondente, de forma a permitir a 

posterior segmentação de dados na análise. A segunda secção divide-se em três partes. A parte A 

compreende 21 questões relativas às características do modelo de AEE, das quais três solicitavam 

a perceção do respondente relativamente às afirmações enunciadas, pedindo-se para selecionar 

a(s) opção(ões) desejada(s) em questões de escolha múltipla. As restantes afirmações apresentam 

uma escala do tipo Likert de quatro itens, sendo que 1 significa discordo totalmente e 4 expressa 

concordo totalmente, existindo também a opção sem opinião.  

A parte B é composta por 21 questões orientadas para a compreensão das características do 

processo de AEE e de autoavaliação das escolas, entre as quais duas centram-se na recolha da 

perceção relativa às afirmações enunciadas, pedindo-se para selecionar a opção desejada em 
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questões de escolha múltipla. As restantes afirmações seguiram uma escala do tipo Likert de 

quatro itens, com estrutura semelhante à parte A. 

A parte C engloba um total de 10 questões sobre os efeitos organizacionais, curriculares e 

pedagógicas do atual modelo de AEE, das quais duas recolhem a perceção do respondente face 

às afirmações enunciadas, selecionando-se a opção desejada em questões de escolha múltipla. 

As restantes afirmações seguiram a escala do tipo Likert de quatro itens, semelhante ao utilizado 

nas partes A e B.  

O período de recolha de questionários decorreu entre junho e julho de 2016, tendo sido validados 

276 inquéritos, através de uma amostragem aleatória determinada pela participação das escolas 

no referido Observatório de Autoavaliação de Escolas. 
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CAPÍTULO I – AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS: CONCEPTUALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO 

 

1. INTRODUÇÃO 

A década de 1990, em Portugal, foi marcada por alterações importantes ao nível das políticas, 

com impactos significativos no papel do Estado para com os seus cidadãos. O Estado reviu as 

suas competências, diminuindo a sua ênfase enquanto prestador de serviços, passando a assumir 

um papel mais vincado ao nível avaliativo e regulador (Clímaco, 2009). Estas alterações 

decorreram de fenómenos como a The new public management ou o gerencialismo na 

administração pública, caracterizados por um pacote de reformas implementadas com forte 

influência de organizações internacionais como a União Europeia (UE) e a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) (McNamara & O’Hara, 2009). A 

consubstanciação deste novo papel aportou consigo a adoção de princípios como a quantificação 

e a medição, colocando-os como elementos centrais na avaliação. A oscilação de referenciais de 

avaliação em contexto educacional é decorrente da evolução da própria sociedade, ao nível das 

suas componentes económica, social, política e cultural, que traçam novos contornos à 

conceptualização do que deve ser a educação e do papel do Estado nessa matéria.  

A emergência de um novo papel do Estado Português, em matéria de avaliação educacional, 

advém das transformações económicas emergentes da própria evolução da sociedade portuguesa, 

integrada em 1986 na, então, Comunidade Económica Europeia. No dealbar da década de 1990 

emergiram os conceitos de qualidade educativa no programa do Governo, que procurava mobilizar 

as escolas como centros de mudança, desenvolvendo os seus níveis de informação e comunicação 

de forma a reforçar a sua autonomia e responsabilidade para com a comunidade e o Estado. Este 

quadro desencadeou e promoveu iniciativas decorrente da publicado do Decreto-Lei n.º 43/89, de 

3 de fevereiro, que estabeleceu a autonomia das escolas. Nas décadas posteriores, surgiram vários 

modelos nacionais de avaliação inspirados em modelos internacionais de avaliação das escolas 

(Observatório da Qualidade da Escola (1992-1999), no âmbito do Programa de Educação para 

Todos (PEPT); Projeto Qualidade XXI (1999-2002), sob a direção do Instituto de Inovação 

Educacional (IIE); Modelo de Certificação de Qualidade nas Escolas Profissionais (1997-2001), 

apoiado pelo Programa Leonardo Da Vinci; Programa de Avaliação Integrada das Escolas (PAIE) 

(1999-2002), pela Inspeção-Geral da Educação (IGE); Projeto “Melhorar a Qualidade” (2000), 

criado pela Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP); Programa 

AVES – Avaliação de Escolas Secundárias (2000), inspirado pela Fundación Santa Maria e sob a 
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iniciativa da Fundação Manuel Leão, em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian; Programa 

Efetividade da Autoavaliação das Escolas (2004-2007), pela Inspeção-Geral da Educação (IGE); 

Modelo CAF - Common Assessment Framework, desenvolvido pela Universidade Alemã de 

Ciências Administrativas; Projeto QUALIS – Qualidade e Sucesso Educativo, que visou a articulação 

das escolas com o Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da Administração Pública 

(SIADAP), adaptado pela Direção Regional de Educação do Governo Regional do Arquipélago dos 

Açores em parceria com a Universidade Católica Portuguesa), com os objetivos de aprofundar e 

desenvolver, não só o conhecimento sobre a escola e a aprendizagem dos alunos, mas também 

a fiabilidade da própria escola. A plenitude da implantação do conceito de avaliação nas políticas 

educacionais decorreu, também, deste desenvolvimento. 

Decorrente do Projeto-piloto de Avaliação Externa de Escolas (AEE) entre 2005 e 2006, dinamizado 

pelo Grupo de Trabalho para a Avaliação das Escolas (GTAE), institui-se o modelo de AEE, tal como 

previsto na Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, que desenha o Sistema de Avaliação da 

Educação e do Ensino Não Superior, abrangendo os estabelecimentos de educação pré-escolar e 

de ensino básico e secundário. O modelo emergente visou criar referenciais de exigência nas 

práticas organizativas das escolas, relacionados com o ensino e as aprendizagens, criando um 

padrão de reconhecimento, valorização, e dinamização educativa. A Lei n.º 31/2002 aportou 

consigo as dimensões interna e externa da avaliação, com cariz obrigatório e da responsabilidade 

da administração educativa.  

Destas transformações salienta-se a necessidade de reduzir custos redundantes na educação e 

aumentar a produtividade dos recursos educacionais, alinhando as escolas com as mudanças 

administrativas gerais do Estado, no sentido da adoção de filosofias importadas como a 

transparência na gestão, a prestação de contas e a responsabilidade social. Concomitantemente, 

fenómenos como a globalização de standards passaram a grassar de forma transversal na 

educação, com impacto na avaliação enquanto conceito que atravessa várias disciplinas (Pacheco, 

Seabra, Morgado, & Hattum-Janssen, 2014). 

O modelo da AEE encontra-se profundamente intricado nos conceitos de eficácia e eficiência, 

relacionados com o movimento de melhoria da escola, defensores da criação de condições 

internas nas escolas para o desenvolvimento da autoavaliação institucional, no sentido da 

promoção da aprendizagem organizacional, sublinhando o carácter formativo da avaliação (Eisner, 

1969; Nevo, 2007). De acordo Scheerens (2002), a avaliação em educação diz respeito ao 
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julgamento do valor da escola, baseando-se em informação sistemática, no sentido de suportar a 

tomada de decisão.  

A avaliação acarreta, simultaneamente, um carácter sumativo, que através da avaliação externa 

vem trazer a possibilidade de mensuração e comparação dos resultados organizacionais com 

outras escolas, aos níveis nacional e internacional. Com efeito, a intencionalidade das políticas 

educacionais orientou-se para a avaliação, para a prestação de contas e para a mensuração do 

desempenho das escolas, servindo como um mecanismo de controlo e, consequentemente, de 

comparabilidade interinstitucional, com implicações práticas no dia-a-dia das escolas (Pacheco et 

al., 2014).  

Correia (2011) salienta a contribuição da avaliação das escolas como um vetor de mudança com 

consequências nas decisões dos atores educativos, nos recursos afetos e na aprendizagem dos 

alunos. De acordo com Stake (2006), encontram-se inculcados na avaliação aspetos sociais e 

culturais, bem como questões pessoais e programáticas, distinguindo uma divisão paradigmática 

na avaliação, com uma avaliação baseada em standards e uma avaliação respondente. Apesar de 

o autor reconhecer que somente o conhecimento profissional possibilita a realização da avaliação, 

Sobrinho (2003) refere que o enquadramento teórico permite estabelecer bases comuns, 

nomeadamente, salientar a questão da sua diversidade de significados, atores e metodologias, 

assim como a complexidade inerente ao seu processo de implementação. 

Scriven (2003) sublinha que as teorias da avaliação podem ser divididas consoante as suas 

características em teorias normativas (que prescrevem como a avaliação deve ser realizada, 

concebida e definida) e em teorias descritivas (que explicam em que consiste a avaliação, 

classificando os seus tipos e explanando a sua implementação na realidade prática). Rogers e 

Williams (2007) referem que as abordagens prescritivas se encontram mais orientadas para a 

medição dos resultados e a melhoria das práticas, através da monitorização do desempenho, quer 

dizer, a procura de elencar o que está a ser feito com sucesso no sentido da obtenção dos 

resultados desejados, para que essas práticas possam ser reforçadas e melhoradas. Os autores 

destacam a pesquisa apreciativa, pelo seu impacto no aumento da motivação dos intervenientes 

por estes se centrarem na melhoria dos resultados e não na resolução de problemas. Esta 

abordagem é distinta da empowerment evaluation, ou seja, a avaliação capacitadora, em que os 

intervenientes são incentivados à autoavaliação e à reflexão, e também se distingue da evaluation 

inquiry, isto é, inquérito avaliativo, em que são colocadas questões e clarificados aspetos mais 

subjetivos como perceções, crenças e valores. 
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No enquadramento da avaliação ao nível das políticas educativas, encontram-se subjacentes as 

políticas de accountability que visam aportar ao discurso político uma conotação de base na 

evidência. Para Davis, Newcomer e Soydan (2006), a avaliação tem precisamente o objetivo de 

promoção da accountability, numa lógica de estabelecer uma relação de transparência entre os 

decisores políticos, os cidadãos e outras partes interessadas, valorizando as opções políticas e 

outras medidas governamentais. O conceito de accountability apresenta como característica a sua 

polissemia, destacada por Afonso (2009; 2018), e que implica a sua conceptualização através de 

três aspetos essenciais, nomeadamente, a avaliação, a prestação de contas e a responsabilização, 

numa lógica de justificação e clarificação das práticas, ao nível dos seus fundamentos e intenções 

concretas, implicando, por conseguinte, a avaliação dos efeitos das mesmas. A tradução do 

princípio de accountability no sistema educativo português concretizou-se por meio da avaliação 

de desempenho dos docentes, das avaliações das instituições educativas, pela avaliação das 

aprendizagens, que inculcam nos exames nacionais e na criação e ênfase aos rankings de escolas. 

Estas mudanças emergiram em concomitância com uma crescente lógica de mercado na 

conceptualização social portuguesa, contribuindo para um entendimento dos instrumentos de 

prestação de contas, responsabilização e avaliação como formas de comparação sectorial, com 

repercussões ao nível das orientações das instituições educativas e dos seus indivíduos 

constituintes (Teodoro & Montané, 2009). 

O conceito de accountability é referenciado como baluarte das perspetivas associadas ao 

neoliberalismo e tendentes à salvaguarda da prossecução dos objetivos das agendas das 

organizações de desenvolvimento económico transnacionais, como a União Europeia (UE), a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e o Banco Mundial (BM) 

(Afonso, 2009), em confluência com o fenómeno complexo da globalização, que conduz à 

convergência curricular no sentido da prevalência da produtividade e do alinhamento com os 

standards e a prestação de contas (Anderson-Levitt, 2008).  

Na ótica de Barzanó (2009), a importância da articulação entre as políticas de accountability e a 

cultura de avaliação institucional das escolas, é um aspeto cada vez mais central no âmbito da 

melhoria em educação. A tradução concreta destes efeitos verifica-se, nomeadamente, na 

publicitação de resultados obtidos pelos alunos em avaliações sumativas, ordenando as escolas 

por classificação, o que promove a comparabilidade entre estas na esfera pública, estando 

acessível aos diversos atores, que podem extrapolar conclusões sobre a qualidade educativa 

perante esses resultados (Clímaco, 2010). 
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Na avaliação das escolas é formulado um juízo de valor e é atribuído um nível de mérito à 

instituição, destacando-se na avaliação institucional dois aspetos centrais: a componente interna 

de autoavaliação e a componente de avaliação externa ou heteroavaliação, sendo a primeira 

desenvolvida pela própria escola e a segunda da responsabilidade da administração central 

(Stufflebeam, 2003; Stake, 2006). Na esteira de Marchesi (2002), sublinha-se a importância da 

concomitância da autoavaliação e da avaliação externa, pese embora deva existir um grau de 

independência entre ambas, no sentido de aportarem mudanças positivas e melhorias para as 

escolas. Por outro lado, outros autores têm vindo a apontar um maior sucesso aos efeitos da 

avaliação interna do que à externa (Simons, 1999) sendo, subsequentemente, importante o 

estabelecimento de uma articulação entre as componentes interna e externa da avaliação, cujas 

mais-valias tendem a ser mais pronunciadas ao nível da eficiência dos processos e da eficácia, 

respetivamente (Bolivar, 2012). Saliente-se o papel determinante da comunidade nesta matéria, 

devendo ser o mais possível envolvida no processo de avaliação interna (OCDE, 2013).  

Não obstante, a ênfase dada aos processos de avaliação das escolas e as suas implicações na 

forma com a sociedade estabelece a sua perspetiva sobre a matéria, demonstram  na ótica de 

Ozga (2009) , que os efeitos da avaliação das escolas na melhoria das mesmas são ainda pouco 

evidentes. De acordo com a OCDE (2013), a AEE produz efeitos que contribuem para a melhoria 

da escola, particularmente, no estabelecimento de uma expectativa face à qualidade das escolas, 

e na partilha pública dos resultados da avaliação, que leva à criação de uma pressão pública para 

que as escolas melhorem. Consequentemente, as instituições educativas são incentivadas a 

melhorar os seus processos de autoavaliação devido à existência da AEE. 

A melhoria dos processos é considerada no que se refere à sua eficácia e eficiência. A eficácia é, 

de acordo com Belloni e Belloni (2003), o grau de obtenção de um resultado decorrente de uma 

dada ação, ao passo que a eficiência se refere à otimização dos recursos (processos, tempo, etc.) 

utilizados na obtenção dos resultados. Relativamente às escolas, importa, também, considerar o 

conceito de efetividade social, que se refere à prossecução da sua missão e objetivos sociais. Para 

a OCDE (2013), a avaliação das escolas procura gerar feedback para a melhoria das escolas no 

sentido do seu desempenho ser de maior qualidade. As recomendações de melhoria, a publicação 

dos resultados das escolas, e a atribuição de recompensas ou sanções financeiras, são alguns 

dos mecanismos que podem ser usados no âmbito da AEE. Maioritariamente, no espaço europeu, 

a avaliação é efetuada pela Inspeção, que serve de agente de recolha de evidências do 

desempenho da escola para posterior publicação das mesmas. De acordo com Pacheco et al. 
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(2014), a literatura associa a avaliação externa à autoavaliação em quase a totalidade dos sistemas 

educativos, não existindo, no contexto português, uma imposição governamental sobre a forma 

como a autoavaliação se estabelece, atribuindo-se uma certa autonomia e independência ao seu 

desenvolvimento. Decorrente da sua implementação no ensino superior, os dados empíricos 

apontam para um bom acolhimento do modelo da AEE pela maioria dos dirigentes educativos, 

tendo a autoavaliação surgido no decurso da implementação do modelo, nomeadamente por ser 

um requisito do modelo e também por recomendação enquanto ponto de melhoria nas instituições 

educativas que ainda não efetuavam a autoavaliação (Veloso, 2013). 

Perspetivas mais defensoras da abordagem da avaliação externa, salientam o seu contributo 

essencial para o desenvolvimento das instituições, sendo indutoras de práticas de melhoria e, 

dessa forma, garante de qualidade. Associada à sua implementação, encontram-se práticas tidas 

como vantajosas como a recolha e análise de dados, registo e controlo, avaliação de desempenho 

docente e auscultação crítica dos alunos e da comunidade educativa (Santos, 2011; Lillis, 2012). 

Perspetivas mais críticas (Harvey & Green, 1993) não acolhem de forma tão otimista estes 

conceitos operacionais, entendendo que a qualidade se encontra relacionada com uma 

transformação da pessoa, uma vez que a escola não presta meramente um serviço a um cliente, 

mas sim, que exerce ações deliberadas no sentido da transformação dos alunos. Não existe uma 

produção de conhecimento sobre algo anteriormente inexistente, mas antes uma transformação 

do conhecimento já existente. Assim, a avaliação passa a assumir-se como informação e suporte 

de renovação constante com impacto nas políticas, processos e práticas educacionais, passando 

a estabelecer-se enquanto cultura com a prática de uma autoavaliação permanente e formativa, 

bem como por via de uma avaliação pontual sumativa, que se encontra relacionada com a 

padronização de resultados. 

O desenvolvimento da AEE em Portugal resulta em grande parte do impacto gerado ao nível do 

ensino superior, cuja orientação supranacional é bem patente, nomeadamente pelos standards e 

orientações definidas pela European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). 

Questões como a autonomia curricular e a reduzida comparabilidade entre cursos e instituições 

são aspetos que demarcam o ensino superior do não superior, pelo que neste último emergem 

mais possibilidades de avaliação e comparação, daí que o enquadramento do seu impacto deve 

ter sempre em consideração as políticas de accountability, e o fenómeno da globalização, cujos 

efeitos positivos e negativos devem ser considerados (Pacheco et al., 2014).  
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Steiner-Khamsi (2012a) destaca a forma como as políticas atuais se baseiam em reformas 

viajantes, que perpassam diversas partes do mundo, instalando-se nos sistemas educativos como 

boas práticas transpostas em standards. Esta transposição pode ser relacionada com o conceito 

de refraction apresentado por Goodson e Rudd (2016), que ocorre no sentido de apoiar as 

abordagens metodológicas e teóricas ao discurso, sistemas, políticas e práticas educativas. A 

refração em educação pode ser vista como uma mudança de direção, que emerge das crenças 

de indivíduos e grupos, práticas e trajetórias, que estão relacionadas com os ciclos dominantes 

das reformas e políticas introduzidas no campo da educação (Goodson & Rudd, 2012). Os autores 

(Goodson & Rudd, 2016) distinguem entre refração vertical, como sendo a que se foca na estrutura 

e nas agências, e refração histórica, que se centra nas mudanças históricas dos contextos. A 

refração regista-se, desde logo, na forma como as tendências globais são identificadas e 

transpostas para as políticas nacionais, que, por sua vez, raramente são replicadas tal como 

desejado a nível das escolas e pelos indivíduos. Assim, os autores defendem que as tendências e 

as políticas são reinterpretadas e redirecionadas a nível local, revistas pelos professores nas suas 

implicações curriculares. A refração num primeiro nível, entre o global e os governos nacionais 

decorre da mediação das orientações globais, que sofrem efeitos da história, tradições e ideologias 

políticas dominantes de cada país, ao passo que as políticas nacionais, ao serem transpostas para 

a prática, sofrem os efeitos refratários das culturas e práticas de cada escola, por intermédio das 

ações dos indivíduos que são o reflexo das suas próprias crenças, valores e trajetórias.  

Decorrente desta refração (Goodson & Rudd, 2012), podem surgir efeitos pedagógicos e 

organizacionais nas escolas, identificados nas tendências de mudança nas práticas curriculares, 

no envolvimento dos pais e da comunidade educativa, bem como na qualidade dos resultados das 

avaliações das aprendizagens (Sobrinho, 2003; Mons, 2009). Dados empíricos referem que a 

avaliação externa produz efeitos essencialmente ao nível de procedimentos formais, não se 

materializando em alterações claras nas práticas curriculares, cujas mudanças são mais lentas 

(Ozga, 2009; Normand & Derouet, 2011). Todavia, a procura de delimitar os efeitos da AEE 

constitui-se como um exercício permanentemente desatualizado e que, devido às particularidades 

e singularidades de cada contexto educativo, não permite estabelecer comparações com um grupo 

de controlo. 

Na ótica de Pacheco et al. (2014), o modelo de AEE em Portugal realiza uma integração das 

perspetivas de nível organizacional, curricular e pedagógico, que se encontra expressa na estrutura 

e conteúdo dos domínios da AEE: resultados (académicos, sociais e reconhecimento da 
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comunidade académica); prestação do serviço educativo (planeamento e articulação, práticas de 

ensino e monitorização e avaliação do ensino e das aprendizagens); e liderança e gestão 

(liderança, gestão, autoavaliação e melhoria). 

Considerando que o foco dos diversos organismos e intervenientes nas escolas se situa na 

qualidade dos processos de ensino e aprendizagem dos alunos, existe uma complexidade em 

relação aos fatores que influenciam o sucesso escolar, quer, por um lado, pela ênfase colocada 

pela esfera política nos resultados das aprendizagens obtidos em provas externas, quer, por outro, 

pelos atores educativos, em especial os docentes, que justificam o sucesso escolar muito mais 

pelo impacto que os fatores socioeconómicos têm nos alunos, do que pela ação direta da escola, 

uma vez que sentem que ainda trabalham de forma muito isolada com os alunos, tendo pouco 

poder de influência na comunidade e contexto externo (Pacheco et al. 2014). 

Pacheco et al. (2014), através da exploração de um esquema de três dimensões – sistema, efeitos 

e regulação – identifica cinco tipos de efeitos da avaliação externa: i) efeito discursivo e 

procedimental; ii) efeito parcial e estrutural; iii) efeito exógeno e endógeno; iv) efeito positivo e 

negativo; e v) efeito pretendido e colateral. O efeito discursivo encontra-se relacionado com a 

aceitação e adoção de palavras-chave que conduzem a uma mudança conceptual, de influência 

transnacional e supranacional. Por efeito procedimental entende-se a regulação efetuada por cada 

país ao nível dos normativos que exara, transpondo intencionalidades de adoção de boas práticas, 

com génese racional e tecnocrática, no âmbito de políticas de accountability, que se traduzem em 

dispositivos de avaliação com base em standards que produzem efeitos no trabalho docente.  

O efeito parcial refere-se à relação direta que se estabelece num determinado impacto que é 

passível de mensuração direta. Por seu turno, o efeito estrutural, permite apenas a determinação 

do seu impacto de forma indireta, associando-se dessa forma a outros efeitos de estrutura.  

O efeito exógeno refere-se às decisões tomadas ao nível centralizado, e tendem para a 

uniformização das práticas, numa lógica de políticas de reforma. Por outro lado, o efeito endógeno 

remete para as decisões de inovação tomadas nos contextos locais, decorrentes da participação 

dos atores. 

O efeito positivo e negativo encontra-se relacionado com a lógica de formação de um juízo de valor 

que é intrínseco ao processo de avaliação. A forma como esse juízo é percecionado localmente, 

pode dar origem a consequências positivas e/ou negativas. Este efeito encontra-se relacionado 

com o efeito pretendido e colateral, uma vez que a intencionalidade da avaliação pressupõe uma 
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pretensão positiva na sua implementação, contudo desta poderão advir efeitos colaterais, muitos 

dos quais negativos. 

Ehren e Visscher (2006) apresentam uma tipologia de reações das escolas aos mecanismos de 

avaliação, identificando quatro tipos: i) visão em túnel; ii) miopia; iii) ossificação; e iv) fixação na 

medida. A visão em túnel refere-se à priorização por parte das escolas, nos resultados mensuráveis 

e quantitativos, como o caso dos resultados das aprendizagens. A miopia refere-se à 

implementação por parte das escolas de medidas somente orientadas para o curto prazo, sem 

reflexão sobre as suas consequências ao longo do tempo. A ossificação prende-se com a mudança 

nas escolas orientada de forma a cumprir rigorosamente o previsto no modelo de avaliação. A 

fixação na medida é uma reação que espelha o foco nas medidas preconizadas no modelo de 

avaliação, em detrimento dos processos de melhoria inerentes. 

Para os autores (Ehren & Visscher, 2006) o estilo adotado pela entidade implementadora do 

modelo de AEE – no caso português a IGEC – junto das escolas, cujas capacidades de inovação 

e rede de suporte externo são variáveis, conduz a uma série de efeitos colaterais. Pacheco et al. 

(2014) esquematizam a proposta de Ehren e Visscher (2006) da forma exposta na figura 4. 

 

Abordagem da 

Inspeção 

Escolas com baixa capacidade de 

inovação e fraco apoio externo 

Escolas com elevada capacidade de 

inovação e forte apoio externo 

Diretiva 

Aceitação das recomendações e 

conclusões 

(seguida de tentativa de mudança) 

Rejeição das conclusões 

(com possibilidade de 

comportamentos estratégicos e 

efeitos colaterais) 

Reservada 

Aceitação 

(sem efeitos, pois as escolas não 

sabem como proceder) 

Aceitação 

(seguida de tomada de medidas para 

a melhoria) 

Figura 4. Efeitos pretendidos e efeitos colaterais diferenciados de quatro combinações entre 

características das escolas e da Inspeção. Adaptado de “Avaliação externa. Para a 

referencialização de um quadro teórico sobre o impacto e efeitos nas escolas do ensino não 

superior” por J. A. Pacheco, F. Seabra, J. C. Morgado, & N. Hattum-Janssen, 2014, p. 12. 

 

Com efeito, a reação das escolas à avaliação externa encontra-se relacionada com a maior ou 

menor concordância com a AEE, que influencia a sua reação ao feedback recebido. Em caso de 
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desalinhamento entre o relatório da IGEC e a perceção que a escola tem de si mesma, a escola 

pode alegar desconhecimento por parte dos inspetores do contexto e características específicas 

da escola (Pacheco et al., 2014). 

À luz do exposto, os artigos seguintes procuram explorar, os efeitos da AEE nas práticas escolares 

em diversos domínios, focando-se nos resultados empíricos obtidos em estudos desenvolvidos ao 

longo do percurso de implementação do modelo de AEE em Portugal.  

 

2. A AMBIVALÊNCIA DOS EFEITOS DA AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS NAS PRÁTICAS ESCOLARES [ARTIGO 1] 

Sousa, J., & Pacheco, J. A. (2018). A ambivalência dos efeitos da Avaliação Externa das Escolas 

nas práticas escolares. Aceite para publicação na Revista Educação Especial. (Anexo 1). 
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3. AVALIAÇÃO EXTERNA DE ESCOLAS. UM METAESTUDO [ARTIGO 2] 

Sousa, J., Costa, N., Marques, M., & Pacheco, J. A. (2016). Avaliação externa de escolas. Um 

metaestudo. Revista Educação, Sociedade & Culturas. Dossier Temático “A avaliação das escolas: 

políticas, perspetivas e práticas”, 47, 53-72. Disponível em hdl.handle.net/1822/42760 
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4. TENDÊNCIAS DAS PERSPETIVAS CONTEMPORÂNEAS INTERNACIONAIS E NACIONAIS SOBRE A AEE 

O debate sobre o impacto transnacional nas políticas tem sido bastante desenvolvido por trabalhos 

teóricos (Nye & Keohane, 1971). No mundo contemporâneo, as “transnational mobilization that 

takes place simultaneously on local, national and global levels” (Olesen, 2005, p. 50), que por via 

das organizações e redes inscritas no novo capitalismo social e na política de educação têm grande 

influência nas políticas nacionais (Ball, 2012). 

Para Nye e Keohane (1971, p. 333), o paradigma clássico da dinâmica política é fundamentado 

em um "state-centric interaction pattern", que se caracteriza pelo predomínio das organizações 

transnacionais na política interna dos governos, numa lógica de "classic interstate politics" (Nye & 

Keohane, 1971, p. 334). A singularidade desta relação impõe-se no facto de que pelo menos um 

dos atores que a compõem não é um governo nem uma organização intergovernamental. Isso 

significa que as interações transnacionais ocorrem entre os governos e a sociedade, ou entre 

organizações intergovernamentais e a sociedade, em que cada ator pode ser associado como 

persona governamental, intergovernamental e não governamental. Consequentemente, as 

relações transnacionais intensificam as intenções de cada uma na dependência com outras, 

alterando as relações entre os governos, numa lógica de influência (Nye & Keohane, 1971), o que 

no campo da educação e no contexto europeu se tem vindo a traduzir num “Education Space” 

(Nóvoa & Lawn, 2002). 

É neste contexto que Steiner-Khamsi (2012a) argumenta a existência de reformas educativas 

viajantes, que se movimentam entre contextos culturais distintos. Um fenómeno resultante da 

globalização que, alerta, terá tendência crescente, como aliás corroboram Sahlberg, Hasak e 

Rodriguez, (2017, p. 2), quando enfatizam que a “globalization has . . . led to synchronization of 

education systems from an international perspective. This means that similar, if not the same 

educational issues are debated and argued from one country to another” e que esta será uma das 

questões charneira na mudança da educação em tempos de globalização. 

 

4.1. Análise de documentos  

Na aprofundação da indagação acerca da sincronização entre as perspetivas transnacionais e 

nacionais contemporâneas sobre a avaliação das escolas, recorre-se à análise de conteúdo 

(Bardin, 2004) de documentos que são produzidos e publicados por organismos nacionais (quadro 

1) e transnacionais (quadro 2). Os critérios de definição do corpus documental assentaram no 
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facto de: i) terem conteúdo pertinente para o presente estudo empírico; ii) terem sido publicados 

durante o segundo ciclo de AEE em Portugal; iii) estarem disponíveis para o público em geral.  

Os documentos nacionais remetidos para a análise de conteúdo (Bardin, 2004), consistiram na 

totalidade dos Relatórios Globais da IGEC publicados durante o segundo ciclo de AEE e que a este 

ciclo dizem respeito, tal como se pode constatar no quadro seguinte. 

 

Quadro 1 Corpus documental dos documentos nacionais, publicados pela IGEC 

Corpus documental dos documentos nacionais, publicados pela IGEC 

Data de publicação Título 

2013 Avaliação Externa das Escolas 2011-2012 — Relatório; 
2015 Avaliação Externa das Escolas 2012-2013 — Relatório; 
2016 Avaliação Externa das Escolas 2013-2014 — Relatório; 
2018 Avaliação Externa das Escolas 2014-2015 a 2016-2017 — Relatório. 

Fonte: os autores. 

Nota. Apresenta-se o corpus documental constituído com base em documentos publicados pela 

IGEC sobre o sistema de Avaliação Externa das Escolas, segundo o ano e título de publicação. 

 

Ainda que os relatórios internacionais que constituem o corpus documental tivessem sido 

escolhidos com base nos critérios acima descritos e antes de ser iniciada a análise de conteúdo, 

posteriormente houve a necessidade de incluir um documento publicado pela UNESCO (2017), 

dada a amplitude do seu objeto e a sua relevância na compreensão da perspetiva deste organismo 

transnacional sobre a educação coeva. Assim, o corpus documental integra quatro documentos 

nacionais (quadro 1) e cinco relatórios internacionais (quadro 2), numa amplitude temporal que 

abrange a totalidade do segundo ciclo de AEE (2012-2017).  

 

Quadro 2 Corpus documental dos documentos publicados por organismos transnacionais 

Corpus documental dos documentos publicados por organismos transnacionais 

Data de publicação Título 

2012 
OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Portugal 
2012; 

2012 Quality Matters in Early Childhood Education and Care: Portugal 2012; 

2013 
Synergies for Better Learning: An international perspective on evaluation 
and assessment; 
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Data de publicação Título 

2015 
Garantia da Qualidade na Educação: Políticas e Abordagens à Avaliação 
das Escolas na Europa; 

2017 Relatório Mundial de Monitorização da Educação 2017/2018.  

Fonte: os autores. 

Nota. Apresenta-se o corpus documental constituído com base em documentos publicados por 

organismos transnacionais (Eurydice, OCDE e UNESCO), sobre a avaliação das escolas e a 

educação pré-escolar no contexto português, segundo o ano e título de publicação. 

 

Tal como referido na introdução da presente tese, a análise de conteúdo enquadra-se na perspetiva 

de Bardin (2004), tendo-se recorrido à técnica de codificação dos documentos defendida por 

Saldaña (2013) e com recurso ao software de análise NVivo™ (Anexo 9). Nesta perspetiva, as 

unidades de codificação (Bardin, 2004) foram definidas com base na codificação por método 

estrutural, descritivo, antagonista e de avaliação (Saldaña, 2013), durante a primeira leitura dos 

documentos. Após a codificação inicial, as unidades de codificação foram revistas e associadas 

por categorias (Bardin, 2004), processo em que o critério de relevância foi tido em conta (Coffey 

& Atkinson, 1996), resultando na junção ou eliminação de alguns códigos ou na renomeação de 

outros, num processo a que Saldaña (2013) nomeia de codificação eclética. O recurso às 

categorias emergentes permitiu que os temas das categorias surgissem diretamente dos dados, 

identificando conceitos-chave e suas relações, gerando um mapa de conceitos e temas críticos 

baseados nos princípios de categorização de Bardin (2004). Após a categorização das unidades 

de codificação (Bardin, 2004), procedeu-se à análise quantitativa dos dados.  

 

4.2. Descrição e análise dos resultados dos documentos nacionais 

Neste ponto, apresentamos os resultados da análise dos Relatórios Globais da IGEC, publicados 

no segundo ciclo de AEE (IGEC, 2013, 2015a, 2016a, 2018). 

Procedeu-se à codificação do corpus dos documentos nacionais (quadro 1), iniciando-se pelo 

documento mais recente (IGEC, 2018). Os restantes três relatórios globais da IGEC, por terem 

uma estrutura semelhante (IGEC, 2013, 2015a, 2016a) foram codificados simultaneamente, ou 

seja, nestes relatórios a codificação foi feita ponto por ponto, uma vez que, tal como a estrutura, 

o conteúdo é idêntico.  
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Os resultados do estudo de enumeração das unidades de registo em formato de palavras (Bardin, 

2004), com recurso ao software NVivo™, demonstram que a análise de frequência das 100 

palavras que mais ocorrem inclui conceitos, tais como: melhoria, resultados, domínio, alunos, 

ensino, classificações, [pontos] fortes, docentes, gestão, práticas, liderança, concordância, e 

autoavaliação, para além de conceitos mais previsíveis, tendo em conta o âmbito dos documentos, 

como por exemplo: escolas, avaliação, educação, análise, externa, áreas ou serviço. O resultado 

desta pesquisa pode ser consultado em anexo (Anexo 10) do qual, se apresenta uma síntese com 

a identificação das 20 unidades de registo (Bardin, 2004) mais frequentes e significativas para a 

problemática de investigação na tabela 1:  

 

Tabela 1 Conceitos significativos mais frequentes nos relatórios globais da IGEC 

Conceitos significativos mais frequentes nos relatórios globais da IGEC 

Conceitos 
Frequência 
absoluta 

Frequência 
relativa (%) 

Palavras semelhantes incluídas 

escolas 1519 3.41 escolas, escola 
avaliação 979 2.23 avaliação, avaliações, avaliador, avaliadores, 

avaliativo, avaliativos 
educação 582 1.33 educação, educativa, educativas, educativo, 

educativos 
melhoria 531 1.21 melhor, melhorada, melhorado, 

melhorados, melhorando, melhorar, 
melhores, melhoria, melhorias 

resultados 468 1.07 resultado, resultados, resultam, resulte, 
resultou 

domínio 434 .99 domínio, domínios 
alunos 398 .91 alunos 
análise 395 .90 análise 
externa 362 .83 externa 
ensino 283 .65 ensino 
áreas 276 .63 áreas 
classificações 252 .57 classificação, classificações, classificadas 

[pontos] fortes 241 .55 forte, fortes 
docentes 226 .52 docente, docentes 
gestão 224 .51 gestão 
práticas 217 .50 prática, práticas, práticos 
serviço 209 .48 serviço, serviços 
liderança 196 .45 liderança, lideranças 
concordância 190 .43 concordância 
autoavaliação 189 .43 autoavaliação 

Fonte: os autores. 
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Nota. Conteúdo realizado com recurso ao software de apoio à análise qualitativa, NVivo™. Os 20 

conceitos apresentados derivam da pesquisa das 100 palavras mais frequentes nos relatórios 

globais publicados pela IGEC no segundo ciclo de AEE (IGEC, 2013, 2015a, 2016a, 2018) (Anexo 

10). É apresentada a frequência absoluta e relativa de cada conceito, sendo a mesma calculada 

pelo NVivo™, com base na totalidade do conteúdo codificado. Como critérios de análise optou-se 

por excluir as palavras com menos do que três caracteres e por agregar as palavras semelhantes. 

À unidade de registo fortes acrescentou-se a palavra pontos, por ocorrerem de forma associada.  

 

A nuvem de palavras (figura 5) resultante da pesquisa das 100 palavras mais frequentes nos 

relatórios globais, publicados pela IGEC no segundo ciclo de AEE (IGEC, 2013, 2015a, 2016a, 

2018) reforça a apreciação global dos conceitos mais frequentes. 

 

 
Figura 5. Nuvem de palavras realizada com recurso ao software de apoio à análise NVivo™. A 

nuvem de palavras deriva da pesquisa das 100 palavras mais frequentes nos relatórios globais, 

publicados pela IGEC, do segundo ciclo de AEE (IGEC, 2013, 2015a, 2016a, 2018).  

Fonte: os autores. 

 

Refinando a análise para as cinco palavras mais frequentes (tabela 1 e figura 5), evidenciam-se 

conceitos que apontam para os efeitos da avaliação na educação, isto é, uma educação que visa 

a melhoria e os resultados, sobretudo dos alunos. 
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A análise quantitativa dos dados, com base na classificação do Percentil Rank (pR) (Wao et al., 

2011), permite uma leitura da complexidade de cada uma das categorias (Anexo 11). No caso dos 

relatórios nacionais, a classificação do pR por frequência e intensidade oscilou entre a classificação 

forte e mínima. Na tabela 2 apresentam-se as categorias cujos valores pR por frequência são 

moderados.  

 

Tabela 2 Classificação do Percentil Rank (pR) (Wao et al., 2011) dos relatórios globais da IGEC 

Classificação do Percentil Rank (pR) (Wao et al., 2011) dos relatórios globais da IGEC 

Categoria 

Relatórios Nacionais 

Relatórios Referências 
Classificação 
Frequência 

Classificação 
Intensidade 

Benchmarking internacional 4 4 Moderado Moderado 

Enquadramento conceptual 4 13 Moderado Moderado 

Metodologia 4 4 Moderado Moderado 

Agenda de trabalho durante a visita 4 4 Moderado Moderado 

Entrevista de painel 4 6 Moderado Moderado 

Observação direta 4 4 Moderado Moderado 

Sessão de apresentação 4 4 Moderado Moderado 

Contraditórios 4 19 Moderado Forte 

Disseminação dos resultados da AEE 4 9 Moderado Moderado 

Equipa de avaliação 4 5 Moderado Moderado 

Escala de avaliação 4 5 Moderado Moderado 

Frequência da avaliação 4 17 Moderado Forte 

Plano de melhoria 4 6 Moderado Moderado 

Melhoria do processo de AEE 4 16 Moderado Forte 

Satisfação das escolas 4 110 Moderado Forte 

Satisfação dos avaliadores 4 105 Moderado Forte 

Perfil de escola 4 4 Moderado Moderado 

Apresentação da escola 4 4 Moderado Moderado 

Questionários de satisfação da comunidade 4 109 Moderado Forte 

Valor esperado 4 7 Moderado Moderado 

Quadro de referência 4 10 Moderado Moderado 

Relatórios de escola 4 11 Moderado Moderado 

Resultados das escolas 4 69 Moderado Forte 

Qualidade da educação 3 13 Moderado Moderado 

Organismos responsáveis 2 4 Moderado Moderado 

Singularidade dos contextos no estrangeiro 2 12 Moderado Moderado 

Fonte: os autores. 

Nota. Conteúdo realizado com recurso ao cálculo do Percentil Rank (pR) (Wao et al., 2011) dos 

documentos nacionais (IGEC, 2013, 2015a, 2016a, 2018). A tabela identifica as categorias com 
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classificação por frequência do pR acima da classificação mínima, com base na Intensidade da 

Frequência (IF) e da Intensidade do Tema (IT). 

 

Os dados da tabela 2 indicam que a categoria com pR mais forte, em termos de frequência é a 

categoria benchmarking internacional, consubstanciando a importância da análise dos 

documentos nacionais e internacionais na presente tese. A agenda da AEE encontra-se imbuída 

de significados que se transportam pelas reformas viajantes (Steiner-Khamsi, 2012b). Em todos 

os relatórios se refere que “entre as diversas fontes que suportam a caracterização da qualidade 

das escolas, destacam-se as organizações internacionais de referência, como a União Europeia 

(UE), a OCDE e a UNESCO, com os seus estudos e recomendações sobre as escolas e a sua 

qualidade.” (IGEC, 2013, p. 8; 2015a, p. 10; 2016a, p. 10; 2018, p.7). Neste âmbito, é de 

salientar que o mais recente relatório revela que "entre 2012 e 2014 a IGEC participou em 

reuniões no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal, onde foi 

interpelada sobre diversos aspetos do desenvolvimento do novo modelo de inspeção (avaliação 

externa das escolas) e sobre os seus resultados" (IGEC, 2018, p. 54), demonstrando a 

permeabilidade das questões educativas às dinâmicas das organizações de desenvolvimento 

económico transnacionais que exercem as suas forças nos contextos escolares locais (Afonso, 

2009; 2014). Estas influências que impactam nas políticas educativas nacionais pelo processo de 

refração (Goodson & Rudd, 2012), tornam o papel que os atores escolares desempenham no 

contexto da AEE, cada vez mais relevante, sendo as experiências de autoavaliação significativas 

(Sousa, 2018) um outro nível de refração, que permite que as decisões curriculares, no espaço 

institucional, sigam os princípios que concebem “a escola como espaço de crítica cultural, como 

espaço de pesquisa e como espaço formativo para o trabalho” (Moreira, 2012, p. 183). 

 O enquadramento conceptual do sistema de AEE foi merecedor de um valor do pR com 

classificação forte, sendo um importante fundamento do sistema. No relatório mais antigo (IGEC, 

2013, p. 8), afirma-se: 

  

“Os princípios básicos da legislação nacional preconizam que a avaliação e o controlo de 

qualidade devem aplicar-se a todo o sistema educativo, incluindo o ensino privado e 

cooperativo, e visam promover a melhoria, a eficiência e a eficácia, a exigência e a 

informação qualificada para a tomada de decisão. A autonomia é relacionada com a 

responsabilização/ prestação de contas e com os resultados da avaliação externa”. 
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Esta visão do sistema de AEE é marcadamente inscrita nas tendências de uma política de 

prestação de contas e responsabilização (Ryan & Feller, 2009; Afonso, 2014), com significativo 

impacto no processo das reformas operadas na sociedade (Turner & Yolcu, 2014). 

A análise de conteúdo permitiu aferir que a metodologia está relacionada com a descrição do 

processo de AEE, sobretudo, com a identificação das fontes e a descrição do processo de recolha 

de informação. Esta descrição está presente, de forma uniforme, nos quatro relatórios analisados, 

tal como é o caso da agenda de trabalho (IGEC, 2013; 2015a; 2016a; 2018).   

Os relatórios nacionais analisados (IGEC, 2013; 2015a; 2016a; 2018), abordam o momento da 

entrevista de painel como,  

 

“um meio privilegiado para os diversos membros da comunidade educativa e os parceiros 

da escola debaterem e justificarem as suas práticas, bem como um momento de recolha 

de informação pertinente para avaliação, segundo múltiplas perspetivas. Visa também 

reconhecer a participação dos atores locais na vida da escola: pais, autarcas, empresas, 

associações culturais e outros estabelecimentos de educação e ensino” (IGEC, 2018, p. 

17). 

 

A IGEC reitera, deste modo, que na agenda de trabalho de AEE a auscultação à comunidade é 

uma prioridade. Na mesma linha de orientação, a IGEC enfatiza, em todos os documentos (IGEC, 

2013; 2015a; 2016a; 2018), a visita da equipa às instalações e a observação direta. Ainda no 

âmbito da agenda da visita da AEE, é destacada a sessão de apresentação da escola “feita pela 

direção perante as entidades convidadas e a equipa de avaliação externa” (IGEC, 2013, p. 14; 

2015a, p. 18; 2016a, p. 16; 2018, p. 16). 

Os documentos analisados (IGEC, 2013; 2015a; 2016a; 2018) referem-se aos contraditórios, 

explicitando-se que “os relatórios foram enviados às escolas avaliadas, que dispuseram de um 

prazo para apresentar contraditório.” (IGEC, 2013, p. 15). Nos dois últimos relatórios da IGEC 

(2016a; 2018) não se apresenta informação sobre o total de contraditórios elaborados pelas 

escolas e enviados à IGEC. Nos restantes documentos analisados (IGEC, 2013; 2015a) é referido 

o número de contraditórios e de recursos apresentados pelas escolas. Nos dois relatórios mais 

recentes, é feita uma análise acerca dos conteúdos dos contraditórios, constatando-se que: 
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“a generalidade das escolas utilizam este mecanismo para refutar alguns dos juízos 

avaliativos produzidos pelas equipas de avaliação e manifestar a sua discordância 

relativamente a classificações atribuídas, argumentando, apresentando outras evidências 

e, em alguns casos, enviando até novos documentos. Alguns contraditórios dão conta 

ainda de imprecisões constantes dos relatórios” (IGEC, 2016a, p, 34). 

 

O uso do contraditório pelas escolas, é assim, a forma de comunicação existente entre as 

instituições educativas e feedback dado pelas equipas de AEE. Uma reação formal que, de acordo 

com Pacheco (2016), é moderadamente reativa, sendo que para tal concorrem os efeitos 

procedimental e discursivo, abordados no primeiro capítulo da presente tese. De realçar, que no 

estudo mencionado se verifica que, 

 

“jamais foi criada a comissão de recurso da avaliação externa das escolas. Este facto 

legitima uma avaliação que inclui a possibilidade de elaborar um contraditório que ab initio 

impõe à escola a obrigação de aceitar a decisão final dos avaliadores da IGEC, 

transformando-o num contraditório descontraditado” (Pacheco, 2016, p. 80).      

 

Para além disso, o facto de, durante o segundo ciclo de AEE, os contraditórios nunca refletirem 

uma alteração das classificações das escolas (Sousa & Pacheco, 2018) é motivo de 

descredibilização deste processo.  

O conteúdo da informação sobre a disseminação dos resultados da AEE repete-se ao longo dos 

quatro relatórios, e identifica a publicação dos relatórios e dos contraditórios na página eletrónica 

da IGEC, com o intuito de  

 

“No cumprimento de um dos objetivos da avaliação externa − fomentar a participação na 

escola da comunidade educativa e da sociedade local, oferecendo um melhor 

conhecimento público da qualidade do trabalho das escolas − a IGEC tem divulgado a lista 

das escolas em avaliação e a documentação fundamental desta atividade.” (IGEC 2013, 

p. 16; 2015a, p. 20; 2016a, p.19) 

 

“Os relatórios, os contraditórios e as respostas das equipas de avaliação são publicados 

na página eletrónica da IGEC” (IGEC, 2018, p, 17). 
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Sobre a equipa de avaliação, os relatórios referem-se a apenas à sua constituição, enfatizando a 

importância do envolvimento dos peritos externos no processo de AEE:  

 

“A participação de peritos externos é uma característica essencial deste modelo de 

avaliação externa. O cruzamento de olhares na identificação dos aspetos estratégicos para 

a melhoria da escola e a diversidade de competências e experiências qualificam o 

processo de avaliação e constituem uma fonte de enriquecimento do trabalho” (IGEC, 

2013; 2015a; 2016a). 

 

Os critérios da escala de avaliação são descritos nos quatro relatórios analisados (IGEC, 2013; 

2015a; 2016a; 2018). A análise de conteúdo dos mesmos apenas salienta a existência de uma 

alteração relativa à descrição da escala, que está relacionada com a estrutura dos relatórios. No 

mais recente relatório (IGEC, 2018), a escala de classificação é apresentada no primeiro ponto 

abordado (objetivos, quadro de referência e escala de avaliação) e nos restantes relatórios é 

explanada no segundo ponto (metodologia), contudo, sublinhe-se que o conteúdo é inalterado. 

A presença de conteúdo relacionado com a frequência da avaliação é, também, meramente 

descritiva, indicando-se o número de unidades educativas avaliadas ao longo dos anos letivos. 

A análise de conteúdo acerca do plano de melhoria revela que, na perspetiva da IGEC (2015, p. 

20), é um documento que “deve conter a ação que a escola se compromete realizar nas áreas 

identificadas como prioritárias”. Saliente-se que o plano de melhoria deve ser projetado 

internamente, com a colaboração da comunidade educativa (Sousa, 2018), pois será potenciador 

de tomadas de decisão, ao nível organizacional (Silvestre, Saragoça, & Fialho, 2016), com 

tendência para se traduzirem em consequências nas práticas curriculares dos atores escolares, 

sendo fundamental o envolvimento dos mesmos durante a sua conceção evitando, deste modo, o 

alheamento dos docentes relativamente aos efeitos da AEE, ou resistências a posteriori.  

Acerca da melhoria do processo de AEE, o relatório global da IGEC (2016a, p. 45) indica que as 

escolas sugerem a análise de documentos que não estão previstos: "No que respeita à análise 

das questões de resposta aberta, as escolas sugerem diversos documentos, dos quais se 

destacam a Carta de Missão do Diretor, o Contrato de Autonomia, o Plano Estratégico de Escola, 

o Plano de Melhoria e o Plano de Estudos e Desenvolvimento Curricular". Demonstrando que estão 

disponíveis para um processo de avaliação mais centrado nas especificidades de cada escola, 

nomeadamente no que diz respeito às questões do desenvolvimento curricular. 
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A classificação forte das categorias satisfação das escolas e satisfação dos avaliadores também 

merecem uma reflexão, dado que a secção avaliação do processo pelas escolas e pelos 

avaliadores, é coartado no nupérrimo relatório (IGEC, 2018). Ainda assim, o cálculo do pR revela 

que estes indicadores são fundamentais nos relatórios da IGEC, tal como é consubstanciado pelo 

próprio organismo, quando argumenta que a “Inspeção-Geral da Educação e Ciência tem contado 

com a apreciação crítica das escolas e dos avaliadores, mediante a resposta a questionários de 

avaliação” (IGEC, 2015a, p.41). Em todos os relatórios (IGEC, 2013; 2015a; 2016a; 2018) são 

publicados os dados do inquérito de satisfação das escolas e dos avaliadores, sendo que os 

resultados são maioritariamente positivos. Os aspetos menos positivos que são abordados, estão 

relacionados, sobretudo, com as questões encadeadas com as classificações, como se exemplifica 

com o excerto seguinte: “as escolas atribuem uma avaliação mais negativa: 21,2% de respostas 

discordantes para a justiça das classificações e 20,7% para a fundamentação das classificações.” 

(IGEC, 2013, p. 52).  

No caso da satisfação dos avaliadores, os resultados também tendem a ser positivos, mas 

apresentam alguma discordância acerca da formação dos avaliadores para a preparação do 

processo de AEE. A formação dos avaliadores merece pouca concordância por parte dos mesmos, 

desde o primeiro relatório  publicado no segundo ciclo de AEE , ao mais recente, demonstrando 

alguma insatisfação: “a formação dos avaliadores recolhe 13,1% de opiniões desfavoráveis” (IGEC, 

2013, p. 56); “o aspeto que apresenta um maior nível de discordância é a formação dos 

avaliadores, com 7,7%” (IGEC, 2018, p. 43).  

Os relatórios destacam os resultados das escolas, categoria que abrange os resultados das 

instituições educativas por domínio. Exceto o primeiro relatório publicado após o início do segundo 

ciclo de AEE (IGEC, 2013), em que a classificação de Muito Bom é predominante, nos restantes 

relatórios (IGEC, 2015a; 2016a; 2018) prevalece a classificação Bom, seguindo-se a classificação 

de Muito Bom. As classificações do domínio resultados apresentam, sempre a classificação de 

Bom. 

Os relatórios de escola, que expressam o resultado da avaliação, são amplamente escrutinados 

nos documentos analisados. Para além das classificações das escolas, estes relatórios 

apresentam os pontos fortes e as áreas de melhoria que devem ser tidas em consideração no 

plano de melhoria a ser elaborado pela instituição educativa. 

O primeiro relatório publicado durante o segundo ciclo de AEE atenta ao valor esperado, afirmando, 

o seguinte:  
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“No quadro do processo contínuo de aperfeiçoamento da avaliação externa das escolas, 

importa também destacar as alterações no cálculo do valor esperado, da responsabilidade 

da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, que permitem melhorar os 

modelos de comparação e contextualização dos resultados obtidos pelas escolas” (IGEC, 

2013, p. 66). 

 

Os dados estatísticos e o uso do valor esperado são abordados conjuntamente, nos vários 

relatórios globais analisados. Estes dados são parte constituinte do perfil da escola, em que se 

abrange outros aspetos (questionários de satisfação e documentos estruturantes) da preparação 

da equipa na visita às escolas. 

No caso da categoria questionários de satisfação da comunidade, cujo conteúdo se refere aos 

dados dos questionários de satisfação da comunidade enviados pelas equipas de AEE às escolas, 

tendo sido “uma das principais alterações efetuadas relativamente ao primeiro ciclo de avaliação 

externa” (IGEC, 2013, p. 13) e que têm como objetivo “conhecer os níveis de satisfação dos 

principais intervenientes  alunos, pais e encarregados de educação e trabalhadores docentes e 

não docentes. Com os resultados obtidos identificam-se aspetos importantes para uma 

interpelação e apreciação mais fundamentada no decurso dos trabalhos de avaliação externa” 

(IGEC, 2015a, p. 17). No mais recente relatório da IGEC (2018), os questionários de satisfação 

da comunidade educativa merecem um maior destaque, explicando-se a sua estrutura e respetiva 

implementação, bem como a composição da amostra e os seus resultados. A relevância desta 

categoria nos relatórios da IGEC aponta para uma abordagem de conhecimento do contexto a 

avaliar com base na satisfação dos seus intervenientes, contudo os resultados dos inquéritos têm 

demostrado valores semelhantes: “Em suma, conclui-se que, na generalidade, os questionários 

de satisfação revelam dados muito idênticos aos do ano letivo transato, tanto nos itens, como nas 

percentagens.” (IGEC, 2016a, p. 43), o que, tendo em conta os contextos diversos, pode ser um 

indicador de que a metodologia de inquérito por questionário, ou o seu conteúdo, podem não ser 

os mais adequados para aferir este indicador. 

A qualidade da educação é o ponto de charneira entre o ato de AEE e a melhoria das escolas. A 

IGEC (2013, p. 8) afirma que a construção do quadro de referência do segundo ciclo de AEE teve 

como pressuposto a “identificação de um conjunto de fatores subjacentes a uma educação de 

qualidade”. Em todos os documentos analisados (IGEC, 2013; 2015a; 2016a; 2018), são 

enfatizadas boas práticas, tais como:  
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“lideranças claras e distribuídas, regras que fomentam um ambiente de respeito e 

disciplina, boa circulação da informação e da comunicação; escolas cuja preocupação 

central é o progresso das aprendizagens dos alunos, os resultados académicos e os 

resultados educativos no sentido mais lato, escolas que desenvolvem práticas de inclusão 

e de apoio aos alunos com mais dificuldades, que valorizam formas de trabalho 

cooperativo entre os docentes, que fomentam a participação das famílias, que asseguram 

a autoavaliação para a melhoria do trabalho realizado” (IGEC, 2013, p. 9; IGEC, 2015a, 

p. 11; 2016a, p. 11). 

 

Esta afirmação remete para os resultados das cinco palavras mais frequentes (tabela 1 e figura 

5), que evidencia o foco nos resultados, sobretudo dos alunos. Importa destacar a ênfase que é 

dada ao processo de autoavaliação, nesta busca da qualidade da educação. Neste âmbito, a 

autoavaliação é percecionada pela IGEC como uma componente da AEE (Stufflebeam, 2003; 

Stake, 2006). Contudo, a relação entre ambas não deve ser direcionada para fomentar a ideia de 

qualidade, uma vez que a qualidade educativa não é o processo, mas sim o fim desta relação 

entre as duas esferas avaliativas. Assim, considera-se que o reforço da autoavaliação das escolas 

deve ser fomentado por via do desenvolvimento das escolas e, consequentemente, da educação. 

A singularidade dos contextos no estrangeiro é um aspeto abordado em dois dos relatórios 

analisados (IGEC, 2015a; 2016a), em que se refere que foram realizadas adequações ao modelo 

de avaliação “de modo a atender às especificidades que caracterizam estas escolas” (IGEC, 

2016a, p. 66). Destaque-se que é nesta singularidade que se encontra a única escola com a 

classificação de Excelente nos três domínios de avaliação, que é a Escola Portuguesa de Macau 

(IGEC, 2015a).  

Com base na análise de conteúdo realizada aos quatro relatórios, é relevante mencionar que quer 

os pontos fortes, quer as áreas de melhoria são descritas no último relatório global publicado pela 

IGEC (2018), não obstante, nos restantes documentos é apresentada uma análise comparativa 

dos pontos fortes e das áreas de melhoria por domínio e campo de análise, permitindo identificar 

algumas tendências analíticas. O relatório global da IGEC (2013) apresenta, isoladamente, os 

pontos fortes e áreas de melhoria das escolas com contrato de autonomia. Nos restantes 

documentos essa situação não se verifica. Esta opção, pode estar relacionada com o facto de, no 

ano letivo a que se refere o relatório, o nível Muito Bom predominar no domínio de Prestação do 

Serviço Educativo, para além do domínio de Liderança e Gestão, confirmado nas restantes escolas.  
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Importa, também, enfatizar a importância do acompanhamento à escola na sequência da 

avaliação externa, apontado como uma das sugestões das escolas à melhoria do processo de AEE 

(IGEC, 2015a). 

Os organismos responsáveis são, também, referidos nos relatórios analisados (IGEC, 2013; 

2015a; 2016a; 2018), explicitando-se que à “Inspeção-Geral da Educação e Ciência . . . foi 

atribuída a incumbência de realizar a avaliação externa das escolas” e que o “Conselho Nacional 

da Educação tem acompanhado este programa tendo emitido pareceres e recomendações sobre 

a Avaliação Externa das Escolas.” (IGEC, 2018, p. 53). 

Em suma, a análise de conteúdo dos relatórios globais de AEE, publicados pela IGEC durante o 

segundo ciclo, aponta para uma grande uniformidade ao nível da estrutura, bem como do 

conteúdo, sobretudo focado na metodologia do processo, diferenciando-se apenas nos dados 

relativos às instituições educativas.  

 

4.3. Descrição e análise dos resultados dos documentos internacionais 

A definição do corpus de análise foi submetida aos critérios, já identificados no ponto Metodologia, 

contudo, dada a diversidade de organismos transnacionais aprofundam-se, no presente ponto, os 

motivos pelas opções tomadas. Tendo em conta a extensão dos relatórios a temas que não são 

significativos para o presente estudo, fez-se a análise de conteúdo nas secções mais pertinentes, 

apresentando-se as subdivisões de cada relatório remetidas ao processo de análise de conteúdo.  

Segundo a OCDE2  fórum que reúne trinta e quatro Estados-membros e que estabelece relações 

frequentes com outros setenta países com o objetivo de analisar e comparar dados acerca de 

questões económicas, ambientais e sociais , a sua missão enquadra-se na promoção de políticas 

que melhorem o bem-estar económico e social em todo o mundo, partilhando as suas conclusões 

e recomendações com base na análise de dados. A importância deste organismo transnacional 

nas políticas educacionais tornou-se critério de inclusão nos relatórios alvo de análise neste estudo. 

Assim, recorremos à base de dados das publicações e dos documentos disponíveis na biblioteca 

digital da OCDE3, para fazer a pesquisa por identificação do país (Portugal) e do tema (Educação). 

A lista de publicações que surgiu era bastante extensa, tendo-se seguido os critérios definidos para 

                                                 
2 Cf. Sítio da Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD): www.oecd.org/about/ 
3 Cf. Sítio da OECDiLibrary: www.oecd-ilibrary.org/ 
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a inclusão no corpus de análise desta investigação. Foram identificados três relatórios com 

conteúdos pertinentes para os objetivos da análise de documentos (quadro 2). 

O conteúdo analisado na publicação OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: 

Portugal 2012 (Santiago et al., 2012) consistiu na informação incluída nos segundo e quinto 

capítulos (the evaluation and assessment framework e school evaluation), bem como nas 

conclusions and recommendations. No relatório Quality Matters in Early Childhood Education and 

Care: Portugal 2012 (Taguma et al., 2012), foram analisados os conteúdos dos três capítulos 

(what does research say?, where does Portugal stand compared to other countries? e what are the 

challenges and strategies?). A análise de conteúdo do relatório Synergies for Better Learning: an 

international perspective on evaluation and assessment (OCDE, 2013), incluiu a informação 

contida nos primeiros três capítulos (the focus on evaluation and assessment, trends in evaluation 

and assessment e the evaluation and assessment framework: embracing a holistic approach), à 

semelhança dos sexto (school evaluation: from compliancy to quality) e oitavo capítulos (education 

system evaluation: informing policies for system improvement). 

Por ser uma rede constituída por uma unidade europeia e 40 unidades nacionais, a Rede Eurydice4 

agrega e divulga informação sobre as políticas e os sistemas educativos dos Estados-membros da 

UE, na área da Educação. Para compreender o enquadramento político da AEE em Portugal é 

relevante a análise que a Rede Eurydice faz no estudo Garantia da qualidade na educação: políticas 

e abordagens à avaliação das escolas na Europa (European Comission/EACEA/Eurydice, 2015a), 

acerca das modalidades de avaliação da qualidade das escolas, agregando a informação de 32 

países europeus. Sendo um documento que contém contributos para o debate da avaliação das 

escolas na Europa, incluímos a sua análise neste estudo.  

No relatório da European Comission/EACEA/Eurydice (2015a), o conteúdo analisado consistiu no 

primeiro capítulo  avaliação externa das escolas , no segundo capítulo  avaliação interna das 

escolas , e, por último, no perfil de Portugal apresentado nos perfis nacionais. A escolha dos 

pontos a analisar neste documento teve em consideração a pertinência dos dois primeiros 

capítulos, bem como do glossário, com o objetivo de desenvolver o entendimento sobre a 

perspetiva da Rede Eurydice acerca da AEE e da avaliação interna, uma vez que a obrigatoriedade 

da avaliação interna está presente no sistema de AEE delineado em Portugal. O perfil de Portugal 

                                                 
4 Cf. Sítio da Unidade Portuguesa da Rede Eurydice, Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC): 

www.dgeec.mec.pt/np4/54/ 
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que a Rede Eurydice apresenta, é uma síntese da análise do sistema de AEE validada por esta 

rede europeia, sendo de elevado valor para o estudo da problemática de investigação. 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)5 tem como 

objetivo a construção da paz global, por via da cooperação internacional em educação, ciências, 

cultura, comunicação e informação, como linhas estratégicas para a consecução dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos na Agenda 2030, adotada pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas (ONU), em 2015. O Relatório mundial de monitorização da educação 

2017/2018 (UNESCO, 2017), foi incluído no corpus documental, uma vez que é um documento 

atual e que enfatiza o ODS 4 – uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade e oportunidades 

de aprendizagem ao longo da vida para todos –, responsabilizando, transversalmente, a sociedade.  

Os relatórios internacionais publicados por organismos transnacionais, durante o segundo ciclo de 

AEE (Santiago et al., 2012; Taguma et al., 2012; OCDE, 2013; European 

Comission/EACEA/Eurydice, 2015a; UNESCO, 2017), foram codificados desde o mais antigo para 

o mais recente.  

A análise de frequência, com base nas unidades de enumeração (Bardin, 2004), foi realizada com 

recurso ao software NVivo™, e apresenta-se na tabela seguinte com as 20 unidades de registo 

(Bardin, 2004) mais frequentes e significativos para a problemática de investigação (tabela 3). 

Estes dados emergem do estudo das 100 palavras mais frequentes, que pode ser consultado em 

anexo (Anexo 12).    

Os 20 resultados mais significativos (tabela 3) enfatizam conceitos, tais como: evaluators’, 

educators’, assessments, students’, systems, development, nations, teachers, report, country, 

results, improvement, learning, informs, policy, accountability, quality, school’, external e performs. 

Tendo em conta o âmbito dos documentos em análise, podemos identificar alguns conceitos mais 

previsíveis, como por exemplo, school’ e external. 

 

 

 

 

                                                 
5 Cf. Sítio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO): en.unesco.org/about-

us/introducing-unesco 



 

104 
 

Tabela 3 Conceitos significativos mais frequentes nos relatórios dos organismos transnacionais 

Conceitos significativos mais frequentes nos relatórios dos organismos transnacionais 

Conceitos 
Frequência 
absoluta 

Frequência 
relativa (%) 

Palavras semelhantes incluídas 

school’ 5692 3.78 school, school', school’, schooling, schools, 
schools', schools’ 

evaluators’ 3953 2.63 evaluate, evaluated, evaluates, evaluating, 
evaluation, evaluations, evaluative, 
evaluator, evaluators, evaluators', 
evaluators’ 

educators’ 3357 2.23 educate, educated, educating, education, 
education’, educational, 'educational, 
educator, educators, educators’ 

assessments 1743 1.16 assess, assessed, assesses, assessing, 
assessment, assessment', assessments 

students’ 1583 1.05 student, students, students', students’ 
systems 1519 1.01 system, system’, systemic, systems, 

systems’ 
development 1256 .83 develop, developed, developers, developing, 

development, developments, develops 
nations 1177 .78 nation, national, nationally, nations 
teachers 1143 .76 teacher, teachers, teachers', teachers’ 
external 1126 .75 external, externality, externally 
report 1086 .72 report, report’, reported, reportedly, 

reporting, reports 
country 992 .66 countries, countries’, country 
results 899 .60 result, resulted, resulting, results 
improvement 877 .58 improve, improved, improvement, 

improvement', improvements, improves, 
improving 

learning 871 .58 learn, learned, learning 
informs 801 .53 inform, informal, information, information’, 

informative, informed, informing, informs 
policy 768 .51 policies, policy 
accountability 755 .50 account, accountabilities, accountability, 

accountability’, accountable, accounted, 
accounting, accounts 

quality 729 .48 qualities, quality 
performs 707 .47 perform, performance, performance’, 

performed, performers, performing, 

performs 

Fonte: os autores. 

Nota. Conteúdo realizado com recurso ao software de apoio à análise qualitativa, NVivo™. Os 20 

conceitos apresentados derivam da pesquisa das 100 palavras mais frequentes nos relatórios 
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publicados por organismos transnacionais (Santiago et al., 2012; Taguma et al., 2012; OCDE, 

2013; European Comission/EACEA/Eurydice, 2015a; UNESCO, 2017) (Anexo 12). É apresentada 

a frequência absoluta e relativa de cada conceito, sendo a mesma calculada pelo NVivo™, com 

base na totalidade do conteúdo codificado. Como critérios de análise optou-se por excluir as 

palavras com menos do que três caracteres e por agregar as palavras semelhantes.  

 

A nuvem de palavras (figura 6) resultante da pesquisa das 100 palavras mais frequentes nos 

relatórios publicados pelos organismos transnacionais, durante o segundo ciclo de AEE (Santiago 

et al., 2012; Taguma et al., 2012; OCDE, 2013; European Comission/EACEA/Eurydice, 2015a; 

UNESCO, 2017), reforça a apreciação global dos conceitos mais frequentes. 

 

 

Figura 6. Nuvem de palavras realizada com recurso ao software de apoio à análise NVivo™. A 

nuvem de palavras deriva da pesquisa das 100 palavras mais frequentes nos relatórios 

internacionais (Santiago et al., 2012; Taguma et al., 2012; OCDE, 2013; European 

Comission/EACEA/Eurydice, 2015a; UNESCO, 2017).  

Fonte: os autores. 

 

Com base na tabela 2 e na figura 6, salienta-se que as cinco palavras mais frequentes estão 

associadas a conceitos que apontam para as razões que sustentam o papel da avaliação das 

escolas, na educação e nos seus atores, ou seja, as instituições educativas, os avaliadores, os 
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educadores/docentes e os alunos. É de ressaltar que o conceito de avaliação das aprendizagens 

está presente, exibindo uma frequência absoluta próxima ao conceito de estudantes. 

A análise quantitativa dos dados, com base na classificação do Percentil Rank (pR) (Wao et al., 

2011), permite o aprofundamento da análise de conteúdo, com base nas categorias identificadas 

(Anexo 13). De modo a analisar as categorias mais significativas, no caso dos relatórios 

internacionais, analisaram-se aquelas cujas classificações do pR por frequência é forte, tal como 

se apresenta na tabela 4.  

 

Tabela 4 Classificação do Percentil Rank (pR) (Wao et al., 2011) dos relatórios publicados por organismos transnacionais 

Classificação do Percentil Rank (pR) (Wao et al., 2011) dos relatórios publicados por organismos 

transnacionais 

Categoria 

Relatórios Internacionais 

Relatórios Referências 
Classificação 
Frequência 

Classificação 
Intensidade 

Qualidade da educação 5 45 Forte Forte 

Envolvimento da comunidade 5 12 Forte Moderado 

Desenvolvimento profissional dos docentes 5 12 Forte Moderado 

Implementação das políticas educativas 5 26 Forte Moderado 

Agenda da AEE 4 104 Forte Forte 

Enquadramento conceptual 4 53 Forte Forte 

Autoavaliação 4 120 Forte Forte 

Articulação entre AEE e autoavaliação 4 21 Forte Moderado 

Decisões curriculares na EPE 4 102 Forte Forte 

Diferenciação curricular na EPE 4 22 Forte Moderado 

Enfoque nos resultados 4 65 Forte Forte 

Descentralização 4 19 Forte Moderado 

Fonte: os autores. 

Nota. Conteúdo realizado com recurso ao cálculo do Percentil Rank (pR) (Wao et al., 2011) dos 

documentos internacionais (Santiago et al., 2012; Taguma et al., 2012; OCDE, 2013; European 

Comission/EACEA/Eurydice, 2015a; UNESCO, 2017). A tabela identifica as categorias com 

classificação por frequência do pR está acima da classificação moderada, com base na Intensidade 

da Frequência (IF) e da Intensidade do Tema (IT). 

 

O cálculo do pR revela que as questões relacionadas com qualidade da educação são destacadas 

em todos os relatórios internacionais (Santiago et al., 2012; Taguma et al., 2012; OCDE, 2013; 

European Comission/EACEA/Eurydice, 2015a; UNESCO, 2017).  
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A definição de qualidade da educação é abordada no relatório sobre a qualidade da educação pré-

escolar (Taguma et al., 2012, p. 9), como um conceito que deve ser contextualizado: 

 

“Definitions of quality differ across countries and across different stakeholder groups 

depending on beliefs, values, a country’s (or region’s) socio-economic context, and the 

needs of the community of users”.  

 

Contudo, o mesmo relatório da OCDE, apresenta a seguinte perspetiva: 

 

“While definitions should be interpreted with caution and sensitivity when comparing cross-

country practices, the OECD has taken a two-tier approach to define “quality” to proceed 

policy discussions. Therefore, this policy profile considers quality in terms of “structural 

quality” and “process quality”, and sets out “child development” or “child outcome” as 

quality targets”. 

 

O relatório da rede Eurydice (2015, p. 55) define que a garantia da qualidade está, 

intrinsecamente, relacionada com a avaliação: 

 

“pode ser entendida como um termo global que se refere às políticas, procedimentos e 

práticas concebidos para obter, manter ou melhorar a qualidade em áreas específicas, e 

que dependem de um processo de avaliação”. 

 

No relatório da OCDE (2013), é enfatizada a necessidade das colaborações em rede, quer seja 

entre o setor nacional, regional, municipal e privado, para garantir a qualidade da educação. A 

implementação de um sistema de avaliação significativo, que permita a sistematicidade de troca 

de informações e reflexões, é vista como uma mais valia para atingir a qualidade da educação. 

Neste âmbito, o trabalho que é realizado pelo Observatório de Autoavaliação de Escolas, pela 

criação de sinergias interinstitucionais, pode ser uma oportunidade de aportar vantagens para as 

escolas e seus atores na facilitação da reflexão, produzindo mudanças significativas no seu 

desenvolvimento (Sousa, 2018). Este relatório acrescenta, ainda, que a qualidade das escolas está 

relacionada com a qualidade da liderança, do mesmo modo que com aspetos relacionados com 
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as práticas curriculares, a avaliação das aprendizagens e o acompanhamento, sequencial e a 

longo prazo, do progresso dos alunos. 

Para a UNESCO (2017, p. 7), a qualidade da educação é uma responsabilidade de todos:  

 

“good-quality education is a collective enterprise in which all actors make a concerted effort 

to meet responsibilities. Education is essentially a shared responsibility, whether it is 

cultivating relevant work skills or culturally aware, tolerant citizens”. 

 

O envolvimento da comunidade é enfatizado pela OCDE (2013), que considera a auscultação da 

comunidade educativa relevante para a avaliação das escolas, criando um crescente impacto na 

capacidade de melhoria interna. Noutro relatório, a OCDE (Santiago et al., 2012) apresenta uma 

perspetiva sobre o envolvimento da comunidade direcionada para os resultados das 

aprendizagens, defendendo que é importante criar espaços que fomentem a responsabilidade 

compartilhada da aprendizagem das crianças, sobretudo, com os pais. As questões do 

envolvimento da comunidade na construção do currículo, são debatidas no relatório da OCDE 

(Taguma et al., 2012, p. 7), que associa a valorização da educação pré-escolar com as decisões 

curriculares baseadas na construção flexível do currículo: “local adaptations of curricula in 

partnership with staff, families, children and communities can reinforce the relevance of ECEC 

services to local children and communities”. O relatório da UNESCO (2017, p. 9), afirma que o 

estreitamento com a comunidade, e particularmente com os pais “who interact closely with 

educators, is vital in ensuring ECE quality”.  

Na perspetiva da UNESCO (2017), o desenvolvimento profissional dos docentes é um desafio a 

alcançar, com o objetivo de tornar os sistemas educativos cada vez mais credíveis para a 

sociedade. De acordo com esta agência especializada, o aumento do prestígio dos docentes é uma 

variável importante para o desenvolvimento das escolas. Concomitantemente, a capacidade dos 

líderes escolares deve ser aprimorada, o que é proporcionado se o desenvolvimento profissional 

dos atores educativos estiver assente em comunidades de aprendizagem (Sahlberg, 2015). 

Todavia, a rede Eurydice (2015, p. 128) alerta que “a formação em avaliação interna para 

professores/pessoal está disponível em universidades mas com caráter facultativo”, sendo de 

particular relevância a ampliação da oferta de formação para docentes, sobretudo  na perceção 

desta rede europeia , nas questões relacionadas com a avaliação interna. Esta perceção, enfatiza 

a importância da criação de sinergias interinstitucionais entre as escolas e o ensino superior, como 
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o caso do Observatório de Autoavaliação de Escolas (Capítulo II), particularmente, no que diz 

respeito ao apoio à formação docente no contexto da AEE e a potencialização das práticas de 

autoavaliação significativas (Sousa, 2018). Para a OCDE (2013), o desenvolvimento profissional 

dos docentes está intimamente relacionado com o sucesso de implementação das reformas 

educativas, uma vez que defende que a capacidade de os atores educativos encararem os desafios 

está relacionada com a disponibilidade em se adaptarem às mudanças. Já no relatório acerca da 

educação pré-escolar (Taguma et al., 2012), a OCDE associa a importância do desenvolvimento 

profissional docente com as condições que lhe são proporcionadas. Segundo este organismo 

transnacional, o apoio ao desenvolvimento profissional é crucial para a implementação do 

currículo, sendo esta uma situação que necessita de grande reflexão, dado que, em alguns 

contextos, é um desafio que é necessário ultrapassar. Neste sentido, acrescenta alguns exemplos 

do contexto Português: 

 

“Insufficient guidelines and resources are likely to enhance difficulties, especially for 

inexperienced, new staff or staff with lower qualifications. Certain working environments, 

such as having too many children to look after, may hinder practising the pedagogy guided 

in the curriculum” (Taguma et al., 2012, p. 41). 

 

De acordo com a UNESCO (2017, p. 18), o desenvolvimento profissional dos docentes deve estar 

na agenda política dos governos, o que nem sempre é uma prioridade: “politicians often focus 

more on visible promises, such as school infrastructure, than on less tangible ones, such as teacher 

professional development”.  

O relatório da OCDE, que enquadra o sistema de avaliação em Portugal (Santiago et al., 2012), 

relaciona o desenvolvimento profissional dos atores educativos com a avaliação dos docentes e 

dos diretores, a observação da prática pedagógica e a carreira docente. Alerta para a limitada 

formação dos diretores em Portugal, sugerindo formação inicial específica para formar as 

lideranças de topo das escolas, e apoia a ideia de criação de uma carreira específica para o líder 

da escola:  

 

“There is no specific initial education to train school leaders or managers in Portugal, nor 

does the specific career of school leader exist. Most of those currently responsible for 

schools developed competencies on the job. Others have undertaken specialised training 
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in school administration while in the post (postgraduate courses in higher education 

institutions or training accredited by the Scientific and Pedagogical Council for Continuous 

Training). These circumstances lead to limited training and preparation on pedagogical 

evaluation and human resource management for the role of the school director in school 

self-evaluation, school improvement, teacher appraisal and teacher career development 

(Santiago et al., 2009). It is interesting to note that the results of school evaluations carried 

out by the Inspectorate during the first inspection cycle (2006-11) reveal that, within the 

domain «delivery of educational service», «supervision of teaching in the classroom» is 

identified as the greatest limitation (against the other three aspects, «articulation and 

sequentiality», «differentiation and support» and «coverage of the curriculum and 

appreciation of learning»” (Santiago et al., 2012, p. 39). 

 

Conforme o relatório denota, a ação dos diretores das escolas é pouco direcionada para a liderança 

pedagógica. Deste modo, sugere que se considere a introdução de um programa de formação 

para os líderes das escolas, como parte de uma estratégia nacional mais ampla, reforçando a 

capacidade e a credibilidade das lideranças de topo e a sua capacitação como líderes pedagógicos. 

Essa formação seria, também, desenvolvida para construir o modelo de avaliação dos diretores e 

para desenvolver competências na transposição dos resultados da avaliação para estratégias de 

aplicação prática. Simultaneamente, alerta para a diminuta formação dos docentes, defendendo 

uma abordagem mais sistemática, tendo em conta as diferentes componentes da avaliação do 

sistema educativo, nomeadamente a autoavaliação. Revela ainda, um défice na existência de 

formação para docentes no âmbito da avaliação dos docentes e dos estudantes, argumentando 

que os docentes, em Portugal, estão excessivamente centrados numa perspetiva behaviorista da 

educação em detrimento de uma postura enquadrada no construtivismo. 

Acerca da implementação das políticas educativas o relatório da UNESCO (2017, p. 18), 

argumenta que os processos políticos “must be open to broad and meaningful consultation”, ideia 

que é sublinhada pela OCDE (2013, p. 112), que acrescenta: "with respect to the initiation of new 

policies, the combination of top-down and bottom-up initiatives is generally believed to foster 

consensus”. Este relatório alia a capacidade política de criar consensos, por via de mecanismos 

regulares e institucionais de concertação social, ao desenvolvimento da confiança política 

necessária para a implementação de um sistema holístico de avaliação e sublinha que o 

envolvimento dos docentes e dos líderes escolares no desenvolvimento das reformas da educação 



 

111 
 

é percecionado como potenciador da sua implementação. O relatório elaborado por Santiago et al 

(2012), apresenta Portugal como tendo feito um enorme esforço para implementar uma cultura 

de avaliação no sistema educativo, mas alerta para o facto de não ser possível verificar que as 

premissas legislativas estejam a ser, completamente, praticadas nas escolas. Refere, também, 

que:  

 

“In Portugal there is a growing understanding of the importance of informing policies and 

the evaluation and assessment framework with evidence from research. The Ministry 

commissions a variety of research studies and promotes the evaluation of the 

implementation of specific policies” (Santiago et al., 2012, p. 32). 

 

Nas políticas educativas, a implementação de medidas com base em dados estatísticos é uma 

tendência que, segundo a OCDE (2013): "is increasingly conferring a central strategic role to 

evaluation and assessment as indispensable tools for improvement, accountability, educational 

planning and policy development.". Neste âmbito do debate acerca da relevância da análise 

quantitativa para a implementação de medidas políticas a UNESCO (2017, p. 14), afirma:  

 

“Some assumptions by those propounding an uncritical approach to accountability in 

education need to be questioned. The drumbeat of accountability for accountability’s sake 

is misdirected. Problems in systems cannot be reduced to a simple dichotomy of 

successful or failing education”. 

 

Uma importante reflexão, que adquire ainda mais relevo num contexto em que a OCDE (2013, p. 

44), argumenta que a avaliação das escolas é uma potencial alavanca de mudança, como base 

no apoio de tomada de decisões: “some education systems have been considerably shaken after 

publication of international comparative scores”. As reformas viajantes (Steiner-Khamsi, 2012b), 

que se refletem em políticas de accountability, aportam ao discurso político mudanças na 

educação com base na evidência e na comparação entre Estados, numa lógica de “devolução de 

competências de decisão” (Pacheco, 2000, p. 12), sendo um terreno pantanoso para o qual a 

UNESCO (2017, p. 11) sugere alguma cautela, pois “in any attempt to introduce accountability, 

dilemmas arise”. Neste enquadramento, Santiago et al. (2012) sublinham a importância da 

criação de fases piloto no processo de implementação de reformas curriculares e de sistemas de 
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revisão e análise do currículo da educação pré-escolar para melhorar a aceitação dos seus efeitos 

e, subsequentemente, a sua relevância. 

Tendo em conta que as escolas “are primarily responsible to governments, which finance them 

and determine their activities. Governments have the power to regulate schools, collect 

performance information and apply sanctions or rewards” (UNESCO, 2017, p. 43). É neste 

contexto que a agenda da AEE se inscreve. A OCDE (2013) identifica o desenvolvimento das 

escolas e a implementação de processos de accountability no sistema educativo, como sendo as 

duas funções principais da avaliação das escolas. Refere que o nível de avaliação das escolas em 

Portugal é alto, porém encaixa-se num nível moderado de práticas de avaliação consistentes entre 

os agentes e as escolas, sendo necessário criar estruturas de relação mais próxima entre ambos. 

Neste relatório, acentua-se a perspetiva de que o impacto que a AEE tem nas escolas, está 

relacionado com o nível de aceitação do feedback que é transmitido pelas equipas de AEE às 

instituições educativas. Esta perspetiva traça a importância das equipas de AEE que conduzem o 

processo, para o sucesso do próprio sistema, argumentando-se que a legitimidade da avaliação 

dos avaliadores externos, pode ser assegurada por via da implementação da avaliação aos 

avaliadores. Simultaneamente, demonstra a relevância em promover a troca de experiências e de 

conhecimentos entre instituições educativas, no sentido de potenciar a partilha de estratégias entre 

os diferentes contextos, de modo a apoiar a tomada de decisão. A preocupação sobre o impacto 

das intenções políticas na agenda da AEE e, consequentemente, na realidade escolar, é, também 

abordada pelo relatório supracitado. 

O enquadramento conceptual da avaliação das escolas é contextualizado no relatório da OCDE 

(2013) e no relatório da rede Eurydice (2015), que descreve os sistemas de avaliação das escolas, 

na maioria dos países da Europa. O sobredito relatório da OCDE (2013), defende uma visão 

holística da avaliação, assente num quadro de avaliação do sistema educativo, em que as várias 

avaliações (avaliação das escolas, avaliação de docentes, avaliação dos diretores e avaliação das 

aprendizagens) devem ser integradas num só sistema de avaliação, numa lógica de amplitude dos 

seus efeitos no campo da educação. Santiago et al. (2012) traçam a estrutura analítica da AEE, 

referindo que a mesma compreende o contexto, o input; o processo, o output ou o resultado. 

Sugere que o quadro de referência da AEE se deve focar mais as questões relacionadas com o 

ensino e a aprendizagem das crianças, pois o sistema de AEE é propício a lançar sinais ambíguos 

sobre os parâmetros mais relevantes, o que faz com que se torne suscetível de processos de 

deturpação e manipulação dos seus objetivos (OCDE, 2013). Neste sentido Santiago et al. (2012), 
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propõem a criação de um plano estratégico, onde se defina o enquadramento conceptual da 

estrutura completa de avaliação, articulando formas de alcançar a coerência entre as diferentes 

componentes de avaliação, por sua vez integradas num amplo sistema da avaliação das escolas 

concêntrico na aprendizagem das crianças. 

O relatório da OCDE (2013) remete para a urgência em preparar a comunidade educativa em ser 

capaz de gerar uma postura crítica e construtiva acerca das suas práticas, quer ao nível individual, 

quer no patamar organizacional, dando-lhes recursos para capacitar a observação, identificação, 

recolha e interpretação de dados que, consequentemente, se traduzem em mudanças que 

permitam o desenvolvimento das práticas educativas, estimulando uma efetiva cultura de 

autoavaliação. Neste âmbito Santiago et al. (2012), clarificam que as escolas têm uma 

compreensão limitada do contributo que a autoavaliação pode e deve ter na melhoraria das 

práticas escolares, o que se tem vindo a refletir na diminuta existência de modelos estruturados 

de autoavaliação das escolas. A OCDE (2013) argumenta que a inspeção da escola é percecionada 

como um ato de avaliação, ao contrário da autoavaliação, sendo este um processo muito relevante 

para o enquadramento da avaliação das escolas. A cultura de avaliação em Portugal está em 

desenvolvimento e a IGEC tem um papel importante a desempenhar no reforço da expansão das 

suas práticas, capacitando todas as escolas para a autoavaliação articulada com a AEE (Santiago 

et al., 2012). Na ótica da OCDE (2013), há uma carência de competências da comunidade 

educativa para a autoavaliação. Mais uma vez, se identifica que o estabelecimento de sinergias 

interinstitucionais para apoiar as instituições educativas é relevante (Capítulo II). 

Na esteira da OCDE (2013), a articulação entre a AEE e a autoavaliação, deve ser baseada em 

critérios transparentes da AEE e no apoio interno e externo, para atingir o desenvolvimento das 

escolas a curto, médio e longo prazo, reconhecendo-se como sendo a combinação mais 

promissora de um sistema de avaliação das escolas. Para isso, é significativo que a autoavaliação 

e a AEE usem a mesma linguagem, ou seja, que se baseiem em pressupostos teóricos 

semelhantes (Livingstone & McCall, 2005). O relatório supramencionado (OCDE, 2013) defende 

abordagens flexíveis da AEE nas instituições educativas. Nas escolas em que não existe um 

histórico de questões problemáticas, isto poder-se-á concretizar mantendo o ciclo regular da 

frequência da AEE, mas com uma agenda de visita mais curta, à semelhança de equipas de AEE 

com menos elementos. Esta sugestão surge com base no exemplo da Escócia, em que as 

avaliações externas só são implementadas após a validação da autoavaliação das escolas, 



 

114 
 

decorrendo, apenas, nas que demonstram fragilidades na autoavaliação, o que implicará uma 

alteração dos recursos:  

 

“The adequate resourcing and provision of training to a new external school evaluation 

body will play a crucial role in building its reputation among schools. In another scenario, 

there may be a need to reduce the capacity of the external evaluation body and this would 

have implication for the frequency and/or intensity of external school evaluations. With the 

strengthened role for school self-evaluation within the school evaluation framework, 

external school evaluators need to update their skills to be able to validate school self-

evaluation and even to work collaboratively with schools on their school self-evaluations” 

(OCDE, 2013, p. 469). 

 

No âmbito das decisões curriculares na educação pré-escolar, o relatório da OCDE (Santiago et 

al., 2012) sublinha que, no contexto português, as práticas curriculares na educação pré-escolar 

são um exemplo a seguir por outros países, porém admite que existem potenciais áreas de reflexão 

para a educação pré-escolar em Portugal, tais como: i) a ampliação da cobertura etária da 

educação de infância (dos 0 aos 3 anos); ii) a articulação curricular com os restantes níveis de 

ensino e, particularmente, com o 1.º ciclo; iii) a inclusão de metas claras de concretização do 

currículo; iv) a criação de um enquadramento curricular comum entre a creche e a educação pré-

escolar, numa lógica de currículo como uma construção cultural e social; v) a inclusão de aspetos 

relacionados com a diversidade cultural nas Orientações Curriculares da Educação Pré-escolar 

(OCEPE); vi) o apoio às iniciativas locais para adaptarem o currículo do pré-escolar; vii) o 

alinhamento do currículo da educação pré-escolar com metas de qualidade e práticas de avaliação 

mais amplas. Importa, assim, refletir sobre o enquadramento do currículo da educação pré-escolar 

com as práticas de avaliação das escolas, no sentido de que as últimas contemplem a 

especificidade da educação de infância, de modo a que os resultados da avaliação enriqueçam as 

decisões curriculares do educador de infância. O relatório convoca para a discussão a necessidade 

em proporcionar as condições para que os educadores de infância implementem, efetivamente, o 

currículo, em contextos onde que as dificuldades para o exercício das decisões curriculares são 

muitas, pois os recursos são escassos. Como exemplo de possíveis medidas concomitantes, 

sugere a diminuição do rácio de crianças por adulto para um máximo de quatro crianças por 

adulto. Alerta para o facto de estas dificuldades poderem aumentar com pessoal inexperiente, ou 
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com qualificações mais baixas, assim como em contextos caracterizados por uma organização do 

ambiente educativo com muitas crianças, dificultando as práticas curriculares. Assim, a 

monitorização e a avaliação dos contextos educativos são um desafio emergente no contexto das 

práticas curriculares. Por outro lado, o relatório da OCDE (2013) acentua o perigo dos sistemas 

de avaliação levarem ao estreitamento do currículo, pois associa os standards e rankings à 

diminuição de inovação educativa. Contudo, relaciona a inovação no contexto das avaliações dos 

alunos, como potenciadora das inovações curriculares e pedagógicas. Para além disso, alerta para 

o facto de as escolas nem sempre se aperceberem das consequências não intencionais da AEE, 

podendo as mesmas afetar as práticas curriculares e pedagógicas:  

 

“Preliminary findings from an ongoing project funded by the European Union suggest that 

schools reporting they had accepted feedback from external school evaluation bodies did 

not perceive unintended consequences of external school evaluation . . . However, schools 

reporting that they feel the external school evaluation body determines their expectations 

of good education, also reported unintended consequences of external school evaluation. 

Results indicate that new teaching approaches and curriculum experimentation may be 

hindered by school principals’ concerns that these could distract staff from concentrating 

on meeting the expected external school evaluation standards” (OCDE, 2013, p. 393). 

 

O relatório da OCDE (Taguma et al., 2012, p. 12) revela que  

 

“The learning areas that receive most focus in official curricula – particularly in countries 

where child assessments are used shortly after entry into primary school – are literacy and 

numeracy. Countries in the social pedagogy tradition do not exclude emergent literacy and 

numeracy but seek to maintain an open and holistic curriculum until children enter school 

and, sometimes, well into the early classes of primary school. On the other hand, countries 

in which early education has been part of, or closely associated with, primary school tend 

to privilege readiness for school and a more academic approach to curriculum and 

methodology”. 

 

Assim, demonstra-se que um dos desafios da avaliação das escolas é o equilíbrio entre 

uniformização da avaliação e a diversidade curricular, pois é na diversidade que se estabelecem 
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mais oportunidades de inovação e de diferenciação curricular na educação pré-escolar (OCDE, 

2013). Para a OCDE (2013), a avaliação formativa é uma aliada da inovação e da flexibilização 

curricular. Na perspetiva da UNESCO (2017), uma das mais importantes referências para a 

qualidade do ensino e aprendizagem na educação de infância é a interação entre o adulto e a 

criança. Por inerência, é essencial incorporar a avaliação como uma parte contínua e essencial do 

desenvolvimento profissional dos atores educativos, tendo em conta que a aprendizagem e o 

desenvolvimento das crianças devem ser o centro de todo o sistema de avaliação (OCDE, 2013). 

O enfoque nos resultados é sobretudo apontado pelo relatório de Santiago et al. (2012), que atenta 

para a visão distorcida dos atores escolares (alunos, docentes, diretores) relativamente ao papel 

da avaliação, nomeadamente da avaliação das aprendizagens, parecendo existir uma preocupação 

obsessiva com os resultados dos alunos. Uma obsessão que distorce todo sistema educativo, 

através do uso da publicidade dos resultados dos exames, das práticas curriculares dominadas 

pelos exames e pela preparação dos testes, das avaliações sumativas que não são obrigatórias, 

mas que passam a ser rotina, e dos rankings das escolas. Ou seja, um ensino que é equiparado 

à qualidade dos resultados dos alunos: "from the beginning to the end of schooling, assessment 

of students is seen as integral to the work of teachers. This is not just the view of the teachers 

themselves – the review team was struck by how widely this conviction is shared by students, 

school leaders, and parents" (Santiago et al., 2012, p. 10). 

A descentralização é uma tendência apontada pelos relatórios internacionais analisados, tal como 

é elencado pela OCDE (2013, p. 17): "some common policy trends can be observed in one form 

or another in most OECD countries, including decentralisation, school autonomy, greater 

accountability for outcomes and a greater knowledge management capacity". No contexto 

Português da AEE, esta tendência é destacada pelo facto de a realização de autoavaliação ser um 

critério para a contratualização da autonomia das escolas (Santiago et al., 2012). Na perspetiva 

da OCDE (2013, p. 398), “evaluation should continue to be a feature of the drive towards school 

improvement, but as part of a collaborative strategy with schools and local authorities". Este 

entendimento, consubstancia a perceção de que a avaliação é um elemento chave na relação 

entre os que prestam contas e aqueles que são os agentes financiadores, sendo reconhecida como 

uma ferramenta de decisão nas políticas educativas contemporâneas. 
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CAPÍTULO II – PERCEÇÕES E EFEITOS DA AVALIAÇÃO EXTERNAS DAS ESCOLAS EM PORTUGAL 

 

1. INTRODUÇÃO 

Estudos desenvolvidos em Portugal, relacionados com a AEE, têm apontado os efeitos da AEE aos 

níveis curricular, pedagógico e organizacional (Barreira, Bidarra, & Vaz-Rebelo, 2016), que se 

fazem sentir com consequências particulares nos processos de autoavaliação das escolas 

(Pacheco, 2016). O presente capítulo debruça-se sobre a questão dos efeitos da AEE no contexto 

europeu e português, em especial ao nível das práticas de autoavaliação e do seu enquadramento 

estratégico na política educativa nacional e das necessidades identificadas pelos atores educativos. 

Os conteúdos de dois artigos que se integram no presente capítulo apontam para a questão do 

acompanhamento e suporte prestado às escolas nos processos de autoavaliação, numa lógica 

que desenvolve o estabelecimento de sinergias interinstitucionais. 

A investigação recente em matéria de AEE (Alves & Correia, 2008; Gomes, 2014; Correia, 2016; 

Pacheco, 2016; Sampaio, Figueiredo, Leite, & Fernandes, 2016; Silvestre et al., 2016; Sousa, 

Costa, Marques, & Pacheco, 2016) tem evidenciado que os seus efeitos se encontram ainda 

distantes do pretendido aquando da sua implementação, pelo que um movimento contraditório a 

esta tendência carecerá de considerar o estabelecimento de sinergias interinstitucionais como 

uma oportunidade de aportar vantagens para as escolas e seus atores, de forma a que as 

mudanças desencadeadas pela AEE sirvam o desenvolvimento da educação e não somente o 

cumprimento formal das agendas políticas educativas. 

O presente capítulo considera o enquadramento nacional da autoavaliação decorrente da 

implantação da AEE (Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro), procurando elencar percursos e 

possibilidades de implantação de uma autoavaliação significativa para os atores e intervenientes 

no processo. Há na avaliação, de acordo com Bolívar (2003, 2012), a pressuposição da melhoria 

das escolas, sendo um importante veículo de reflexão e partilha interna contínua. Cabe aos 

docentes, enquanto atores educativos de uma escola aprendente, tornar evidente a sua 

intencionalidade educativa, aportando ao olhar externo uma perceção clara vinda de dentro do 

contexto, onde são expostas as diligências efetuadas e resultados alcançados, de um ponto de 

vista informado e reflexivo, num exercício contínuo de autoavaliação. Os dirigentes educativos 

deverão dar suporte à reflexão dos docentes, ao nível da autoavaliação das suas práticas, formando 

e acompanhando ao longo de todo o processo. Desta forma, lançam-se as bases da confiança, do 
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diálogo e da cooperação, que se constituem como aspetos essenciais para a análise e a 

argumentação significativa.  

A autoavaliação conheceu foco de interesse inicial com o trabalho desenvolvido no âmbito do 

Observatório da Qualidade da Escola, no período de 1992 a 1999, cuja ação decorreu de 

influências internacionais (Fialho, 2009). Recentemente, a AEE veio enfatizar a autoavaliação 

como componente essencial do sistema de avaliação das escolas, tal como preconizado no artigo 

6.º da Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, em que define os termos da autoavaliação e salienta 

a sua importância no desenvolvimento do projeto educativo, do funcionamento da organização 

escolar, do sucesso educativo, das atividades escolas e da criação de uma cultura de colaboração 

positiva. O objetivo do sistema de avaliação foi o de cunhar a autoavaliação como uma prática que 

propõe objetivos de melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos, bem como uma 

forma de caracterizar o ensino, sendo um importante contributo para a disponibilização de 

informação à sociedade sobre as instituições escolares, tal como esquematizado na Figura 7, cuja 

a sua versão original foi publicada no primeiro ciclo de AEE em 2006, onde graficamente se 

representa o sistema de avaliação de escolas em Portugal.  

 

 

Figura 7. Desenho inicial da organização e dos instrumentos de avaliação (Oliveira, Clímaco, 

Carravilla, Sarrico, Azevedo, & Oliveira, 2006) 
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A avaliação externa determina os padrões de qualidade ao nível da autoavaliação, influenciando-a 

no sentido de evitar somente medições de desempenho e comparações de serviços prestados. 

Assim, a autoavaliação pode surgir como promotora de mudanças construídas sobre as 

capacidades das escolas, de um modo sustentado e focado, desempenhando um papel promotor 

da melhoria contínua (Bolívar, 2014). Afonso (2015) destaca o cariz de partilha e envolvimento 

dos atores na autoavaliação, ao concebê-la como um processo de aprendizagem que deve ser 

assumido coletivamente pelas escolas. 

O quadro de referência da AEE situa a autoavaliação e a melhoria contínua no domínio da liderança 

e gestão da avaliação das escolas, pelo que é possível atribuir-se à AEE um contributo importante 

na promoção das práticas e dos processos de autoavaliação no sistema educativo português, 

encontrando-se previsto na Lei n.º 31/2002 a sua realização obrigatória, contribuindo para a 

definição dos referentes seguintes do domínio liderança e gestão (IGEC, 2015b): 

 

i) Coerência entre a avaliação e ação para a melhoria; 

ii) Integração dos resultados da avaliação externa nos planos de melhoria; 

iii) Envolvimento e participação da comunidade nas práticas de autoavaliação; 

iv) Sistematização e amplitude da autoavaliação; 

v) Impacto que a autoavaliação tem no planeamento, organização e práticas profissionais. 

 

Pacheco (2016) destaca que a responsabilidade das escolas é superior nos casos em que a 

autoavaliação se estabelece como uma prática institucional, que suporta a avaliação externa, 

contrariamente com o que acontece maioritariamente na realidade portuguesa, onde a 

autoavaliação é encarada como uma prática avaliativa de conformidade. MacBeath, Schratz, 

Meuret e Jakobsen (2005) salientam a autoavaliação como sendo um órgão vital das escolas que 

prestam um serviço educativo de qualidade que buscam a melhoria contínua do mesmo. No 

sentido do desenvolvimento dos processos de autoavaliação, importa sublinhar que a escola 

recorra aos dados e informação decorrente da AEE (Scherman & Fraser, 2017), dado que esta 

fomenta um sistema de recolha sistemática de informação que proporciona mecanismos 

regulatórios formais para obtenção dos resultados desejados (Scheerens, Glas, & Thomas, 2003). 

Cosme e Trindade (2010) reconhecem na autoavaliação uma forma de empoderamento da 

instituição educativa, em que, segundo Swaffield e Macbeath (2015, p. 71), “as escolas se fazem 

a si mesmas, por si e para si”, assumindo a comunidade educativa da escola a tomada de decisões 
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no processo avaliativo quase de forma exclusiva (Alaiz, Góis, & Gonçalves, 2003). A autoavaliação 

é, na ótica de Bolívar (2014), promotora da mudança alicerçada nas capacidades e recursos 

próprios de cada escola, sendo assim sustentável e específica na melhoria contínua do sistema 

educativo. A autoavaliação permite que a escola seja aprendente, autoavaliando-se 

sistematicamente e obtendo informação promotora da reflexão (Nevo, 2001) e, dessa forma, 

conducente ao seu desenvolvimento enquanto instituição educativa (Clímaco, 2005; Bolívar, 

2014). 

A promoção da autoavaliação requer, por parte dos atores educativos, o envolvimento e 

participação no debate dos resultados e oportunidades da escola, sendo este aspeto determinante 

para o estabelecimento de uma avaliação, tida na literatura (Ellison, 2012; O’Neill, 2013), como 

sendo uma autoavaliação inteligente, que emerge de uma accountability inteligente (O’Neill, 2013; 

OFSTED, 2014; Johnson, 2016). A autoavaliação inteligente procede à sinalização assertiva dos 

pontos fracos, necessidades prioritárias e traça caminhos no sentido da melhoria, pesando as 

características específicas do contexto e suportando-se na intervenção desenvolvida pelos seus 

próprios atores educativos (Scheerens, 2002). O envolvimento dos atores do contexto é 

determinante, dado que permite congregar esforços e que emerja uma identificação e apropriação 

da necessidade de autoavaliação, evitando que a mesma seja encarada meramente como uma 

formalidade burocrática (Correia, Fialho, & Sá, 2015) ou como um processo de gestão da imagem 

pública da escola (Ball, 2001). Este processo de envolvimento dos atores conduz ao que Scriven 

(2003) designa como sendo evaluation-free evaluation, isto é, a avaliação livre-da-avaliação. 

De acordo com a investigação (Sousa et al., 2016), verifica-se uma relação intrínseca e de 

causalidade entre a AEE e a autoavaliação. Para MacBeath et al. (2005), a autoavaliação pode 

assumir-se como início da avaliação externa, ao passo que esta pode contribuir para a melhoria 

da autoavaliação ao aportar novas aprendizagens decorrentes dos indicadores e instrumentos 

utilizados na recolha de informação sobre as escolas. Com efeito, a autoavaliação deve 

estabelecer-se com base em práticas de partilha e negociação, contando com envolvimento dos 

atores significativos da comunidade educativa na equipa de autoavaliação, permitindo dessa forma 

a validação dos elementos da equipa enquanto conhecedores da realidade da escola (Scherman 

& Fraser, 2017). Perspetivando a organização escolar do ponto de vista da sua ecologia, a 

autoavaliação assume-se com um órgão vital das escolas na prossecução do seu desenvolvimento 

(O’Brien, McNamara, O’Hara, & Brown, 2017) numa sociedade pautada pela incerteza. A forma 

como a autoavaliação é valorizada determina a amplitude dos seus benefícios, pelo que Scherman 
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e Fraser (2017) sublinham a importância da sua valorização pela comunidade que a implementa. 

Alves e Correia (2008) identificaram que existe ainda a necessidade de implementar a AEE numa 

realidade diversa de processos de autoavaliação de cada escola, assim como estimular a criação 

de suporte neste âmbito por parte de instituições de ensino superior, que facultem o 

acompanhamento e formação necessária (Pacheco, 2016). Para Mouraz, Fernandes e Leite 

(2014), apesar da reconhecida diversidade dos processos de autoavaliação das escolas decorrente 

da AEE, não é taxativo que o procedimento de avaliação externa seja suficiente para instituir a 

pretendida cultura de autoavaliação no sistema educativo português. 

O papel nevrálgico que a autoavaliação acarreta para a qualidade das escolas exige que o processo 

de análise e reflexão interna necessários, não seja deixado ao acaso das capacidades e recursos 

(humanos, físicos, temporais), maiores ou menores, existentes em cada contexto, pelo que existem 

necessidades de acompanhamento e formação a serem salvaguardadas. Estas necessidades, no 

entender de Alves e Correia (2008), decorrem da obrigatoriedade da autoavaliação das escolas, 

verificando-se um menor enfoque por parte da administração central em objetivos como fomentar, 

incentivar, apoiar, ajudar, etc., priorizando outros objetivos como sejam controlar, verificar, apurar, 

etc. De forma a contrariar esta tendência de perspetivar a avaliação, meramente como um 

mecanismo de controlo, importa  de acordo com Fullan e Hargreaves (2015) , que a 

accountability inteligente se insira na potencialização das capacidades e das responsabilidades 

dos recursos existentes, no sentido da sua valorização interna e reforço externo. Desta forma, os 

inspetores da IGEC poderão assumir com maior predominância o papel de fornecedores de pistas 

às escolas sobre os seus pontos fortes e fracos (Ehren & Vischer, 2006). 

Ao longo dos últimos anos, registam-se alguns projetos que visaram produzir informação para 

análise e estudo da autoavaliação das escolas, e que contribuíram para o surgimento de novas 

perspetivas acerca da mesma (Sampaio et al., 2016), bem como permitiram dar 

acompanhamento e formação às escolas no âmbito da autoavaliação. Dos diversos projetos, de 

natureza pública ou de iniciativa privada, com maior ou menor incidência na autoavaliação, 

elencam-se os seguintes: Projeto de Avaliação em Rede (PAR); Programa de Avaliação das Escolas 

Secundárias (AVES); Projeto “Melhorar a Qualidade”; Projeto Prisma; Observatório da Melhoria e 

da Eficácia da Escola; Observatório da Vida nas Escolas (OBVIE); Observatório de Trajetos dos 

Estudantes do Ensino Secundário (OTES); ATENA: Saber para intervir: Observatório para a 

Educação; Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar; Observatório 
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de Escolas do Sul (ObservES); e o Observatório de Autoavaliação das Escolas, que merecerá 

destaque seguidamente. 

Decorrente dos resultados do projeto de investigação “Impacto e Efeitos da Avaliação Externa de 

Escolas no Ensino Não Superior  AEEENS”, realizado entre 2012 e 2015, emergiu e foi criado o 

Observatório de Autoavaliação de Escolas, com o suporte do Centro de Investigação do Instituto 

de Educação (CIEd-UM), do Instituto de Educação da Universidade do Minho. Os elementos 

constituintes do Observatório de Autoavaliação de Escolas foram docentes e investigadores do 

ensino superior, assim como alunos de mestrado e doutoramento que desenvolveram projetos de 

investigação enquadrados na temática da autoavaliação. O Observatório de Autoavaliação de 

Escolas tem um perfil de abertura às escolas interessadas em receber o seu acompanhamento, 

sendo decorrente dessa manifestação de interesse, a celebração de um acordo de colaboração 

com vista ao estabelecimento de sinergias interinstitucionais, com vista à consecução dos 

seguintes objetivos no âmbito da AEE: 

 

i) Prestar assessoria às escolas do ensino não superior, ao nível das suas práticas de 

autoavaliação; 

ii) Contribuir para a melhoria organizacional, curricular e pedagógica das escolas; 

iii) Integrar a autoavaliação nas práticas de avaliação interna das escolas; 

iv) Estudar a avaliação de escolas numa perspetiva de investigação-ação-formação. 

 

O Observatório de Autoavaliação de Escolas organiza-se em equipas que acompanham as escolas, 

sendo cada equipa compostas por um ou mais monitoring facilitators (Schildkamp & Archer, 

2017). As atividades desenvolvidas inserem-se nos níveis relacionados com a autoavaliação das 

escolas, nomeadamente, sendo estimulado por cada monitoring facilitator a adoção de 

comportamentos de monitorização pela equipa de autoavaliação na escola (Rossi, Lipsey, & 

Freeman, 2004). O especialista/investigador procura, também, satisfazer as necessidades de 

formação da equipa de autoavaliação no âmbito da AEE, em consonância com os pressupostos 

de transformação transversal previstos por Batra (2009), Long e Dunne (2017), em que os 

elementos da equipa de autoavaliação são empoderados, em particular, pelo seu entendimento 

da dialética sociedade-educação, da criação do conhecimento, e que estão comprometidos com a 

aprendizagem dos aprendentes e na sua autoeficácia, num envolvimento que promove a sua 

educação, as suas ambições individuais, de forma criativa com a sociedade. 



 

123 
 

A transformação transversal identificada por Batra (2009) encontra-se relacionada com o conceito 

de teacher agency, ou seja, o professor como agente (Pristley, Biesta, & Robinson, 2015) cujas 

qualidades emergem dos aspetos inerentes do docente, mas também em resposta às 

particularidades do seu contexto de atribuição. No Observatório de Autoavaliação de Escolas, a 

relação estabelecida com as escolas baseia-se numa lógica de autonomia e de empoderamento, 

por via de um compromisso de ressignificação da avaliação assente em princípios como a 

responsabilidade e a ética, de forma a garantir uma experiência de formação às escolas que 

permita a abordagem de conhecimentos úteis e de qualidade. Desta forma, o Observatório de 

Autoavaliação de Escolas visa proporcionar oportunidades de formação que vão ao encontro do 

preconizado por Viana (2009), sendo um processo em que a autoavaliação e a AEE são 

contextualizadas na realidade identitária e autónoma de cada escola. Morgado (2009) refere que 

a avaliação e a autonomia são elementos centrais do fenómeno educativo, bem como 

desempenham um papel de relevo na estratégia de uma escola capaz de pensar por si própria 

enquanto organização (re)configurada como unidade básica de formação e inovação.  

A relevância das especificidades de cada contexto educativo é apontada por Alves e Correia (2008), 

que referem a necessidade de atentar a essas particularidades, sob pena de não se registarem 

quaisquer mudanças. Scherman e Fraser (2017) notam que cada contexto possui uma rationale 

de autoavaliação única, e como tal, o feedback e a melhoria se interligam, para que a diversidade 

de cada escola seja compreendida (Verhaeghe, Schildkamp, Luyten, & Valcke, 2015). 

Enquanto observatório, e de acordo com Seabra, Pedras, Silva e Carlos (2017), o Observatório de 

Autoavaliação de Escolas não obtém, contudo, uma visão perfeita sobre a escola, sendo 

determinante a captação, integração e a confrontação das opiniões plurais, almejando quer o 

objetivo de produção de conhecimento, quer a orientação para a ação, de forma a apoiar a tomada 

de decisão dos agentes a nível macro (top-down) e micro (bottom-up). Verifica-se no Observatório 

de Autoavaliação de Escolas uma sinergia e conjugação de esforços entre as escolas e o ensino 

superior, que concorre para o desenvolvimento da autoavaliação nas escolas, contribuindo para 

prevenir a instalação de um mecanismo que vise, meramente, um cumprimento burocrático que 

não aportará qualquer melhoria ao sistema educativo (Alves & Correia, 2008). A tomada conjunta 

de decisões e a diluição de poderes, numa lógica de desenvolvimento pessoal e profissional dos 

atores educativos com vista à melhoria contínua, à reestruturação de recursos e à implementação 

da inovação nos procedimentos (Fullan, 1991), permitirá desenvolver as características 

idiossincráticas de cada escola, contribuído para a conservação, reconhecimento e validade da 
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sua identidade, valorização da diversidade e melhoria da qualidade dos serviços educativos 

(Morgado, 2003). 

Para Afonso (2015), o processo de autoavaliação é uma aprendizagem podendo, em certas 

circunstâncias, aportar saberes e conhecimentos no sentido do desenvolvimento de práticas 

profissionais e humanas mais evoluídas e, consequentemente, ser a oportunidade de 

desenvolvimento das práticas curriculares. 

Aquando da realização do Seminário Internacional de Avaliação Externa de Escolas, o Presidente 

do Conselho Nacional de Educação sublinhara que a avaliação externa e a autoavaliação das 

escolas são inseparáveis e, por isso, deverão fertilizar-se mutuamente. De acordo com Alves e 

Machado (2008), verifica-se uma falta de esclarecimento, a nível europeu, em relação à definição 

das modalidades de reconhecimento da autoavaliação. Com efeito, é necessária uma focalização 

por parte dos decisores políticos na questão da implementação da AEE em linha com a avaliação 

interna de cada escola, dando ênfase às práticas de autoavaliação de forma a promover o 

desenvolvimento das escolas, através da profissionalização dos docentes, que são o elo direto de 

serviço educativo aos alunos. Esta profissionalização dos docentes consiste na promoção do 

desenvolvimento de competências para a regulação adequada no interior das escolas, moderando 

eventuais tendências excessivas para um objetivismo normativo ou, para o outro extremo, um 

subjetivismo relativista. Os artigos seguintes pretendem ser um contributo para a compreensão de 

como a autoavaliação é percecionada e desenvolvida pelos atores escolares. 

 

2. PRÁTICAS SIGNIFICATIVAS DE AUTOAVALIAÇÃO: ENSAIO SOBRE UM CASO EM UM AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

TEIP [ARTIGO 3] 

Sousa, J. (2018). Práticas significativas de autoavaliação: ensaio sobre um caso em um 

agrupamento de escolas TEIP.  Revista de Estudos Curriculares, 9(1) 62-84. Disponível em 

www.nonio.uminho.pt/rec/index.php/rec/article/view/53/37 
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3. PERCEÇÕES DOS DOCENTES SOBRE A AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS EM PORTUGAL [ARTIGO 4] 

Sousa, J., & Pacheco, J. A. (2018). Perceções dos docentes sobre a Avaliação Externa das Escolas 

em Portugal. Roteiro, 43(1), 237-258. doi: 10.18593/r.v43i1.15852 
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4. ABORDAGEM EXPLORATÓRIA ÀS PERCEÇÕES DOS EDUCADORES DE INFÂNCIA SOBRE OS EFEITOS DA AVALIAÇÃO 

EXTERNA DA ESCOLAS 

A temática da presente tese é um tema ainda pouco aflorado na literatura pela sua especificidade, 

ao centrar-se na educação pré-escolar, em particular. Não obstante o carácter exploratório do 

presente ponto e as limitações decorrentes do mesmo, procura-se com este aportar um contributo 

para a compreensão de algumas tendências que poderão existir na temática do impacto da AEE 

no currículo da educação pré-escolar. Toma-se como referência inicial o artigo exposto no ponto 

anterior, que apresentou um estudo relativo à perceção dos docentes sobre a AEE em Portugal, e 

que cobriu uma amostra intencional de 276 docentes.  

O artigo anterior apresentou dados das perceções dos docentes de diversos níveis educativos, de 

forma agregada. Considerando a temática que a presente tese pretende enfatizar, ao nível dos 

efeitos da AEE no currículo da educação pré-escolar, importa analisar de forma comparativa os 

resultados do estudo, contrapondo as perceções dos educadores de infância e dos docentes de 

outros níveis de ensino (1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo e secundário). 

Dos 276 docentes que responderam ao inquérito, 26 (9,4%) eram docentes da educação pré-

escolar, sendo a sua totalidade do sexo feminino. No que concerne à idade, verifica-se uma grande 

preponderância de educadores de infância com idades entre os 51 e os 60 anos (62%), seguindo-

se os docentes com idades entre os 41 e os 50 anos (31%). Com idade igual ou superior a 61 

anos registam-se 4% dos educadores de infância, assim como os de idade entre os 20 e os 30 

anos (4%). A figura 8 apresenta os dados de forma gráfica. 

 

 

Figura 8. Caracterização etária dos docentes do pré-escolar inquiridos. 
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Relativamente às habilitações académicas, a maioria dos educadores de infância possui a 

licenciatura (73%), seguindo-se os docentes com bacharelato e pós-graduações (12%). Com 4% 

surgem os educadores de infância com mestrado, tal como se verifica na figura 9. 

 

 

Figura 9.  Habilitações literárias dos docentes da educação pré-escolar inquiridos. 

 

A maioria dos educadores de infância inquiridos apresentam um perfil com vasta experiência de 

serviço, com 38% dos docentes com mais de 30 anos, e 35% com 25 a 30 anos. Com 19 a 24 

anos de serviço registam-se 15% dos docentes. Os restantes (13 a 18 anos de serviço, 7 a 12 

anos e 0 a 6 anos) apresentam 4% de incidência, tal como se expõe graficamente na figura 10. 

 

 

Figura 10. Tempo de serviço letivo dos docentes da educação pré-escolar inquiridos. 

 

Considerando o tempo de serviço do docente na escola atual, os educadores de infância 

demonstram o predomínio entre os sete e os 12 anos (42%), seguindo-se o grupo de docentes 

entre 13 e 18 anos (27%). Com 19% registou-se o grupo de educadores de infância com tempo de 

serviço até seis anos, seguindo-se os docentes com 25 a 30 anos. Com 4% verifica-se os 
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educadores de infância com tempo de serviço entre 19 e 24 anos. A figura 11 refere-se de forma 

gráfica aos dados. 

 

Figura 11. Tempo de serviço docente na escola atual dos educadores de infância inquiridos. 

 

Nas questões relativas aos efeitos da AEE, em particular à sua influência positiva na escola, os 

educadores de infância demonstram resultados aproximados aos outros docentes, nomeadamente 

ao considerarem, como o efeito positivo mais prevalente (33,3%), a dinamização dos órgãos 

intermédios de gestão (ligados à coordenação e supervisão pedagógica), pese embora menos 

unânime que os restantes docentes (41,8%). O segundo efeito positivo mais registado pelos 

educadores de infância é a promoção do trabalho colaborativo docente ao nível dos departamentos 

curriculares (31,3%), sendo mais incidente do que nos outros docentes (28,5%). Os educadores 

de infância distinguem-se dos restantes docentes no terceiro efeito mais significativo, optando, 

com 20,8%, pelo impacto no seu trabalho pedagógico, face a 13,3% dos docentes de outros níveis 

de ensino. O efeito demonstrado com menos prevalência nos educadores de infância, é a 

influência positiva na promoção da supervisão pedagógica (14,6%), em comparação com a escolha 

dos restantes docentes (16,3%). A figura 12 esquematiza os resultados recolhidos.  
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Figura 12. A AEE da IGEC tem uma influência positiva…. 

 

No que concerne à perceção dos educadores de infância acerca do impacto da AEE na articulação 

curricular e na colaboração pedagógica entre docentes, os resultados apontam para um grande 

alinhamento entre as perspetivas dos educadores de infância e dos restantes docentes, com maior 

incidência no desenvolvimento da articulação curricular entre diferentes ciclos e/ou níveis de 

ensino (38%), seguindo-se a ênfase na colaboração pedagógica (33%) e, por fim, a articulação 

curricular no mesmo ciclo e/ou nível de ensino (29%). A figura 13 apresenta os dados de forma 

gráfica. 
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Figura 13. A AEE da IGEC promove a…. 

 

Quando questionados sobre a influência positiva da AEE no desenvolvimento de mecanismos de 

qualidade que promovem a educação, os docentes do pré-escolar estão mais de acordo com a 

afirmação do que os restantes, com 73% dos educadores de infância a concordarem e 8% a 

concordarem totalmente, ao passo que as respostas dos outros docentes incidem, com 57%, na 

concordância e, com 5%, na concordância total. Apenas 4% dos educadores de infância discordam 

da afirmação e nenhum discorda totalmente, contudo 14% dos restantes docentes discordam e 

1% discorda totalmente. Sem opinião manifestam-se 8% dos docentes do pré-escolar, 

contrariamente a 22% dos restantes (Figura 14). 
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Figura 14. A AEE contribui para que a Escola desenvolva mecanismos de qualidade que promovem 

a educação. 

 

As perceções relativas à contribuição da AEE para o desenvolvimento profissional dos docentes 

revelam, também, maior concordância nos educadores de infância do que nos outros docentes, 

com 54% dos educadores a concordarem com a afirmação e 4% a concordarem totalmente, em 

relação a 40% de concordância e 3% de concordância total por parte dos restantes docentes. A 

discordância com a afirmação é, também, mais reduzida nos educadores de infância com 4% a 

discordarem, em relação a 23% dos outros docentes. Na discordância total regista-se mais 

incidência nos educadores de infância (8%) do que nos restantes docentes (3%). Sem opinião 

manifestam-se 27% dos educadores de infância, em relação a 29% dos docentes de outros níveis 

de ensino. Na figura 15, é possível constatar a tendência para uma maior concordância por parte 

dos docentes da educação pré-escolar de que a AEE contribui para o desenvolvimento profissional 

dos docentes. 
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Figura 15. A AEE contribui para o desenvolvimento profissional dos docentes 

 

Na afirmação sobre se a AEE promove a discussão sobre a organização interna da escola, os 

resultados entre os educadores de infância e os docentes de outros níveis de ensino encontram-

se mais próximos, com 69% dos educadores de infância a concordarem, relativamente a 62% dos 

restantes docentes. Com concordância total registam-se 8% dos educadores de infância e 9% dos 

outros docentes, ao passo que na discordância os valores são semelhantes, com 8% dos docentes 

da educação pré-escolar e 7% dos docentes dos restantes níveis de ensino. Identificam-se 4% dos 

educadores de infância e 2% dos outros docentes com discordância total. Manifestaram-se sem 

opinião 12% dos educadores de infância e 20% de docentes de outros níveis de ensino. A figura 

16 demonstra que as perceções entre educadores de infância e docentes de outros níveis 

encontram-se praticamente a par, com uma forte tendência para a concordância com a afirmação. 
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Figura 16. A AEE promove a discussão sobre a organização interna da Escola 

 

No item relativo à AEE privilegiar a orientação para os resultados de aprendizagem dos alunos, 

identifica-se uma maior concordância dos educadores de infância em relação aos restantes 

docentes, nomeadamente pelo facto de os primeiros registarem menor ausência de opinião. 

Assim, 65% dos educadores de infância concordam com a afirmação, contra 53% dos outros 

docentes. Com concordância total registam-se 8% dos educadores de infância contra 10% dos 

restantes docentes. Ao nível da discordância, verifica-se que 12% dos educadores de infância 

discordam e 4% discordam totalmente, ao passo que 11% dos outros docentes discordam e 2% 

discordam totalmente. Sem opinião, registam-se 12% dos educadores de infância em relação a 

22% dos outros docentes. A figura 17 demonstra os dados de forma gráfica. 
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Figura 17. A AEE privilegia a orientação para os resultados de aprendizagem dos alunos 

 

Sobre a opinião dos respondentes acerca da melhoria dos apoios pedagógicos em função da AEE, 

os dados apontam para uma maior concordância por parte dos educadores de infância em relação 

aos restantes docentes, com 27% dos educadores de infância a concordarem e 4% a concordarem 

totalmente, enquanto que nos outros docentes, 24% concordam e 2% concordam totalmente. Os 

docentes de outros níveis de ensino (23% discordam e 8% discordam totalmente) revelam maior 

discordância face à afirmação do que os educadores de infância (15% discordam e 4% discordam 

totalmente). Contudo, destaque-se que nesta afirmação grande parte dos inquiridos demonstrou 

não ter opinião (educadores de infância: 46%; outros docentes: 41%). Com efeito, conclui-se que 

há uma tendência para ausência de opinião no que concerne aos apoios pedagógicos aos alunos 

terem melhorado em função da AEE (Figura 18). 
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Figura 18. Os apoios pedagógicos aos alunos melhoraram em função da AEE da IGEC 

 

As perceções dos docentes em relação à AEE ter contribuído para a implementação da 

diferenciação pedagógica, revelam maior concordância da parte dos educadores de infância (31% 

concordam e 8% concordam totalmente), em relação aos restantes docentes (27% concordam e 

1% concordam totalmente). Consequentemente, verifica-se uma menor discordância da parte dos 

educadores de infância (15% discordam e 4% discordam totalmente), em comparação com os 

restantes docentes (24% discordam e 4% discordam totalmente). Manifestam-se sem opinião, 42% 

dos educadores de infância e 40% dos docentes de outros níveis de ensino, o que revela uma 

tendência para os docentes não apresentarem uma decisão em relação à contribuição da AEE 

para a implementação da diferenciação pedagógica, havendo um indício de que os educadores de 

infância são mais passíveis em identificar este impacto da AEE do que os restantes docentes, tal 

como se apresenta na figura 19. 
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Figura 19. A AEE tem contribuído para a implementação da diferenciação pedagógica dos alunos 

 

A utilização, por parte da direção da escola, dos resultados da AEE para promover a imagem social 

da própria escola, é percebida de uma forma relativamente homogénea entre educadores de 

infância e os restantes docentes, havendo uma concordância na identificação deste facto, com 

58% dos docentes da educação pré-escolar a concordarem e 4% a concordarem totalmente, em 

comparação com 48% dos restantes docentes que concordam e 6% que concordam totalmente. A 

percentagem de docentes que discorda da afirmação é bastante reduzida, com 4% dos educadores 

de infância a discordarem e 4% a discordarem totalmente, em relação a 5% dos restantes docentes 

discordarem e 2% discordarem totalmente. Sem opinião manifestam-se 31% dos docentes da 

educação pré-escolar relativamente a 38% dos docentes de outros níveis de ensino (Figura 20). 
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Figura 20. A Direção da Escola utiliza os resultados da AEE da IGEC para promover a imagem 

social da própria Escola 

 

No que se refere à AEE valorizar a avaliação externa de aprendizagens (provas do 9.º ano e exames 

no 11.º e 12.º ano), verifica-se uma tendência para a concordância por parte dos docentes. 

Contudo, os educadores de infância tendem, maioritariamente, a não expressar a sua opinião. 

Regista-se que 38% dos educadores de infância concordam e nenhum concorda totalmente (0%), 

enquanto 50% dos restantes docentes afirmam concordar e 13% concordam totalmente. O número 

de docentes que discorda da afirmação é reduzida, com 4% dos educadores de infância que 

discordam e 4% que discordam totalmente, em relação a 3% dos restantes docentes que 

discordam e 1% que discorda totalmente. Manifestam-se sem opinião 50% dos educadores de 

infância e 32% dos docentes de outros níveis de ensino, tal como se apresenta graficamente na 

figura 21. 
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Figura 21. A AEE da IGEC valoriza a Avaliação Externa de Aprendizagens (provas do 9.º ano e 

exames no 11.º e 12.º ano) 

 

4.1. Descrição e análise dos resultados da correlação do inquérito por questionário dos educadores 

de infância 

Para além dos dados comparativos apresentados no ponto anterior, as perceções recolhidas no 

âmbito do presente estudo permitem, também, efetuar uma primeira abordagem correlacional aos 

resultados obtidos. Para analisar possíveis relações entre variáveis dependentes, determinou-se o 

coeficiente de correlação de Pearson. No anexo 14, encontra-se exposto o mapa resumo das 

correlações das variáveis do inquérito por questionário, no que concerne aos dados dos 

educadores de infância. Pese embora as limitações associadas ao âmbito exploratório do estudo, 

que não permitem realizar extrapolações dos resultados, considera-se pertinente analisar relações 

entre pares de variáveis, cujo valor do coeficiente de correlação é forte ou muito forte (p≥.70). 

Propõe-se para discussão a análise de um diagrama de correlações entre variáveis (Figura 22), 

que resultam da seleção das relações mais pertinentes para o estudo das perceções dos 

educadores de infância relativamente à AEE. As cores apresentadas organizam o diagrama em 

três áreas, para clarificar a sua leitura. A cor-de-rosa encontram-se assinaladas as afirmações 

relacionadas com as características do modelo de AEE, a cor azul identificam-se as variáveis 

referentes às características do processo de AEE e autoavaliação das escolas, e a cor verde os 

efeitos organizacionais, curriculares e pedagógicos do atual modelo de AEE. 
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Figura 22. Diagrama exploratório das correlações entre as perceções dos educadores de infância 

sobre o atual modelo de AEE e a Autoavaliação de Escolas. 

Fonte: os autores. 

 

4.1.1. MAPEAMENTO DAS PERCEÇÕES DOS EDUCADORES DE INFÂNCIA ACERCA DO MODELO 

DE AEE  

Os dados recolhidos revelam que a perceção dos educadores de infância acerca da adequação do 

modelo da AEE aos diferentes contextos educativos (A15) está fortemente relacionada com a 

perceção da relevância do processo de AEE (A1) (p=.90), que por sua vez apresenta uma relação 

forte (p=.85) com o entendimento de que os objetivos do modelo da AEE são claros (A12). 

O facto de o modelo da AEE permitir a recolha suficiente de dados empíricos (A9) encontra-se 

relacionada, de forma forte (p=.83), com a impressão dos educadores de infância de que os 

critérios do modelo da AEE são adequados (A6) e, também, com a perceção forte (p=.82) de que 

a implementação do modelo é adequada (A13). 
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4.1.2. MAPEAMENTO DAS PERCEÇÕES DOS EDUCADORES DE INFÂNCIA ACERCA DO 

PROCESSO DE AEE E A AUTOAVALIAÇÃO DE ESCOLAS 

Relativamente à perceção dos educadores de infância a respeito de que a AEE e a autoavaliação 

são complementares (B14), verifica-se uma relação forte (p=.87) com o facto de os resultados da 

AEE conterem orientações específicas para a melhoria da escola (B8). Este entendimento surge 

fortemente correlacionado (p=.77) com a opinião de que a utilização do modelo de AEE é a mais 

adequada face às exigências externas, enquanto referência do processo de autoavaliação (B13), 

subsequentemente dependente da perceção de que a AEE tem um impacto significativo no 

processo de autoavaliação das escolas (p=.79) (B16). Esta última, encontra-se fortemente 

relacionada (p=.90) com o entendimento de que a AEE é bem-recebida pelos docentes (B1). 

 

4.1.3. MAPEAMENTO DAS PERCEÇÕES DOS EDUCADORES DE INFÂNCIA ACERCA DOS EFEITOS 

ORGANIZACIONAIS, CURRICULARES E PEDAGÓGICOS DA AEE 

A perceção de que a AEE contribui para a implementação da diferenciação pedagógica (C8) 

apresenta uma relação muito forte (p=.94) com o entendimento da melhoria dos apoios 

pedagógicos, como sendo uma consequência da AEE (C7). 

Verificou-se o estabelecimento de uma relação forte (p=.89) entre a opinião de que a AEE promove 

a discussão sobre a organização interna da escola (C5) e a perceção de que a AEE contribui para 

o desenvolvimento profissional dos docentes (C4). Os dados apontam para uma relação forte 

(p=.86) entre a perceção de que a AEE contribui para que a escola desenvolva mecanismos de 

qualidade que promovem a educação (C3) e o desenvolvimento profissional docente (C4), assim 

como com a perceção de que a AEE promove a discussão sobre a organização interna da escola 

(C5). 

 

4.1.4. MAPEAMENTO DAS RELAÇÕES ENTRE AS PERCEÇÕES DOS EDUCADORES DE INFÂNCIA 

ACERCA DO MODELO DE AEE E A ARTICULAÇÃO ENTRE A AEE E A AUTOAVALIAÇÃO DE 

ESCOLAS 

No que concerne às relações entre as perceções dos educadores de infância sobre do modelo de 

AEE e a articulação entre a AEE e a autoavaliação de escolas, registou-se uma relação forte (p=.77) 

entre a conceção de que o modelo da AEE é apropriado às diferentes escolas (A15) e a opinião de 

que a utilização do modelo de AEE, como referência do processo de autoavaliação, é adequada 

tendo em conta as exigências externas (B13). 
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Verifica-se, de modo semelhante, uma relação forte (p=.78) entre a opinião de que a AEE e a 

autoavaliação são complementares (B14) e a conceção de que o atual modelo de AEE é relevante 

(A1), que, por sua vez, estabelece relações fortes, com a perceção de que a AEE tem um impacto 

significativo no processo de autoavaliação de escolas (B16), e com a perspetiva de que a AEE é 

bem-recebida pelos docentes (B1), com p=.86 e p=.81, respetivamente. A aceitação da AEE pelos 

docentes (B1) indicia uma relação forte (p=.81) com o entendimento de que a AEE é útil para a 

comunidade educativa (A8) e que o modelo da AEE está adaptado à realidade portuguesa (A4) 

(p=.81). 

A opinião de que os critérios do modelo da AEE são adequados (A6) está fortemente relacionada 

(p=.76) com o entendimento de que a AEE tem impacto significativo no processo de autoavaliação 

de escolas (B16). 

 

4.1.5. MAPEAMENTO DAS RELAÇÕES ENTRE AS PERCEÇÕES DOS EDUCADORES DE INFÂNCIA 

ACERCA DO MODELO DE AEE E OS SEUS EFEITOS ORGANIZACIONAIS, CURRICULARES E 

PEDAGÓGICOS  

Regista-se a existência de seis relações fortes entre a perceção de o atual processo de AEE ser 

relevante (A1) e os entendimentos acerca dos efeitos organizacionais, curriculares e pedagógicos 

do modelo de AEE, nomeadamente: i) a AEE tem contribuído para a implementação da 

diferenciação pedagógica (C8) (p=.76);  ii) os apoios pedagógicos melhoraram (C7) (p=.73); iii) a 

AEE privilegia a orientação para os resultados das aprendizagens (C6) (p=.73); iv) a AEE promove 

a discussão sobre a organização interna da escola (C5) (p=.73); v) a AEE contribui para o 

desenvolvimento profissional dos docentes (C4) (p=.72); vi) a AEE contribui para que a escola 

desenvolva mecanismos de qualidade que promovem a educação (C4) (p=.75). 

No que concerne ao entendimento de que a AEE é útil para a comunidade educativa (A8), registam-

se quatro relações fortes com os efeitos organizacionais, curriculares e pedagógicos. Uma das 

relações fortes (p=.79) enquadra-se na opinião de que a AEE privilegia a orientação para os 

resultados das aprendizagens (C6). Concomitantemente, salienta-se a perceção de que a AEE 

contribui para o desenvolvimento profissional dos docentes (C4) (p=.82). Em simultâneo, 

apresenta-se uma relação forte (p=.81) com o entendimento de que a AEE contribui para que a 

escola desenvolva mecanismos de qualidade que promovem a educação (C3). A conceção de que 

a AEE promove a discussão sobre a organização interna da escola (C5) é, igualmente, reforçada 

(p=.77). 
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No âmbito da perceção dos educadores de infância de que os objetivos da AEE são claros (A12), 

destaca-se o estabelecimento de três relações fortes com os efeitos organizacionais, curriculares 

e pedagógicos: i) os apoios pedagógicos melhoraram em função da AEE (C7) (p=.72); ii) a AEE 

tem contribuído para a implementação da diferenciação pedagógica (C8) (p=.73); iii) a AEE 

promove a discussão sobre a organização interna da escola (C5) (p=.71). 

Regista-se, paralelamente, a existência de uma relação forte (p=.87) entre a conceção de que o 

processo de implementação do modelo de AEE é adequado (A13) e a perspetiva de que a AEE é 

promotora da discussão interna (C5). 

 

4.1.6. MAPEAMENTO DAS RELAÇÕES ENTRE AS PERCEÇÕES DOS EDUCADORES DE INFÂNCIA 

ACERCA DO ARTICULAÇÃO ENTRE A AEE E A AUTOAVALIAÇÃO DAS ESCOLAS E OS SEUS 

EFEITOS ORGANIZACIONAIS, CURRICULARES E PEDAGÓGICOS 

A ótica dos educadores de infância, sobre os resultados da AEE orientarem para a melhoria da 

escola (B8), está fortemente relacionada com três efeitos organizacionais, curriculares e 

pedagógicos: i) a AEE privilegia a orientação para os resultados das aprendizagens (C6) (p=.75); 

ii) a AEE contribui para que a escola desenvolva mecanismos de qualidade que promovem a 

educação (C3) (p=.90); iii) a AEE contribui para o desenvolvimento profissional dos docentes (C4) 

(p=.88). 

Na identificação da complementaridade entre a AEE e a autoavaliação (B14), regista-se o 

estabelecimento de relações fortes com a opinião de que a AEE contribui para o desenvolvimento 

profissional dos docentes (C4) (p=.84), e com o entendimento de que a AEE contribui para que a 

escola desenvolva mecanismos de qualidade que promovem a educação (C3) (p=.85). 

Por último, a perceção da utilização do modelo da AEE como adequado ao processo de 

autoavaliação (B13) estabelece uma relação forte (p=.82) com a conceção de que a AEE contribui 

para o desenvolvimento profissional dos docentes (C4), bem como se demonstra fortemente 

relacionada (p=.80) com a apreciação de que a AEE concorre para que a escola desenvolva 

mecanismos de qualidade promotores da educação (C3). 
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CAPÍTULO III – A AEE NO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR: UMA COMPREENSÃO DAS PRÁTICAS 

 

1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo é apresentado um estudo que visa, através das perceções dos atores educativos 

(educadores de infância, pais/encarregados de educação, coordenadores de departamento e 

diretores de agrupamentos de escolas), compreender as decisões curriculares na educação pré-

escolar, num contexto de AEE. Para além das considerações gerais sobre as opções metodológicas 

já tecidas na introdução da presente tese, reforça-se que o presente estudo é de natureza 

qualitativa, tendo esta opção metodológica se fundado nas premissas da procura de significados 

junto dos atores, de forma a ser possível que as interpretações destes, que não são tão suscetíveis 

de observação ou experimentação, se apenas fossem alvo de análise qualitativa (Esteves, 2006; 

Almeida & Freire, 2008; Goodson, 2015). 

Para Almeida e Freire (2008, p.110), verificam-se três princípios que reforçam a importância da 

investigação qualitativa no estudo dos fenómenos e comportamentos sociais, nomeadamente, “a 

(i) a primazia da experiência subjetiva como fonte do conhecimento; (ii) o estudo dos fenómenos 

a partir da perspetiva do outro ou respeitando os seus marcos de referência; e (iii) o interesse em 

se conhecer a forma como as pessoas experienciam e interpretam o mundo social que também 

acabam por construir interactivamente”. 

Com efeito, no presente estudo os dados foram recolhidos por via de inquérito por entrevista, 

realizada com cinco educadores de infância, cinco pais/encarregados de educação, cinco 

coordenadores de departamento e cinco diretores de agrupamento de escolas, com um elemento 

de cada grupo pertencente a um agrupamento de escolas diferente, num total de cinco 

agrupamentos. A amostragem realizada foi de conveniência, tendo a opção de recolha de dados 

passado pela entrevista, considerando a importância de escutar os entrevistados, compreendendo, 

absorvendo e analisando a informação facultada, sem que os entrevistados divergissem do tema, 

aprofundando-o tanto quanto possível (Quivy & Campenhoudt, 1995). O Anexo 15 apresenta a 

súmula dos dados identificativos da entrevista, nomeadamente a data, local e duração de cada 

entrevista. O estudo obedeceu a um protocolo de colaboração na investigação (Anexo 16), 

remetido para cada um dos agrupamentos participantes. Os participantes foram devidamente 

informados do enquadramento e objetivos do estudo, assim como do tratamento a ser dado à 

informação prestada, tal como protocolado, tendo dado o seu consentimento (Anexo 17). Os 
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participantes tiveram acesso, reviram e aprovaram a transcrição da entrevista em que participaram 

(Anexo 18). 

Caracterizando a amostra, regista-se que esta é composta por um total de 20 participantes, 

pertencentes a cinco agrupamentos de escolas distintos. Cada um dos participantes enquadra-se 

num dos grupos de atores educativos relevantes para o estudo: cinco educadores de infância (EI), 

cinco pais/encarregados de educação (EE), cinco coordenadores de departamento (CD) e cinco 

diretores de agrupamento de escolas (D). 

O quadro 3 apresenta a caracterização dos educadores de infância (EI) que participaram no 

estudo, registando-se o sexo, a idade, as habilitações literárias, a existência de formação específica 

na área das Ciências da Educação para além da formação de base, o tempo de serviço docente, 

o tempo de serviço na escola ou agrupamento de escolas em que se encontra no presente, e a 

existência de experiência prévia em funções de liderança de topo ou liderança intermédia. 

 

Quadro 3 Caracterização geral dos educadores de infância participantes 

Caracterização geral dos educadores de infância participantes 

 Sexo Idade 
Habilitações 

literárias 

Formação 
específica na área 
das Ciências da 
Educação para 

além da formação 
de base 

Tempo 
de 

serviço 
(anos) 

Tempo de 
serviço na 
presente 

escola/agru
pamento 
(anos) 

Experiência 
em funções 
de liderança 
de topo ou 
liderança 

intermédia 

EI1 Feminino 59 Bacharelato Nenhuma 32 11 Sim 

EI2 Feminino 52 Licenciatura Pós-Graduação 32 6 Sim 

EI3 Feminino 53 Licenciatura Pós-Graduação 30 10 Sim 

EI4 Feminino 56 Licenciatura Nenhuma 31 15 Sim 

EI5 Feminino 51 Licenciatura Nenhuma 27 9 Não 

 

Todos os educadores de infância participantes são do sexo feminino. As idades são relativamente 

homogéneas, encontrando-se num intervalo entre os 51 e 59 anos. Relativamente às habilitações 

literárias, quatro dos participantes possuem licenciatura e um possui bacharelato, sendo que dois 

dos participantes (EI2 e EI3) possuem pós-graduação para além da formação de base. O tempo 

de serviço é, também, relativamente semelhante, com o profissional com menos anos de serviço 

(EI5) a registar 27 anos, e os dois profissionais com mais tempo de serviço (EI1 e EI2) a registarem 
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32 anos. No que concerne ao tempo de serviço na escola onde é, atualmente, docente, verifica-

se uma maior diversidade nas respostas, com o profissional com menos tempo (EI2) a registar 

seis anos de serviço e o profissional com mais tempo (EI4) a registar 15 anos. Somente um dos 

educadores de infância participantes não desempenhou anteriormente funções de liderança de 

topo ou de liderança intermédia, tendo os restantes participantes experiência nessas funções. 

No quadro 4 apresenta-se a caracterização dos pais/encarregados de educação (EE) participantes 

no estudo, onde se regista o sexo, a idade, as habilitações literárias, a idade do educando, o tempo 

de frequência na presente escola ou agrupamento de escolas, e se o encarregado de educação se 

encontra envolvido em algum tipo de cargo na escola ou agrupamento de escolas, para além de 

ser encarregado de educação. 

 

Quadro 4 Caracterização geral dos encarregados de educação participantes 

Caracterização geral dos pais/encarregados de educação participantes 

 Sexo Idade 
Habilitações 

literárias 
Idade do 
educando 

Tempo de 
frequência da/do 

presente 
escola/agrupamen

to de escolas 

Envolvimento em mais 
algum cargo no 
Agrupamento de 

Escolas para além de 
encarregado de 

educação 

EE1 Feminino 48 Licenciatura 4 2 Sim 

EE2 Feminino 47 12.º ano 5 2 Não 

EE3 Feminino 38 Licenciatura 4 2 Sim 

EE4 Feminino 35 Licenciatura 4 2 Sim 

EE5 Masculino 34 Licenciatura 5 3 Sim 

 

Regista-se que quatro dos pais/encarregados de educação participantes são do sexo feminino e 

um do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 34 anos (EE5) e os 48 anos (EE1). 

As habilitações literárias de quatro dos pais/encarregados de educação correspondem ao grau de 

licenciado e um dos participantes (EE2) possui o 12.º ano. Três dos educandos possuem quatro 

anos de idade e dois possuem cinco anos. O tempo de frequência na presente escola ou 

agrupamento de escolas de quatro dos educandos é de dois anos e, no caso de um dos educandos 

(EE5) é de três. Quatro dos pais/encarregados de educação possuem outro cargo na escola ou 

agrupamento de escolas, nomeadamente de representantes de pais na associação de pais da 
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escola, e somente um dos participantes (EE2) não desempenha outro cargo para além de ser 

encarregado de educação. 

O quadro 5 apresenta a caracterização geral dos coordenadores de departamento (CD) 

participantes. As variáveis registadas referem-se ao sexo, idade, habilitações literárias, existência 

de formação específica na área das Ciências da Educação para além da formação de base, tempo 

de serviço docente, tempo de serviço na escola ou agrupamento de escolas em que se encontra 

no presente, tempo de serviço na coordenação do departamento de educação pré-escolar e a 

existência de experiência prévia noutro tipo de funções educativas.  

 

Quadro 5 Caracterização geral dos coordenadores de departamento participantes 

Caracterização geral dos coordenadores de departamento participantes 

 Sexo Idade 
Habilitações 

literárias 

Formação 
específica na 

área das 
Ciências da 

Educação para 
além da 

formação de 
base 

Tempo 
de 

serviço 
(anos) 

Tempo 
de 

serviço 
na 

presente 
escola/a
grupame

nto 
(anos) 

Tempo de 
serviço na 

coordenação 
do 

departamento 
de educação 
pré-escolar 

(anos) 

Experiência 
em outras 
funções 

CD1 Feminino 52 Licenciatura Nenhuma 32 12 10 Sim 

CD2 Feminino 59 Licenciatura Pós-graduação 38 20 6 Sim 

CD3 Feminino 59 Licenciatura Nenhuma 39 14 7 Sim 

CD4 Feminino 55 Licenciatura Mestrado 32 14 8 Sim 

CD5 Feminino 54 Licenciatura Nenhuma 32 26 3 Sim 

 

Todos os coordenadores de departamento são do sexo feminino, com idades compreendidas entre 

os 52 anos (CD1) e os 59 anos (CD2 e CD3). As habilitações literárias de base de todos os 

coordenadores correspondem à licenciatura, sendo que um dos coordenadores possui uma pós-

graduação (CD2) e outro possui mestrado (CD4). O tempo de serviço docente é compreendido 

entre os 32 anos (CD1, CD4 e CD5) e os 39 anos (CD3). No que concerne ao tempo de serviço 

na escola ou agrupamento de escolas presente, verifica-se que o profissional com menos tempo 

(CD1) possui 12 anos de serviço, e o profissional com mais tempo (CD5) possui 26 anos. 

Relativamente ao tempo de serviço na coordenação do departamento de educação pré-escolar, 

verifica-se uma variação entre três anos (CD5) e dez anos (CD1). Todos os coordenadores de 

departamento possuem experiência prévia noutro tipo de funções educativas. 
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No quadro 6 é apresentada a caracterização geral dos diretores de agrupamento de escolas (D) 

participantes no estudo. Regista-se o sexo, a idade, as habilitações literárias, a existência de 

formação específica para além da formação de base, o tempo de serviço docente, o tempo de 

serviço na escola ou agrupamento de escolas em que atualmente se encontra, o tempo de serviço 

na direção do agrupamento de escolas e a existência de experiência prévia noutro tipo de funções 

de liderança de topo ou intermédia.  

 

Quadro 6 Caracterização geral dos diretores de agrupamento participantes 

Caracterização geral dos diretores de agrupamento participantes 

 Sexo Idade 
Habilitações 

literárias 

Formação 
específica na 

área para além 
da formação de 

base 

Tempo 
de 

serviço 
(anos) 

Tempo de 
serviço na 
presente 
escola/ag
rupament
o (anos) 

Tempo 
de 

serviço 
na 

direção 
do 

agrupam
ento 

(anos) 

Experiência 
em outras 
funções de 
liderança 

de topo ou 
liderança 

intermédia 

D1 Feminino 55 Licenciatura Mestrado 33 32 14 Sim 

D2 Masculino 61 Licenciatura Pós-Graduação 41 36 9 Sim 

D3 Masculino 56 Licenciatura Mestrado 36 11 7 Sim 

D4 Feminino 50 Licenciatura Mestrado 30 8 1 Sim 

D5 Masculino 59 Licenciatura Pós-Graduação 40 20 8 Sim 

 

Contrariamente aos restantes atores educativos participantes neste estudo, no caso dos diretores 

de agrupamento (D) não se verifica uma homogeneidade ao nível do sexo feminino, com dois 

diretores do sexo feminino (D1 e D4) e três diretores do sexo masculino (D2, D3 e D5). As idades 

encontram-se compreendidas entre os 50 anos (D4) e os 61 anos (D2). As habilitações literárias 

de base de todos os diretores correspondem à licenciatura. Dois dos diretores possuem pós-

graduação (D2 e D5) e três possuem mestrado (D1, D3 e D4). O tempo de serviço docente 

encontra-se compreendido entre os 30 anos (D4) e os 41 anos (D2). No que concerne ao tempo 

de serviço na escola ou agrupamento de escolas presente, verifica-se que o diretor com menos 

tempo (D4) tem 8 anos de serviço no presente agrupamento e que o diretor com mais tempo (D2) 

possui 36 anos. Relativamente ao tempo de serviço na direção do agrupamento de escolas, 

verifica-se uma variação entre um ano (D4) e 14 anos (D1). Todos os diretores participantes 

apresentam experiência prévia noutro tipo de funções educativas. 
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2. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Nos pontos seguintes apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos a partir dos dados 

recolhidos junto dos participantes no estudo, estruturando-se os conteúdos a partir de uma análise 

mais abrangente que se vai especificando no decurso dos pontos. 

 

2.1. Caracterização da perceção e opinião em relação à AEE 

No quadro 7 apresentam-se algumas características gerais relativas à perceção e opinião dos 

participantes no estudo em relação ao modelo de AEE. Os aspetos elencados procuram determinar 

o conhecimento por parte dos participantes da existência do modelo de AEE, a participação em 

painéis de avaliação, o conhecimento da avaliação final atribuída ao agrupamento, o conhecimento 

do relatório de avaliação externa emitido pela entidade inspetiva, e qual a opinião genérica dos 

participantes sobre a pertinência e adequação do modelo de AEE. 

 

Quadro 7 Caracterização geral da perceção e opinião em relação à AEE 

Caracterização geral da perceção e opinião em relação à AEE 

 
Conhecimento 
do modelo de 

AEE 

Participação em 
painel de 

avaliação do 
agrupamento  

Conhecimento da 
avaliação final do 

agrupamento 

Conhecimento do 
relatório de AEE 

emitido pela IGEC 

Opinião geral 
sobre pertinência 
e adequação do 
modelo de AEE 

EI1 Sim Sim Sim Sim Favorável 

EI2 Sim Sim Sim Sim Desfavorável 

EI3 Sim Sim Não Sim Desfavorável 

EI4 Sim Sim Sim Sim Favorável 

EI5 Sim Sim Sim Sim Mista 

EE1 Sim Sim Sim Não Favorável 

EE2 Não Não Não Não Favorável 

EE3 Não Sim Não Não Favorável 

EE4 Sim Não Sim Sim Favorável 

EE5 Sim Sim Não Sim Favorável 

CD1 Sim Sim Sim Sim Mista 

CD2 Sim Sim Sim Sim Sem opinião 

CD3 Sim Sim Não Não Favorável 

CD4 Sim Sim Sim Sim Favorável 

CD5 Sim Sim Sim Sim Desfavorável 
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Conhecimento 
do modelo de 

AEE 

Participação em 
painel de 

avaliação do 
agrupamento  

Conhecimento da 
avaliação final do 

agrupamento 

Conhecimento do 
relatório de AEE 

emitido pela IGEC 

Opinião geral 
sobre pertinência 
e adequação do 
modelo de AEE 

D1 Sim Sim Sim Sim Favorável 

D2 Sim Sim Sim Sim Favorável 

D3 Sim Sim Não Não Favorável 

D4 Sim Sim Sim Sim Favorável 

D5 Sim Sim Sim Sim Desfavorável 

 

Os dados recolhidos demonstram que, de forma previsível, todos os docentes (educadores de 

infância, coordenadores de departamento e diretores de agrupamento) conhecem o modelo de 

AEE, contudo dois dos pais/encarregados de educação (EE2 e EE3) desconhecem o modelo, pese 

embora um desses (EE3) tivesse a oportunidade de, no passado, ter participado num painel de 

AEE do agrupamento. Todos os docentes (EI, CD e D) revelam ter feito parte de painéis de AEE no 

agrupamento. Dos pais/encarregados de educação, três revelam ter sido envolvidos em painéis 

de AEE (EE1, EE3 e EE5), ao passo que dois nunca participaram (EE2 e EE4). 

No que concerne ao conhecimento do resultado da avaliação final do agrupamento e do conteúdo 

do relatório inerente à AEE, destaque-se que, no momento da recolha de dados no agrupamento 

de escolas 3 ainda não havia sido publicado o resultado da avaliação, pelo que os respondentes 

deste agrupamento não revelam conhecer o resultado da avaliação, nem o relatório consequente, 

tendo, esporadicamente, relatado algumas perceções de outras experiências pelas quais 

passaram. Nos restantes agrupamentos, todos os docentes (EI, CD e D) demonstram 

conhecimento do resultado da avaliação. Nos pais/encarregados de educação verificam-se 

oscilações, com dois a revelarem desconhecimento do resultado da avaliação efetuada (EE2 e 

EE5) e dois a afirmarem conhecer o resultado (EE1 e EE4). Relativamente ao conhecimento do 

relatório de avaliação, todos os docentes (EI, CD e D) revelam ter conhecimento do seu conteúdo. 

Os pais/encarregados de educação dos agrupamentos 4 e 5 (EE4 e EE5) revelam conhecer o 

conteúdo do relatório, ao passo que os pais/encarregados de educação dos agrupamentos 1 e 2 

(EE1 e EE2) afirmam desconhecer o conteúdo do relatório. 

No que concerne à questão mais ampla e cujos desenvolvimentos serão detalhados na análise de 

conteúdo, verifica-se uma maior diversidade de opiniões entre os respondentes. Os 

pais/encarregados de educação revelam ser o grupo mais homogéneo na resposta à questão da 
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opinião geral sobre pertinência e adequação do modelo de AEE. Todos os pais/encarregados de 

educação apresentaram uma perceção favorável à existência do modelo de AEE, elencando 

aspetos como a prestação de contas e a transparência como mais-valias aportadas pela AEE. 

Os diretores de agrupamento demonstram uma perceção ligeiramente menos unânime do que os 

pais/encarregados de educação, com quatro diretores (D1, D2, D3 e D4) a revelarem uma opinião 

geral favorável ao modelo de AEE, e um dos diretores (D5) a demonstrar uma opinião desfavorável, 

motivado, em grande medida, pela perceção de um grande desalinhamento entre a nota atribuída 

pela AEE ao agrupamento e a sua avaliação pessoal relativamente à realidade da instituição 

educativa. 

Os coordenadores de departamento apresentam uma grande diversidade nas suas opiniões em 

relação ao modelo de AEE. Dois coordenadores de departamento (CD3 e CD4) demonstram uma 

opinião favorável em relação ao modelo, ao passo que um coordenador (CD5) se revela 

desfavorável ao modelo de AEE. Um dos coordenadores (CD1), divulga uma posição intermédia 

face ao modelo, referindo que é positivo em alguns aspetos e negativos noutros, colocando-se 

numa posição intermédia de aceitação do modelo. O outro coordenador (CD2), argumenta que 

não deseja posicionar-se no que concerne à sua opinião geral sobre o modelo. 

Por fim, o grupo dos educadores de infância apresenta-se dividido em relação à perceção pessoal 

acerca da apreciação global do modelo AEE, com dois educadores de infância a apresentar uma 

opinião favorável (EI1 e EI4) e dois a expor uma opinião desfavorável (EI2 e EI3). Um dos 

educadores de infância defende uma posição mista face ao modelo (EI5), dividindo-se entre uma 

opinião favorável e desfavorável, sem se posicionar em nenhum dos pólos. 

Considerando de forma isolada esta última questão, relativa à opinião geral dos respondentes 

sobre a pertinência e adequação do modelo de AEE, apresenta-se no quadro 8 os dados 

organizados por agrupamento de escolas. 

 

Quadro 8 Opinião geral sobre a pertinência e adequação do modelo de AEE 

Opinião geral sobre a pertinência e adequação do modelo de AEE 

  
Agrupamento de 

escolas 1 
Agrupamento de 

escolas 2 
Agrupamento de 

escolas 3 
Agrupamento de 

escolas 4 
Agrupamento de 

escolas 5 

EI Favorável Desfavorável Desfavorável Favorável Mista 

EE Favorável Favorável Favorável Favorável Favorável 

CD Mista Sem opinião Favorável Favorável Desfavorável 

D Favorável Favorável Favorável Favorável Desfavorável 
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Perspetivando as opiniões gerais dos respondentes sobre a pertinência e adequação do modelo 

de AEE, verifica-se uma unanimidade no agrupamento de escolas 4, com todos os atores inquiridos 

a demonstrarem-se favoráveis ao modelo. No agrupamento de escolas 1 verifica-se que três dos 

atores perspetivam o modelo como favorável, sendo que o coordenador de departamento se 

posiciona de forma mista face ao modelo. No caso do agrupamento de escolas, 3 três dos atores 

educativos, são favoráveis face ao modelo com exceção do educador de infância que se demonstra 

desfavorável. 

No agrupamento de escolas 2 verifica-se uma maior heterogeneidade de opiniões, com o diretor 

e o encarregado de educação a demonstrarem uma perspetiva favorável face ao modelo, ao passo 

que o coordenador de departamento não revela opinião. O educador de infância expõe uma opinião 

desfavorável em relação ao modelo. 

Por último, no agrupamento de escolas 5 o seu diretor e o coordenador de departamento 

demonstram opiniões desfavoráveis em relação ao modelo de AEE, ao passo que o encarregado 

de educação se manifesta favorável. O educador de infância apresenta uma opinião mista face à 

pertinência e adequação do modelo de AEE. 

De uma perspetiva geral, os educadores de infância entrevistados revelam-se divididos em relação 

à pertinência e adequação do modelo de AEE, com uma grande heterogeneidade de opinião, tal 

como os coordenadores de departamento da educação pré-escolar.  

 

2.2. Análise de resultados das entrevistas 

No seguimento do referido no ponto 2.1.2., inserido no roteiro metodológico apresentado na 

introdução da presente tese, procede-se à análise quantitativa dos dados qualitativos das 

entrevistas, através da determinação do Percentil Rank (pR) (Wao et al., 2011), tendo em 

consideração a frequência das subcategorias e a intensidade com que as mesmas são 

identificadas nos discursos dos atores educativos (Anexo 19). Cada subcategoria é classificada em 

relação à sua frequência e intensidade, dependendo da sua posição na ordem percentual: 

“Mínima” – 0% a 24%; “Moderada” – 25% a 74%; “Forte” 75% a 100%. As 43 subcategorias com 

registos encontram-se estruturadas em cinco categorias: i) contributos; ii) críticas; iii) metodologia; 

iv) tendências; v) terceiro ciclo. O quadro 9 apresenta os resultados obtidos na categoria 

contributos. 
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Quadro 9 Frequência e intensidade da categoria contributos 

Frequência e intensidade da categoria contributos 
C

at
eg

or
ia

 

Subcategoria 

Educadores de 
Infância 

Diretores 
Coordenadores de 

Departamento 
Encarregados de 

Educação 

Fr
eq

uê
nc

ia
 

In
te

ns
id

ad
e 

Fr
eq

uê
nc

ia
 

In
te

ns
id

ad
e 

Fr
eq

uê
nc

ia
 

In
te

ns
id

ad
e 

Fr
eq

uê
nc

ia
 

In
te

ns
id

ad
e 

C
on

tr
ib

ut
os

 

Decisões curriculares na 
EPE 

Forte Forte Forte Forte Forte Forte Forte Forte 

Valorização da EPE Forte Forte Forte Forte Forte Forte Forte Forte 

Investigação Forte 
Moder
ado 

Forte Forte Moderado Mínimo Forte 
Moderad

o 

Articulação curricular na 
EPE 

Mínimo Mínimo Forte Forte Moderado Forte Forte Forte 

Desenvolvimento das 
escolas 

Forte 
Moder
ado 

Forte Forte Moderado Moderado 
Moderad

o 
Moderad

o 

Lideranças 
Moder
ado 

Moder
ado 

Forte Forte Forte Forte Mínimo Mínimo 

Envolvimento da 
comunidade 

Moder
ado 

Moder
ado 

Moder
ado 

Moder
ado 

Moderado Moderado 
Moderad

o 
Moderad

o 

Formativa 
Moder
ado 

Mínimo 
Moder
ado 

Forte Moderado Mínimo 
Moderad

o 
Forte 

Transparência 
Moder
ado 

Moder
ado 

Mínim
o 

Mínim
o 

Mínimo Mínimo Mínimo 
Moderad

o 

Autoavaliação 
Moder
ado 

Moder
ado 

Moder
ado 

Moder
ado 

Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 

Articulação entre AEE e 
autoavaliação 

Mínimo Mínimo 
Moder
ado 

Moder
ado 

Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 

 

Na categoria contributos, as subcategorias decisões curriculares na educação pré-escolar e 

valorização da educação pré-escolar são as únicas cuja classificação, quer de frequência, quer de 

intensidade, se regista como sendo forte em todos os atores educativos, indiciando a importância 

que as mesmas representam para todos os atores educativos e o contributo que a AEE implica 

nas mesmas. 

A subcategoria investigação apresenta frequência e intensidade forte para os diretores, 

demonstrando frequência e intensidade forte e moderada, respetivamente, quer para os 

educadores de infância, quer para os pais/encarregados de educação. No que concerne aos 

coordenadores de departamento, regista-se uma frequência moderada e intensidade mínima. Os 

dados sugerem que os diretores percecionam que a investigação no contexto da AEE um 

importante contributo para as escolas, ao passo que os educadores de infância e 

pais/encarregados de educação entendem que esse contributo é mais moderado. Os 
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coordenadores de departamento revelam não identificar um contributo muito relevante da 

investigação à AEE. 

Relativamente à articulação curricular na educação pré-escolar, os educadores de infância 

denotam um contributo reduzido por parte da AEE, com frequência e intensidade mínimas. Por 

outro lado, quer os diretores de agrupamento, quer os pais/encarregados de educação, 

consideram que o contributo da AEE na articulação curricular da educação pré-escolar é 

significativo, registando frequência e intensidade fortes. Os coordenadores de departamento 

apresentam frequência moderada e intensidade forte, demonstrando que, também, identificam 

alguma relevância da AEE para a articulação curricular. 

Na subcategoria desenvolvimento das escolas, os diretores de agrupamento identificam um 

contributo forte por parte da AEE, com frequência e intensidade fortes. Os coordenadores de 

departamento e os pais/encarregados de educação percecionam de forma mais moderada o 

contributo da AEE para o desenvolvimento das escolas, registando-se a frequência e intensidade 

moderada para ambos. Os educadores de infância, com frequência forte e intensidade moderada, 

manifestam reconhecer o contributo da AEE para o desenvolvimento das escolas, embora de uma 

forma menos pronunciada que os diretores de agrupamento. 

Na subcategoria lideranças, verifica-se que os líderes de topo (diretores de agrupamento) e os 

líderes intermédios (coordenadores de departamento) apresentam frequência e intensidade fortes, 

reconhecendo o aporte que a AEE tem ao nível das lideranças. Os educadores de infância, com 

frequência e intensidade moderadas, reconhecem esse contributo de forma mais prudente, ao 

passo que os pais/encarregados de educação com frequência e intensidade mínimas não revelam 

identificar o apoio da AEE ao nível das lideranças. 

Relativamente à subcategoria envolvimento da comunidade, salienta-se uma unanimidade em 

todos os atores educadores entrevistados, com frequência e intensidade moderadas, sugerindo 

que estes reconhecem um contributo moderado da AEE na promoção do envolvimento da 

comunidade na escola. 

O auxílio da AEE para a ampliação da sua dimensão formativa é percecionado de forma 

semelhante pelos educadores de infância e pelos coordenadores de departamento, com 

frequência moderada e intensidade mínima, indiciando um impacto médio-baixo da AEE nos 

aspetos formativos. Os diretores de agrupamentos e os pais/encarregados de educação 

reconhecem, por sua vez, um contributo mais relevante da AEE a este nível, com frequência 

moderada e intensidade forte. 
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No âmbito da aporte da AEE para o aumento da transparência, os diretores de agrupamento e os 

coordenadores de departamento não registam um impacto relevante, com frequência e 

intensidade mínimas. Contudo, os educadores de infância manifestam um contributo com 

frequência e intensidade moderadas. No caso dos pais/encarregados de educação, a frequência 

é moderada e a intensidade é mínima, denotando-se a tendência para a perceção da quase 

inexistência de impacto da AEE na transparência. 

Relativamente à autoavaliação, do ponto de vista dos educadores de infância e dos diretores 

agrupamento, há um reconhecimento moderado (frequência e intensidade) acerca do aporte AEE 

aos processos de autoavaliação. Quanto aos pais/encarregados de educação e aos coordenadores 

de departamento os discursos apontam para, somente, frequência e intensidade mínimas na 

perceção do contributo da AEE para a autoavaliação. 

Relacionando-se com a subcategoria anterior, na articulação entre AEE e autoavaliação, os 

diretores de agrupamento registam um contributo moderado, com frequência e intensidade 

moderadas. Os restantes atores não identificam contributos relevantes, verificando-se uma 

frequência e intensidade mínimas. 

O quadro 10 apresenta em forma de tabela os resultados obtidos na categoria críticas. 

 

Quadro 10 Frequência e intensidade da categoria críticas 

Frequência e intensidade da categoria críticas 
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Educadores de 
Infância 

Diretores 
Coordenadores de 
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Adequação da AEE à 
EPE 

Forte Forte 
Modera

do 
Modera

do 
Forte Forte 

Modera
do 

Forte 

Diferenciação 
curricular na EPE 

Forte Forte 
Modera

do 
Modera

do 
Moderado Forte 

Modera
do 

Moderad
o 

Alheamento dos efeitos 
da AEE 

Mínimo Mínimo 
Modera

do 
Forte Moderado Moderado Forte Forte 

Desenvolvimento 
profissional dos 
docentes 

Forte Forte Mínimo 
Modera

do 
Mínimo Mínimo 

Modera
do 

Moderad
o 

Escolarização da EPE 
Modera

do 
Modera

do 
Modera

do 
Modera

do 
Moderado Moderado Mínimo Mínimo 

Enfoque nos 
resultados 

Mínimo Mínimo 
Modera

do 
Modera

do 
Moderado Moderado Mínimo Mínimo 

Alinhamento com as 
expectativas da AEE 

Modera
do 

Mínimo Mínimo Mínimo Moderado Moderado Mínimo Mínimo 
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Subcategoria 

Educadores de 
Infância 

Diretores 
Coordenadores de 

Departamento 
Encarregados de 
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Credibilidade da 
avaliação 

Modera
do 

Modera
do 

Mínimo 
Modera

do 
Moderado Mínimo Mínimo Mínimo 

Adaptação ao contexto Mínimo Mínimo 
Modera

do 
Modera

do 
Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 

Implementação das 
políticas educativas 

Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Moderado Mínimo Mínimo 

 

Na categoria críticas, a subcategoria adequação da AEE à educação pré-escolar apresenta 

frequência e intensidade forte nos discursos dos educadores de infância e dos coordenadores de 

departamento, o que sugere que estes atores têm uma visão crítica face à AEE nesta temática. No 

caso dos diretores de agrupamento, regista-se frequência e intensidade moderada, e nos 

pais/encarregados de educação a subcategoria apresenta-se com frequência moderada e 

intensidade forte. Os dados sugerem que todos os participantes salientam no seu discurso aspetos 

críticos na adequação da AEE à educação pré-escolar. 

No que se refere à subcategoria diferenciação curricular na educação pré-escolar, os educadores 

de infância manifestam uma frequência e uma intensidade forte deste tema nos seus discursos, 

indiciando uma perspetiva crítica sobre o impacto da AEE neste âmbito. Numa perspetiva crítica 

ligeiramente mais moderada, regista-se o grupo dos coordenadores de departamento 

participantes, revelando frequência moderada e intensidade forte. Os diretores de agrupamento e 

os pais/encarregados de educação demonstram frequência e intensidade moderada. 

Na subcategoria alheamento dos efeitos da AEE, os educadores de infância registam uma 

frequência e uma intensidade mínima. Os diretores de agrupamento inquiridos totalizam uma 

frequência moderada e intensidade forte. Os coordenadores de departamento indicam uma 

frequência e uma intensidade moderada. Por último, os pais/encarregados de educação 

apresentam a um grau forte de frequência e intensidade. Os dados apontam para os encarregados 

de educação e os diretores de agrupamento, tendencialmente, possuírem uma perspetiva mais 

crítica em relação ao alheamento gerado pelos efeitos da AEE. Os educadores de infância 

manifestam-se menos críticos face a esta questão. 

A presença da subcategoria desenvolvimento profissional dos docentes é significativa nos 

discursos dos educadores de infância que abordam esta temática com frequência e intensidade 

forte, sendo um aspeto crítico identificado por estes atores escolares. Os diretores de agrupamento 
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revelam uma frequência mínima e intensidade moderada, indiciando uma menor crítica a esta 

matéria. Por seu lado, os coordenadores de departamento e os pais/encarregados de educação 

apresentam uma frequência e uma intensidade mínima, divulgando poucas críticas face ao 

desenvolvimento profissional dos docentes. 

No que se refere à subcategoria escolarização da educação pré-escolar, verifica-se da parte dos 

educadores de infância, dos diretores de agrupamento e dos coordenadores de departamento uma 

frequência e uma intensidade moderada desta temática nos seus discursos, sugerindo uma 

perspetiva crítica de acentuação média face a uma perceção de tendência para a escolarização 

da educação pré-escolar. Os pais/encarregados de educação manifestam frequência e intensidade 

mínima, denotando pouca focalização crítica a esta temática. 

Considerando a subcategoria enfoque nos resultados do sistema de AEE, os dados revelam que 

os educadores de infância apresentam, nos seus discursos, uma frequência e uma intensidade 

mínima na abordagem a esta temática, tendendo a ser pouco críticos face a esta questão. Os 

diretores de agrupamento e os coordenadores de departamento apresentam frequência e 

intensidade moderada, denotando uma perspetiva mais crítica que os educadores de infância. Os 

pais/encarregados de educação participantes registam frequência e intensidade mínima, 

mostrando-se pouco críticos.  

Os resultados da subcategoria alinhamento com as expectativas da AEE revelam que os 

educadores de infância manifestam uma frequência moderada e uma intensidade mínima desta 

temática, nos seus discursos. Os diretores de agrupamento apresentam uma frequência e 

intensidade mínima, ao passo que, no caso dos coordenadores de departamento se assinala uma 

frequência e intensidade moderada. Finalmente, os dados indicam que os pais/encarregados de 

educação não enfatizam esta questão (frequência e intensidade mínima). Os dados denotam um 

discurso pouco crítico em relação ao alinhamento com o que é esperado pela AEE, com a exceção 

dos coordenadores de departamento, que são moderadamente críticos. 

No que concerne aos dados obtidos na subcategoria credibilidade da avaliação, os educadores de 

infância revelam uma frequência e uma intensidade moderada da temática, sendo que os diretores 

de agrupamento registam uma frequência mínima e intensidade moderada. Os coordenadores de 

departamento expõem uma frequência moderada e uma intensidade mínima. No caso dos 

pais/encarregados de educação a frequência e intensidade desta temática, nos seus discursos, é 

mínima. Com a exceção dos pais/encarregados de educação, os restantes atores educativos 

inquiridos manifestam um grau moderado de crítica, acerca da credibilidade do sistema de  AEE. 
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Relativamente à subcategoria adaptação ao contexto, os educadores de infância e os 

coordenadores de departamento expressam uma frequência e uma intensidade mínima, 

centrando as suas opiniões críticas noutras temáticas. Por seu turno, os diretores de agrupamento 

e os pais/encarregados de educação apresentam uma frequência e intensidade moderada, sendo 

que os seus discursos mais críticos são orientados para esta questão.  

Analisando os resultados da subcategoria implementação das políticas educativas, refira-se que 

nos discursos dos educadores de infância e dos diretores de agrupamento, se manifesta uma 

frequência e uma intensidade mínima. Os coordenadores de departamento participantes revelam 

uma frequência mínima e uma intensidade moderada. Os dados denotam pouco enfoque crítico 

por parte dos atores educativos na implementação das políticas educativas. 

Seguidamente, o quadro 11 apresenta os dados recolhidos na categoria metodogia. 

 

Quadro 11 Frequência e intensidade da categoria metodologia 
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Disseminação dos 
resultados da AEE 

Forte 
Modera

do 
Forte Forte 

Modera
do 

Modera
do 

Modera
do 

Modera
do 

Entrevista de painel Forte Forte 
Modera

do 
Modera

do 
Modera

do 
Modera

do 
Modera

do 
Modera

do 

Relatórios de escola 
Modera

do 
Modera

do 
Forte Forte Forte Forte 

Modera
do 

Modera
do 

Reações aos resultados 
Modera

do 
Modera

do 
Forte Forte Forte 

Modera
do 

Modera
do 

Modera
do 

Observação direta 
Modera

do 
Modera

do 
Modera

do 
Modera

do 
Forte Forte Mínimo Mínimo 

Equipa de avaliação 
Modera

do 
Modera

do 
Modera

do 
Modera

do 
Modera

do 
Modera

do 
Mínimo Mínimo 

Melhoria do processo de 
AEE 

Mínimo Mínimo 
Modera

do 
Modera

do 
Modera

do 
Modera

do 
Modera

do 
Modera

do 

Contraditórios Mínimo Mínimo Forte 
Modera

do 
Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 

Plano de melhoria Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 

Questionários de 
satisfação da 
comunidade 

Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 
Modera

do 
Modera

do 
Mínimo Mínimo 

Valor esperado Mínimo Mínimo 
Modera

do 
Modera

do 
Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 

Sessão de apresentação Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 

Satisfação das escolas Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 

Quadro de referência Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 
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Na categoria metodologia, a subcategoria disseminação dos resultados da AEE apresenta 

frequência forte e intensidade moderada nos discursos dos educadores de infância, sendo uma 

questão metodológica na qual se centram. Os diretores de agrupamento demonstram frequência 

e intensidade forte, revelando grande importância à disseminação dos resultados da AEE. No caso 

das perceções dos coordenadores de departamento e dos pais/encarregados de educação, 

regista-se a frequência e intensidade moderada, pelo que a sua preocupação a este nível é 

intermédia. 

No que se refere à subcategoria entrevista de painel, verifica-se da parte dos educadores de 

infância uma frequência e uma intensidade desta temática de grau elevado, sendo uma 

componente metodológica da visita da equipa de AEE que é muito salientada nos seus discursos. 

Os restantes atores (diretores de agrupamento, coordenadores de departamento e 

pais/encarregados de educação) demonstram frequência e intensidade moderada. 

A subcategoria relatórios de escola apresenta, quer para os educadores de infância quer para os 

pais/encarregados de educação, uma frequência e uma intensidade moderada nos seus 

discursos, sendo um aspeto tido em consideração por estes atores. Os diretores de agrupamento 

e os coordenadores de departamento revelam uma frequência e intensidade forte, indiciando que 

o impacto destes relatórios é alvo de grande cuidado da parte das lideranças.  

Considerando a subcategoria reações aos resultados, os dados demonstram que os educadores 

de infância e os pais/encarregados de educação tendem a enfatizar moderadamente esta questão 

(frequência e intensidade moderada). Os discursos dos diretores de agrupamento apresentam 

frequência e intensidade forte. Quanto aos coordenadores de departamento, assinala-se uma 

frequência forte e uma intensidade moderada. Os resultados apontam para uma tendência de 

maior preocupação com a reação aos resultados da avaliação por parte dos diretores de 

agrupamento e dos coordenadores de departamento, sendo um aspeto moderadamente 

considerado pelos restantes. 

No que se refere à subcategoria observação direta verifica-se, nos discursos dos educadores de 

infância e dos diretores de agrupamento, uma frequência e uma intensidade moderada. O grupo 

dos coordenadores de departamento participantes revela frequência e intensidade forte, sendo 

uma metodologia de avaliação alvo de muita atenção nos seus discursos. Os pais/encarregados 

de educação apresentam frequência e intensidade mínima, indicando que é um aspeto de menor 

relevo. 
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Os resultados da subcategoria equipa de avaliação sugerem que os educadores de infância, 

diretores de agrupamento e os coordenadores de departamento apresentam uma preocupação 

moderada (frequência e intensidade), sugerindo a focalização do seu discurso nesta temática, 

associando as questões da equipa de AEE à metodologia de implementação do processo. No caso 

dos pais/encarregados de educação, os seus discursos apontam para a frequência e intensidade 

mínima, manifestando pouco interesse neste âmbito. 

No que concerne aos dados obtidos na subcategoria melhoria do processo de AEE, os discursos 

dos educadores de infância apresentam uma frequência e uma intensidade mínima, 

demonstrando pouca orientação para esta questão. Os diretores de agrupamento, coordenadores 

de departamento e os pais/encarregados de educação assinalam uma frequência e uma 

intensidade moderada, sendo um aspeto que merece atenção intermédia por parte destes atores 

educativos. 

Relativamente à subcategoria contraditórios, os discursos dos educadores de infância, dos 

coordenadores de departamento e dos pais/encarregados de educação possuem uma frequência 

e uma intensidade mínima, sugerindo pouca focalização nesta matéria. Os diretores de 

agrupamento manifestam uma frequência forte e intensidade moderada, indicando a importância 

deste aspeto ao nível das suas tomadas de decisão em relação a uma eventual resposta 

contraditória ao relatório emitido pela IGEC. 

Analisando os resultados da subcategoria plano de melhoria refira-se que, nos discursos de todos 

os atores inquiridos, esta temática se manifesta com uma frequência e uma intensidade mínima, 

sendo o seu discurso pouco orientado para esta questão.  

A subcategoria questionários de satisfação da comunidade apresenta uma frequência e uma 

intensidade moderada nos discursos dos coordenadores de departamento, o que demonstra o seu 

interesse para esta metodologia de recolha de informação sobre o impacto educativo da escola. 

Os discursos dos diretores de agrupamento, dos educadores de infância e dos pais/encarregados 

de educação revelam uma frequência e intensidade mínima. 

Considerando a subcategoria valor esperado, os resultados indicam que os educadores de 

infância, os coordenadores de departamento e os pais/encarregados de educação têm pouco 

interesse nesta questão (frequência e intensidade mínima). No caso dos diretores de agrupamento, 

os discursos apresentam frequência e intensidade moderada, evidenciado uma orientação 

significativa para esta questão. 
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No que se refere à subcategoria sessão de apresentação nos resultados, em todos os participantes 

registou-se uma frequência e uma intensidade mínima, tal como nas subcategorias satisfação das 

escolas e quadro de referência, indiciando que, no que se reporta a estas questões, os discursos 

estão pouco desenvolvidos. 

No quadro 12 apresenta-se os resultados obtidos na categoria tendências. 

 

Quadro 12 Frequência e intensidade da categoria tendências 

Frequência e intensidade da categoria tendências 
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Supervisão pedagógica 
na EPE 

Modera
do 

Forte Mínimo 
Modera

do 
Modera

do 
Modera

do 
Mínimo Mínimo 

Cultura da avaliação Mínimo Mínimo 
Modera

do 
Modera

do 
Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 

Accountability Mínimo Mínimo 
Modera

do 
Modera

do 
Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 

Descentralização Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 

Contrapartida de 
medidas políticas 

Mínimo Mínimo Mínimo 
Modera

do 
Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 

Privatização da 
educação 

Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 

 

No que se refere à subcategoria supervisão pedagógica na educação pré-escolar, da categoria 

tendências, verifica-se que ao nível dos discursos dos educadores de infância a temática é 

abordada com frequência moderada e intensidade forte, sendo uma tendência da avaliação que 

suscita algum debate. Os diretores de agrupamento apresentam um discurso com frequência 

mínima e intensidade moderada. No caso dos coordenadores de departamento, os discursos 

manifestam a frequência e intensidade moderada. Os pais/encarregados de educação 

apresentam frequência e intensidade mínima, sendo o grupo de respondentes menos orientado 

para se debruçar sobre as questões da supervisão pedagógica. 

A subcategoria cultura da avaliação apresenta-se com frequência e intensidade mínima no caso 

dos educadores de infância, dos coordenadores de departamento e dos pais/encarregados de 

educação, manifestando pouca orientação dos respetivos dos discursos para esta questão. No 

caso dos diretores de agrupamento, este é um aspeto moderadamente abordado (frequência e 

intensidade moderada). 
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Tal como na categoria anterior, no que se refere à subcategoria accountability verifica-se, da parte 

dos educadores de infância, coordenadores de departamento e pais/encarregados de educação 

uma frequência e uma intensidade mínima, sugerindo um discurso pouco orientado para esta 

temática. Os diretores de agrupamento demonstram frequência e intensidade moderada nos seus 

discursos, indicando maior ponderação e atenção à tendência da accountability. 

A subcategoria descentralização apresenta uma frequência e uma intensidade mínima nos 

discursos de todos os atores educativos entrevistados sendo, tendencialmente, um tema pouco 

aflorado. 

Considerando a subcategoria contrapartida de medidas políticas, os resultados demonstram que 

os educadores de infância, os coordenadores de departamento e os pais/encarregados de 

educação manifestam pouco interesse nesta questão (frequência e intensidade mínima). No caso 

dos discursos dos diretores de agrupamento, esta temática suscita algum debate (frequência 

mínima e intensidade moderada). Os dados apontam para uma reduzida atenção dos participantes 

a esta tendência. 

Finalmente, no que se refere à subcategoria privatização da educação verifica-se, da parte de todos 

os respondentes, uma frequência e intensidade mínima, sendo uma tendência pouco presente 

nos discursos dos atores educativos inquiridos. 

No quadro 13 elencam-se os resultados obtidos na categoria terceiro ciclo de AEE. 

 

Quadro 13 Frequência e intensidade da categoria terceiro ciclo da AEE 

Frequência e intensidade da categoria terceiro ciclo da AEE 
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Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 

 

A categoria terceiro ciclo da AEE apresenta, nos discursos de todos os atores educativos 

entrevistados, uma frequência e intensidade mínima, apontando para a perceção de que, à data 

da realização do estudo, os diversos atores educativos não se encontravam interessados no 

terceiro ciclo de AEE. 
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3. ANÁLISE DE ENTREVISTAS A EDUCADORES DE INFÂNCIA 

A análise do Percentil Rank (pR) (Wao et al., 2011) permite aprofundar as perceções dos 

participantes do inquérito por entrevistas, tendo em conta os objetivos do presente estudo, 

explanados na introdução da presente tese. Na análise seguinte, apontam-se pontos críticos no 

debate a respeito das perceções dos educadores de infância.  

Na análise de conteúdo da categoria críticas, verifica-se que a adequação da AEE à educação pré-

escolar é uma das preocupações mais enfatizadas pelos educadores de infância. Para estes atores 

escolares, a AEE não está adequada à educação pré-escolar:  

 

O que o que me parece é que geralmente nestas avaliações eles não estão mais virados 

para a parte do pré-escolar, mas sim para a avaliação propriamente dita, onde há 

avaliação dos alunos, não é?! No pré-escolar, nós não temos uma avaliação… (EI1). 

 

Na perceção dos educadores entrevistados, o modelo de AEE está, sobretudo, focado nos 

restantes níveis de ensino dos agrupamentos das escolas. De igual modo, salientam a relevância 

de um olhar externo sobre a sua realidade educativa, considerando ser fundamental a presença 

de alguém próximo da realidade da educação de infância, nas equipas de AEE:  

 

se for uma educadora a inspecionar melhor. (EI5). 

 

Eu acho que deveriam ser um bocadinho mais tolerantes. Lá está, pronto, a gente quando 

a gente sabe que quando uma coisa não está bem, eles não querem saber porquê. Se 

calhar se tivesse uma educadora…(EI5). 

 

A constituição das equipas de AEE com intervenientes que conheçam a realidade educativa da 

educação de infância, seria uma estratégia possível na facilitação da adequação do sistema de 

AEE à educação pré-escolar, contribuindo para as decisões curriculares da educação pré-escolar:  

 

com certeza que não é por cinco, dez minutos que se vai ver o trabalho que é feito na sala 

durante meses, pronto... (EI5). 
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Consequentemente, a diferenciação curricular no contexto da AEE é um dos aspetos com mais 

criticas, por parte dos educadores de infância. Para os docentes entrevistados, a realidade 

educativa e a AEE não são compatíveis, sobretudo nas questões relacionadas com a avaliação das 

crianças: 

 

por exemplo nós tínhamos 158 itens para avaliar numa criança… 158 itens… agora diga-

me como é que consegue ter um grupo tão heterogéneo e ter tudo apontadinho, 

individualmente, de cada criança?! (EI1). 

 

É que eu vi colegas a fazer o literalmente checklist daquilo! (EI2). 

 

Os exemplos dados pelos educadores de infância remetem, também, para o enfoque na burocracia 

em detrimento da valorização da interação entre adulto e criança e do conhecimento de cada 

criança: 

 

Eu lembro-me de… terem dito, na altura, porque… terem dito, na altura, que havia que… 

que os nossos documentos que não estavam assim muito bem construídos… que os… os 

documentos que eles observavam, que foram para aí, só dois ou três… que estavam muito 

impessoais… muito… Não direi impessoais, mas que serviam a qualquer um, a qualquer 

contexto, que não tenha a personalidade, talvez… (EI3).  

 

Não, deu-me mais trabalho. Pronto, não fiquei a saber nem mais nem menos sobre a 

criança. Porque eu quando vou para a minha sala de aula, eu vou para a minha sala de 

aula, digamos, vou para a minha sala de atividades, que é assim que se diz… (EI5). 

 

Sobre o desenvolvimento profissional dos docentes no contexto de AEE, a opinião dos educadores 

de infância entrevistados incide, mormente, na formação inicial dos educadores de infância, 

enfatizando-se que a experiência em contexto de jardim de infância é muito relevante: 

 

Hoje, a formação dos educadores não tem nada haver com a minha formação... Nada! 

Com muito menos prática, embora muito mais abrangente e rica em termos de 

conhecimentos... Mas a nossa pedagogia ia muito mais ao encontro do desenvolvimento 
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da criança enquanto ser. Não era nada pré feito! Iam surgindo os interesses das crianças 

e automaticamente surgia um projeto: "Olha as crianças estão interessadas nos animais, 

por isso vamos fazer aqui uma quinta, vamos fazer animais em barro..."  e criava-se ali 

uma forma completamente... nem tínhamos os papéis que temos hoje, nem tínhamos os 

158 itens para avaliar... Eu não estou a dizer que o conhecimento não é importante, mas 

tem que haver um equilíbrio... (EI1). 

 

Na categoria metodologia, a subcategoria entrevista de painel os educadores de infância foi a que 

mereceu mais atenção por parte dos educadores de infância. De salientar que todos os educadores 

de infância revelaram uma perceção positiva deste momento da visita da AEE: 

 

É assim… Foi positiva. Foi dar a conhecer o meu trabalho, falar, também, um bocadinho 

da educação pré-escolar… (EI4). 

 

As questões colocadas aos docentes, pelas equipas de AEE durante o painel, foram sobretudo no 

âmbito da articulação curricular: 

 

Como é que nós articulávamos… Como é que nós tínhamos acesso aos documentos… 

Como é que passávamos essa informação… Isso foi feito no painel. (EI4). 

 

Pela análise de conteúdo das respostas dos educadores de infância inquiridos, é possível verificar 

uma tendência para os educadores percecionarem o momento da entrevista de painel de uma 

forma positiva. Esta conjetura pode estar relacionada com o facto de se envolverem diretamente 

neste contexto de avaliação, à semelhança de terem a possibilidade de obter um feedback imediato 

do seu trabalho, num contexto em que estão outros docentes do agrupamento de escolas, 

sentindo-se valorizados pelo trabalho que realizam no quotidiano: 

 

eu na altura, pronto, vai-se sempre um bocadinho nervosa, o que é que eu vou responder, 

o que é que não vou… aquela coisa. E para lhe dizer apresentei mais, do que o que falaram 

comigo. E eu própria achei que como educadora que devia falar e então eu falei. (EI5). 
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Eu acho que se cada pessoa… o que faz, gostar de o fazer e o fizera bem feito e o 

fundamentar bem, eu acho que isso é fundamental… foi essa nossa atitude no painel 

(EI2). 

 

Acerca das tendências no contexto da AEE, os educadores de infância participantes no presente 

estudo identificaram a supervisão pedagógica na educação pré-escolar com alguma inquietação, 

dado que  nos contextos em que ainda não foi implementada , é uma situação com alguma 

tensão entre a equipa de AEE e os educadores: 

 

a única coisa que eles até puseram mais em causa foi, precisamente, isso da supervisão. 

(EI1). 

 

em relação à liderança, a gestão/liderança, que não havia supervisão da colega, mas, nós 

a nível de trabalho em equipa foi uma coisa que foi um ponto forte que eles salientaram 

do nosso trabalho, foi o trabalho de equipa ser muito bem organizado, e na verdade nós 

estamos aqui na sala ao lado todas as quintas feiras a fazer trabalho de equipa e a nossa 

coordenadora não nos vigia na sala, mas no fundo sabe tudo o que nós fazemos. (EI5). 

 

Todavia, os educadores revelam não ter receio de serem supervisionados:  

 

nós dizemos à [nome da educadora]: “Ó [nome da coordenadora de departamento], se 

tiveres de supervisionar, vais supervisionar!”. (EI1). 

 

Revelam, apenas, algumas dificuldades na prática da supervisão, que não são compatíveis com 

a atividade letiva: 

 

Porque, por exemplo, no caso do nosso agrupamento, a educadora [nome da educadora 

que é coordenadora do departamento de educação pré-escolar no agrupamento] é que 

deveria fazer a supervisão, mas ela tem um grupo, tem um grupo de 25 crianças e, 

portanto, ela para o fazer a supervisão tem que largar o grupo e fazer e, portanto a 

supervisão… isso seria bom se a educadora [nome da educadora] fosse só coordenadora 
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e fizesse a supervisão… eu já tive aulas assistidas com a educadora [nome da educadora], 

não é?! Já tive aulas assistidas em que ela veio assistir… (EI1). 

 

Os educadores de infância revelaram uma atitude muito positiva perante a visita da AEE aos 

agrupamentos de escolas, porém, apontaram desadequações dessa visita, em relação à educação 

pré-escolar, descredibilizando-a:  

 

Eu acho que a avaliação… é a minha opinião… opinião pessoal, obviamente! Eu acho que 

as avaliações são um bocadinho “fictícias”… (EI3). 

 

As perceções que os educadores de infância demonstram ter pela AEE sugerem que existe um 

sentimento muito profundo de que, por um lado, a AEE valoriza a educação de infância, uma vez 

que ausculta os educadores, tal como os restantes docentes, mas por outro, sentem que a 

realidade da educação pré-escolar não é uma realidade compreendida nesta avaliação. 
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CONCLUSÕES E INTERROGAÇÕES 

Na presente tese procurou-se realizar uma abordagem aos impactos da AEE nas decisões 

curriculares dos educadores de infância. Para tal, partiu-se de uma contextualização da envolvente 

internacional e nacional, subjacente à emergência e desenvolvimento do sistema de AEE, bem 

como de estudos relativos aos seus efeitos nas escolas e nos atores educativos. Os dados 

empíricos, abordados e analisados ao longo da tese, permitem não apenas traçar rotas entre as 

perspetivas internacionais e as perspetivas nacionais, no contexto da AEE, como também 

identificar de que forma a AEE está a definir o currículo da educação pré-escolar.  

Os efeitos que a AAE tem vindo a produzir na educação pré-escolar, especificamente nas decisões 

curriculares dos educadores de infância, sofrem várias refrações (Goodson & Rudd, 2012), desde 

a definição das políticas transnacionais até às decisões ao nível das escolas. Os organismos 

transnacionais têm vindo a associar as reformas educativas viajantes (Steiner-Khamsi, 2012a) ao 

desenvolvimento e à melhoria do Estado, fomentando a comparação e o estabelecimento de 

modelos de boas práticas. Estas lógicas contribuem para a criação de um conhecimento global ou 

transnacional, dito poderoso, nas palavras de Young (2010). Contudo, simultaneamente, ocorrem 

fricções, conflitos e fragmentações nos contextos locais, ao nível dos processos de interpretação 

de conceitos globais e transnacionais, que se manifestam de diferentes formas e em diversos 

enquadramentos. Esta ubiquidade das perspetivas transnacionais fortalece a importância do 

debate na educação a respeito das condições e consequências dos processos de refração 

(Goodson & Rudd, 2012) entre o conhecimento, que viaja transnacionalmente, e as 

transformações que ocorrem ao nível das práticas dos atores escolares, produzindo efeitos, 

nomeadamente, nas suas decisões curriculares. 

Sob a tónica dos efeitos das reformas viajantes (Steiner-Khamsi, 2012b), assiste-se à discussão 

quanto à pertinência e adequação do conhecimento global, transnacional e poderoso (Young, 

2010) a contextos específicos, como é o caso de cada país, num processo que, de acordo com 

Beck (2002), tem a designação de cosmopolitismo. Os significados dos conhecimentos viajantes 

não são mais perspetivados como um processo, em que simplesmente se traduz um conceito por 

outro com um significado análogo, mas sim como um conjunto de interpretações locais que se 

refletem num espetro matizado de efeitos, dependendo das circunstâncias em que este 

conhecimento circula. A materialização dos conceitos viajantes está a tornar-se um fenómeno 

omnipresente, sendo de particular relevância a discussão dos seus efeitos (reais e potenciais) nos 

contextos de ação dos diferentes sistemas educativos.  
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Para uma interpretação das rotas da agenda da Avaliação Externa das Escolas 

Verifica-se que ao nível internacional os decisores políticos apontam para a melhoria dos sistemas 

educativos, numa lógica de preparação dos futuros cidadãos para se envolverem na economia 

global com sucesso. As organizações transnacionais defendem uma arquitetura educativa 

fundamentada por um sistema amplo de avaliação em educação, cujo sucesso é, frequentemente, 

comparado ao êxito das aprendizagens das crianças, que vai deixando de ser abstrato para ser 

traduzido em números e estatísticas complexas. É neste contexto que a OCDE (2013, p. 57) 

defende que:  

 

“evaluation and assessment in school systems need to be conceived holistically, as a whole 

framework, building on the interdependence of its parts in order to generate 

complementarities, avoid duplication, and prevent inconsistency of objectives”.  

 

Este conceito de avaliação integrada exige um sistema que articule a avaliação das escolas, dos 

docentes, dos diretores e das aprendizagens dos alunos, garantindo que os vários elementos 

dentro de um componente de avaliação estejam estreitamente ligados, “generating synergies 

between its components, avoiding duplication of procedures and preventing inconsistency of 

objectives” (OCDE, 2013, p. 118).  

Na ótica de Santiago et al. (2012), Portugal tem o desafio de tornar a avaliação das escolas e a 

avaliação das aprendizagens indissociáveis e coerentes. Neste sentido, a IGEC (2016a, p. 74) 

ressalva: 

 

“é fundamental o reforço da articulação dos diferentes serviços do Ministério da Educação 

relativamente a indicadores, documentos solicitados às escolas, conceitos e terminologias 

utilizados e até no âmbito das ações desenvolvidas por cada entidade junto dos 

estabelecimentos de educação e ensino. Esta articulação permitirá minimizar situações 

de sobreposição de iniciativas e possibilitará uma atuação mais consistente na resposta 

às necessidades das escolas”. 

 

A análise dos relatórios nacionais e internacionais demonstra que, tendencialmente, as perspetivas 

transnacionais têm impacto nas decisões estruturantes de cada país, espelhando-se nos relatórios 

da OCDE: “Over at least the last 30 years, evaluation and assessment have become an increasingly 
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significant feature of the educational landscape in countries across the world” (OCDE, 2013, p. 

29).  

Este organismo afirma que “there is widespread recognition that evaluation and assessment 

arrangements are key to both improvement and accountability in school systems. This is reflected 

in their increasing importance in national education agendas” (OCDE, 2013, p. 30), facto que é 

corroborado pela IGEC (2018, p. 53), mencionando que “ao longo de 11 anos consolidou-se a 

avaliação externa das escolas, sendo reconhecida por académicos, especialistas em educação e 

pela sociedade em geral”. Neste âmbito, a UNESCO (2017, p. 94) alerta:  

 

“International organizations have considerable influence and responsibility regarding the 

development of global education, as they are responsible for reflecting all voices in 

formulating global education goals. But there is an accountability vacuum concerning their 

role and responsibility in achieving those goals”. 

 

De acordo com a UNESCO (2017), as questões da accountability não devem apenas viajar entre 

as políticas dos países (Steiner-Khamsi, 2012b), mas serem também colocadas para clarificação, 

junto dos organismos transnacionais. A IGEC (2013, 2015a, 2016a, 2018) identifica a União 

Europeia, a OCDE e a UNESCO como sendo as organizações internacionais com impacto no 

sistema de AEE português. Para além destas, no seu mais recente relatório a IGEC (2018, p. 54) 

afirma:  

 

“Entre 2012 e 2014, a IGEC participou em reuniões no âmbito do Programa de Assistência 

Económica e Financeira a Portugal, onde foi interpelada sobre diversos aspetos do 

desenvolvimento do novo modelo de inspeção (avaliação externa das escolas) e sobre os 

seus resultados.” 

 

Assim, a agenda da AEE em Portugal tende a ser marcada por constrangimentos externos que 

moldam as dinâmicas internas. Os discursos internacionais refletem-se nas realidades educativas 

nacionais, tal como se verifica na análise de conteúdo dos documentos internacionais e nacionais, 

apresentada no capítulo I da presente tese.  
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Uma análise aos resultados, apresentados nas tabelas 1 e 3 (Capítulo I), permite identificar que, 

nos documentos internacionais e nacionais, é apresentado um discurso centrado nas escolas, na 

avaliação, nos docentes e nos alunos, realçando-se a importância da perspetiva externa.  

O enquadramento conceptual da AEE é alvo de grande destaque nos relatórios da IGEC (2013, 

2015a, 2016a, 2018), salientando-se o seguinte: 

 

“deverá manter-se a conciliação de finalidades associadas à melhoria e à prestação de 

contas, considerando os objetivos de capacitação, regulação e participação dos atores 

envolvidos, privilegiando-se uma perspetiva formativa, de interpelação das escolas e de 

reforço da sua autoavaliação” (IGEC, 2013, p. 9).  

 

Compreendendo-se a importância da verificação do cumprimento das regras emanadas pela 

Administração Central, por parte das instituições educativas, importa referir que no panorama 

europeu a avaliação das escolas foca-se, especialmente, nas questões relacionadas com “a 

qualidade do ensino e da aprendizagem, os resultados da aprendizagem dos alunos, várias áreas 

da gestão escolar, e ainda a conformidade com as normas” (European 

Comission/EACEA/Eurydice, 2015a, p. 22), apontando para a avaliação de uma realidade 

educativa distante da educação pré-escolar.  

Melhoria e resultados são dois dos conceitos-chave que se posicionam com grande impacto na 

análise dos documentos internacionais e nacionais. Nos relatórios internacionais destacam-se, 

simultaneamente, os conceitos de qualidade e accountability. Nos relatórios nacionais, a 

autoavaliação é um conceito bastante enfatizado. Tendo em conta a classificação do Percentil 

Rank (pR) dos documentos nacionais analisados no capítulo I (tabela 2) e dos documentos 

internacionais (tabela 4), as categorias qualidade da educação e enquadramento concetual são 

evidentes em ambos os documentos. Na perceção dos educadores de infância inquiridos, a AEE 

contribui para que a escola desenvolva mecanismos de qualidade que promovem a educação, 

estando fortemente relacionada com as expectativas de que a AEE fornece orientações específicas 

para a melhoria das instituições educativas, tal como referido no capítulo II (figura 22). 

Na análise dos documentos do contexto internacional e nacional, verifica-se que existe uma 

tendência para a uniformização nos modelos de avaliação das escolas dos países Europeus 

(European Comission, EACEA, Eurydice, 2015a), tal como se verifica uma homogeneização da 

avaliação dos sistemas educativos (OCDE, 2013).  
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Na indagação sobre as tendências das perspetivas internacionais contemporâneas, salienta-se a 

concertação transnacional no campo da avaliação em educação. Paralelamente à invocação de 

perspetivas e conceitos que são antagónicos ao estreitamento do currículo  citando o caso da 

inovação e da flexibilização curricular , são difundidos conceitos que atravessam as decisões 

curriculares dos atores escolares, por via da adoção das reformas viajantes nos contextos 

nacionais (Steiner-Khamsi, 2012b).  

Os documentos nacionais e internacionais e as perceções dos educadores de infância salientam 

que a melhoria das escolas é tida como um processo que visa a qualidade da educação. Este 

enredo dos discursos internacionais e nacionais, que enceta a partilha de conhecimentos 

(Steiner-Khamsi, 2012b), caracteriza-se pelo destaque de conceitos com elevado valor utilitário, 

que viajam contíguos às políticas educativas dos diferentes Estados, adquirindo a centralidade nas 

decisões curriculares, numa lógica tendente para a educação enquanto fenómeno global (Pacheco, 

1996, 2005; Lingard et al., 2015; Priestley et al., 2015; UNESCO, 2017). A avaliação das escolas 

é, assim, assumida como um instrumento das agendas globais no sentido de uma avaliação 

holística (OCDE, 2013), subjacente aos princípios de accountability e de transparência, entre 

outros, característicos das formas de governabilidade hodiernas.  

Nesta conjuntura de impasse entre as rotas nacionais e internacionais, o desafio é capacitar os 

docentes “to exert higher degrees of professional judgement and discretion within the contexts in 

which they work” (Priestley, Biesta, & Robinson, 2015, p. 2), de modo a exercerem as suas 

decisões curriculares fundamentadas em perspetivas holísticas, críticas e éticas. 

 

 A Avaliação Externa das Escolas e a Educação Pré-Escolar: singularidades e desafios 

Os resultados da análise dos documentos nacionais (IGEC, 2013, 2015a, 2016a, 2018) enfatizam 

a metodologia do processo de AEE. As categorias que apresentam a classificação do pR mais forte 

estão relacionadas com a satisfação, quer da comunidade, quer das escolas e dos avaliadores 

(tabela 2, Capítulo I). Este indicador de satisfação é aplicado pela IGEC, através de inquéritos por 

questionário às escolas (alunos, pais/encarregados de educação, docentes e não docentes) e aos 

avaliadores, revelando um cuidado em termos de adequação da AEE à satisfação dos atores que 

nela se envolvem. Não obstante a análise de conteúdo aponta, igualmente, para a ocorrência de 

que a metodologia de inquérito por questionário pode não ser a mais adequada, como aliás foi 

discutido no último ponto do capítulo I. Na perceção dos docentes: 
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há questões que não estão adaptadas ao pré-escolar e adaptadas ao meio a que vai ser 

destinado…, nomeadamente ao conhecimento de alguns pais… (CD2). 

 

Corrobora-se, assim, a ideia de que a informação retirada desta metodologia pode não 

corresponder à realidade da satisfação dos respondentes. Para além desta questão, um dos 

participantes no inquérito por entrevista mencionam que os pais/encarregados de educação:  

 

têm que preencher os inquéritos e não passa disso… (CD2).  

 

Os resultados do inquérito por entrevista aos pais/encarregados de educação revelam que os que 

participaram nas entrevistas de painel, orientadas pela equipa da AEE, apresentam interesse pelo 

feedback da AEE, designadamente através da leitura do relatório de escola:  

 

Como estive no painel, estou curioso… (EE5). 

 

Contudo, há a tendência para algum desinteresse para com o conteúdo do relatório de AEE. Nas 

situações em que os pais/encarregados de educação não apresentaram uma perceção negativa 

da escola, e em que não foram envolvidos na visita da AEE, manifesta-se, também, a não 

valorização do sistema de AEE e, subsequentemente, do seu impacto na comunidade: 

 

Nunca procurei, nunca tive essa necessidade de procurar. É assim, se houvesse alguma 

coisa que eu achasse que não estivesse correto, se calhar iria procurar. Como acho que 

as coisas funcionam bem… como estou satisfeita com o serviço, não acho que haja 

necessidade de ir procurar essas bases (EE4). 

 

O relatório da OCDE (Santiago et al., 2012) revela apreensão sobre o impacto que o sistema de 

AEE está a ter na realidade prática das escolas, uma vez que existem evidências de que os 

relatórios das escolas publicados pela IGEC, no âmbito da AEE, não são lidos. A comunidade 

educativa assume que estes relatórios são dirigidos aos diretores e, embora os pais/encarregados 

de educação considerem a AEE pertinente (quadro 7, Capítulo III), não revelando opinião sobre 

qual o seu impacto na escola. Apesar de, aparentemente, não haver uma antipatia para com a 

IGEC, a comunidade educativa não perceciona o impacto significativo do feedback da AEE. O 
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relatório sugere que esta situação deriva do facto de não haver um acompanhamento efetivo da 

IGEC às escolas após a visita de avaliação. 

Esta situação levanta uma outra questão, relacionada com o envolvimento da comunidade 

educativa no processo de AEE. Apesar de a categoria questionários de satisfação da comunidade 

ser a mais enfatizada nos relatórios da IGEC (tabela 2, Capítulo I), a perceção deste organismo é 

de que a auscultação geral da comunidade educativa, neste caso, bem como dos 

pais/encarregados de educação, é meramente circunscrita ao preenchimento do inquérito por 

questionário. Tendo em conta a opinião (CD1) de que o instrumento de recolha de dados não está 

adaptado à educação pré-escolar, nem à população inquirida, esta situação torna-se inquietante, 

particularmente, quando os relatórios internacionais acentuam a relevância deste modelo de 

auscultação das famílias. A OCDE (2013, p. 49) salienta que: 

 

“parents are also gaining greater voice as countries extend opportunities for parental and 

student feedback through questionnaires and surveys conducted at the school, national 

and international levels, which assess their levels of satisfaction across a range of 

educational areas”. 

 

No mesmo sentido, a rede Eurydice afirma que a “questão essencial diz respeito à sua satisfação 

com a qualidade geral da escola” (European Comission/EACEA/Eurydice, 2015a, p. 28). A 

satisfação das escolas e dos avaliadores com o processo de AEE é bastante realçada nos relatórios 

da IGEC (2013, 2015a, 2016a, 2018). A OCDE tende a enfatizar os resultados positivos da 

satisfação das escolas e dos avaliadores, apresentando, porém, algum ceticismo na metodologia 

aplicada e, consequentemente, na sua fiabilidade:  

 

“Inspections are themselves evaluated and schools complete a questionnaire at the end 

of the process. Results of these questionnaires suggest a generally positive view of the 

process although the fact that the exercise is conducted by the Inspectorate itself allows a 

degree of unreliability in the findings” (Santiago et al., 2012, p.102). 

 

Com efeito, assume-se como bastante relevante que o envolvimento da comunidade educativa no 

processo de AEE seja, mormente, direcionado para recentrar as prioridades nas questões das 

decisões curriculares, nomeadamente na construção flexível do currículo da educação pré-escolar 
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(Taguma et al., 2012). Na esteira de Roldão (2003), sublinha-se a importância de a comunidade 

educativa fazer parte da construção do currículo, sendo o seu envolvimento ativo, promotor do 

desenvolvimento de decisões curriculares pertinentes para cada contexto, fomentando o equilíbrio 

das potencialidades entre a avaliação das escolas e o desenvolvimento curricular. 

A formação dos avaliadores que integram as equipas de AEE é um ponto que merece alguma 

reflexão, dado que os resultados revelam coerência na insatisfação da preparação para o processo 

de AEE, nomeadamente na formação que é administrada aos avaliadores (IGEC, 2013, 2015a, 

2016a, 2018). O relatório da rede Eurydice menciona o seguinte:  

 

“em 19 sistemas de educação . . . os avaliadores externos devem ter recebido uma 

formação especializada antes da sua nomeação ou durante o período de indução ou 

estágio. Dependendo do país, a formação especializada pode lidar especificamente com 

a avaliação ou abranger outros domínios” (European Comission/EACEA/Eurydice, 2015a, 

p.39).  

 

O relatório esclarece, também, que: 

 

“em nove sistemas educativos, os candidatos à função de avaliador externo devem seguir 

uma formação especializada em avaliação das escolas ou avaliação em geral” (European 

Comission/EACEA/Eurydice, 2015a, p.40).  

 

Este relatório adianta, ainda, que em Portugal:  

 

“as qualificações e experiência dos avaliadores são decididas pela IGEC. Apesar de não 

estarem formalmente estabelecidos, os requisitos para avaliadores da IGEC incluem, para 

além de um mínimo de cinco anos de experiência docente, experiência em avaliação 

externa e um conhecimento profundo da organização da escola no seu conjunto. Os 

inspetores e avaliadores externos passam por uma formação em avaliação, que inclui um 

curso anual de reciclagem de 21 horas organizado pela Inspeção-Geral da Educação em 

cooperação com peritos externos (geralmente pessoal universitário). Durante o 

desenvolvimento do programa anual de avaliação externa, as unidades regionais de 

inspeção podem organizar workshops adicionais ou grupos de discussão frequentados por 
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todos os avaliadores” (European Comission/EACEA/Eurydice, 2015a, p.141). 

 

Sobre este assunto, a OCDE (2013) posiciona-se de modo claro, alertando para a importância da 

seleção e preparação dos avaliadores que integram as equipas de AEE, como um critério para o 

sucesso do processo de avaliação. Na perceção dos entrevistados (Capítulo III), verifica-se  

principalmente na opinião dos diretores , que a equipa de AEE é considerada adequada, 

consistindo numa mais-valia para as escolas:  

 

Os inspetores que têm vindo fazer as avaliações externas são normalmente pessoas 

sensatas e como essa avaliação externa se desenvolve por três, quatro dias é feito um 

trabalho com bastante rigor e a equipa que faz avaliação leva, mais ou menos, a noção 

exata daquilo que se passa nas escolas. Claro que é… ou que pode haver um ou outro 

aspeto que não será muito… que não será muito bem escrutinado, mas de forma geral 

eles têm a noção daquilo que nas escolas decorre (D2). 

 

Mesmo assim, um dos diretores enfatiza a postura pouco formativa da equipa de avaliação, 

relacionando-a com a escassez de empatia para a prática, particularmente, nas questões 

relacionadas com a educação pré-escolar:  

 

uma das pessoas que fazia parte da equipa até era… até foi educadora de infância, que 

eu sei. Mas já não trabalha há vinte anos, já não estava dentro da prática e não consegue 

ser formativa... (D5).  

 

Aliás, esta é, para a própria IGEC, uma necessidade de melhoria que é possível constatar na área 

das recomendações em três dos relatórios analisados (2015a; 2016a; 2018): “A continuidade do 

investimento na formação dos avaliadores em temáticas relacionadas com a avaliação externa das 

escolas” (IGEC, 2016a. p. 75). Sendo uma preocupação generalizada e que se tem vindo a manter 

durante o segundo ciclo de AEE, este debate deverá receber uma reflexão adequada na construção 

do terceiro ciclo de AEE como é, inclusivamente, registado pela Equipa de Trabalho  designada 

pelo despacho n.º 13-IGEC-2015, de 1 de junho, do Inspetor-Geral da Educação e Ciência , 

quando se sugere:  
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“Integrar outros profissionais no leque de peritos externos, no que respeita às equipas de 

avaliação; Investir na formação dos avaliadores em temáticas relacionadas com a 

avaliação externa das escolas; Instituir uma instância de recurso da avaliação externa” 

(IGEC, 2018, p. 55).  

 

A constituição da equipa de AEE é um ponto central em todos os relatórios, do segundo ciclo da 

AEE, publicados pela IGEC (2013; 2015a; 2016a; 2018), sendo acentuada a importância do papel 

do perito externo. Por avaliadores, a rede Eurydice entende como sendo a “pessoa ou grupo de 

pessoas cuja responsabilidade é a seleção de dados relevantes e a formulação de um juízo 

avaliativo acerca do seu conteúdo” (Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2015a, p. 55). Para a 

OCDE (2013, p. 433), as equipas de AEE podem incluir:  

 

“reviewers from outside the education sector are used in combination with full-time 

external evaluators . . . Combinations of this kind can provide reassurance to those being 

evaluated about the competence and objectivity of teams by bringing different expertise 

and perspectives to bear during the evaluation process. Fulltime external school evaluators 

develop techniques of evaluation which are specific to this type of work while the “outsider” 

members of a team can be selected for their own particular expertise and credibility” 

(OCDE, 2013, p. 433). 

 

Na ótica dos atores escolares, a opinião acerca da equipa de AEE varia entre a perceção negativa  

 

Acho que é uma atitude muito… muito de policiamento, uma atitude com um 

distanciamento da nossa realidade. Eu posso até dizer que é ofensiva! Aparecem como 

Inspetores… (EI2), 

 

moderada:  

 

embora tenhamos todos um parecer diferente, eu penso que todos tentam fazer o 

melhor… mesmo as pessoas que estão nas equipas de avaliação externa. Eu acho que 

essas pessoas trazem consigo uma vontade de conseguir ajudar a melhorar e isso, 

também, é uma parte que nós temos que ter como positiva (EI1), 
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e positiva:  

 

É muito importante também o olhar de alguém que não está só dentro da equipa da 

Inspeção Geral da Educação, mas que é cooptado de uma instituição de ensino superior, 

porque essas pessoas têm um know-how de investigação, conhecimento de estudos de 

caso que são feitos noutros contextos educativos, portanto têm uma visão muito mais 

alargada, não é?! (D3).  

 

Os atores escolares que apresentam uma perceção mais positiva sobre a postura da equipa de 

AEE são aqueles que entendem  pelo menos no campo discursivo, e nesse caso estará 

relacionado com o efeito discursivo (Pacheco et al., 2014) , a AEE como um contributo formativo. 

Estes efeitos colaterais (Ehren & Visscher, 2006; Penninckx, 2017) acerca do estilo adotado pela 

IGEC, cuja abordagem e especificidade das escolas (figura 4, Capítulo I) influenciam a capacidade 

de aceitação da AEE, apontam para a existência de consequências na inovação e melhoria das 

práticas destas instituições educativas. A inclusão de outros profissionais nas equipas é uma 

possibilidade bastante agraciada, sobretudo pelos educadores de infância que percecionam a 

necessidade da equipa de AEE se adequar à realidade da educação pré-escolar:  

 

Até porque há coisas que eles nem sabem, por exemplo! Que eles nem perguntaram, nem 

sabiam o que nós fazemos… (CD2).  

 

Esta necessidade de adaptar o modelo de AEE às características da educação pré-escolar visa a 

compreensão e o entendimento desta realidade educativa, com especificidades que lhe são 

particulares, possibilitando um feedback construtivo a todos os níveis de ensino, incluindo o pré-

escolar que é parte integrante dos agrupamentos de escolas:  

 

E se nós estamos num agrupamento temos que ter a mesma fatia, que todos os outros 

têm! (pausa) Ou devemos ter a mesma fatia que os outros têm! (CD2).  

 

A constituição das equipas é um ponto fundamental na reflexão para o próximo ciclo de AEE, pois 

é urgente evitar opiniões, tais como:  
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eu acho que esta avaliação não está muito direcionada para o pré-escolar, não é?! Não 

valoriza muito, não é?! Apesar de nos terem elogiado. Elogiaram-nos, mas realmente no 

relatório isso não consta. Eh… E penso que eles estão mais direcionados para as 

avaliações: resultados dos alunos (CD4).  

 

A integração de elementos com maior conhecimento da realidade escolar e, particularmente, da 

educação de infância, nas equipas de AEE, é uma necessidade para colmatar a postura 

aparentemente distante, que prevalece nas opiniões dos educadores de infância inquiridos:  

 

No painel, em que eu estive como educadora, diziam que não existiam atividades 

ambientais, mas acontece que aqui no pré-escolar existe, portanto a nível… não 

contextualizam... (CD5).  

 

A análise realizada pela AEE é vista pelos educadores de infância como uniforme, sem que haja 

uma diferenciação entre a educação pré-escolar e os restantes níveis de ensino:  

 

E tudo isso deveria ser considerado de uma forma específica, e não tudo numa mesma… 

no mesmo… no mesmo saco! (EI2). 

 

Concomitantemente, o relatório da AEE é, também, alvo de críticas por parte dos educadores 

infância, pois não apresenta dados relevantes para a educação pré-escolar:  

 

não nos foram apontados grandes erros, não nos foram apontadas grandes orientações, 

de forma “isto estava tudo mal”, pelo contrário, para eles ao nível do pré-escolar estava 

tudo bem… (EI5). 

 

Por outro lado, se os apresenta, fá-lo de uma forma meramente descritiva dos procedimentos já 

instituídos:  

 

Tinha lá um item só sobre o pré-escolar, que o pré-escolar fazia, lá está, falava, 

essencialmente, da avaliação das crianças. Falava que o pré-escolar fazia a avaliação 

diagnóstica das crianças, que, depois partilhava em departamento e que faziam a 
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preparação dos seus trabalhos e que eram registadas as evoluções das crianças e que 

trimestralmente era passada a informação aos pais… pronto! (CD1).  

 

Esta situação concorre para a opinião  propagada a toda a comunidade educativa e 

testemunhado por um pai/encarregado de educação , de que esse feedback para a educação 

pré-escolar não existe porque: 

  

o pré-escolar é um bocado o parente pobre na educação e, portanto, as questões 

abordadas pelos senhores inspetores que cá estiveram foram mais direcionadas para o 

1.º ciclo, 2.º ciclo e quase nada para o pré-escolar (EE3).  

 

Neste sentido, podemos afirmar que a valorização da educação pré-escolar no contexto da AEE é, 

uma questão em construção, que em muito se deve à metodologia adotada pelo modelo, em certa 

medida, justificada pelos educadores de infância:  

 

O pré-escolar eh…. está sempre, digamos que… mais ao lado… mas não será por mal, 

será por nós não termos uma avaliação quantitativa, não é?! (EI1).  

 

Contudo, importa ressalvar que os dados da presente tese revelam uma tendência positiva na 

valorização da educação pré-escolar por via da agenda de trabalho da equipa durante a visita da 

AEE, nomeadamente na presença de educadores de infância nas entrevistas de painel:  

 

É assim, um ou outro estará mais desperto para o pré-escolar e porque estamos lá e às 

vezes vamos lá e dizemos “Estamos cá!” ou “Existimos”, pronto… Começam a estar mais 

alerta, não é?! Mas não sei, assim de uma maneira global, acho que não posso dizer que 

tenha mudado alguma coisa… Não, acho que não! (CD1).  

 

Porém, esta participação não aparenta traduzir-se numa real auscultação aos educadores de 

infância, pois:  

 

são muitos elementos. Praticamente, o pré-escolar não era assim muito… pronto, havia 

outro tipo de coisas pontuais… (EI2). 



 

226 
 

Tendencialmente, é pelo processo de observação direta que é colmatado algum distanciamento 

entre o olhar da equipa de AEE e a realidade da educação pré-escolar:  

 

É fazerem-nos as perguntas e não darem tempo de uma resposta… e depois nós dizemos 

“olhe, desculpe, mas eu não respondi! Eu queria dizer…” , e depois termos a sorte de 

que vieram ao meu contexto e de poderem observar o que é no contexto, aquilo que nós 

queríamos dizer e que não nos permitiram… (EI2).  

 

Para além da agenda da equipa  da AEE permitir a minimização da desvalorização da educação 

pré-escolar no contexto de agrupamento de escolas – ficando sempre dependente da postura e 

conhecimento dos seus elementos acerca desta realidade educativa –, os dados apontam para o 

facto de a integração de educadores de infância nas lideranças de topo e intermédias das 

instituições educativas, ser um ponto de refração (Goodson & Rudd, 2012), materializando-se em 

alterações claras nas práticas curriculares. Num dos agrupamentos de escolas em que se 

realizaram inquéritos por entrevista (AE2), um dos elementos da direção é uma educadora de 

infância. A presença do educador de infância na liderança do agrupamento foi um ponto focado 

em quase todas as entrevistas realizadas (D2, EI2 e CD2), por ser visto como um elemento 

facilitador da valorização interna da educação pré-escolar. Dada a relevância que lhe é dada, os 

atores escolares entendem que esta situação produziu efeitos no feedback da AEE acerca da 

educação pré-escolar:  

 

A minha adjunta é educadora. Também é uma pessoa que trabalha muito com os colegas. 

De maneira que corre tudo muito bem, não tenho nada… eu só tenho que estar orgulhoso 

do resultado da avaliação da educação pré-escolar na avaliação externa da escola (D2).  

 

Neste caso, a tendência de valorização no contexto educativo é, igualmente, salientada pelas 

lideranças intermédias:  

 

Eu acho que é essencial! Porque um pré-escolar é um setor completamente diferente do 

resto, do 1.º, 2.º e 3.º… Enquanto que nos outros começa-se com os sucessos… com as 

notas, com as médias… O pré-escolar é o alicerce, não é?! É o alicerce da educação! E é 
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aqui que nós temos que pensar em investir e, portanto, se houver uma preocupação, se 

houver um grande investimento no pré-escolar isso vai-se refletir mais tarde! (CD2).  

 

Opinião esta que é corroborada pela educadora de infância entrevistada:  

 

Eu acho que o pré no meu agrupamento também tem essa mais valia… é de termos uma 

boa representante ao nível do pré-escolar, que nunca nos deixa ficar de fora! . . . isso faz 

com que nós não estejamos tão escondidas e tão apagadas na nossa atividade… e isso 

acho que é uma mais-valia para nós (EI2).  

 

Na esteira da causalidade entre a AEE e a autoavaliação, salientada nos artigos apresentados na 

presente tese (Sousa et al., 2016; Sousa, 2018), nomeadamente no Capítulo II, os dados dos 

entrevistados distinguem a relevância da equipa de autoavaliação no processo de AEE, pois o 

envolvimento dos atores significativos da comunidade educativa nesta equipa permite uma maior 

contextualização da realidade da escola (Scherman & Fraser, 2017), concretamente no processo 

de AEE. Por atores significativos entende-se a constituição de equipas representativas da realidade 

educativa incluindo-se, naturalmente, o educador de infância. Recorrendo, novamente, ao exemplo 

do agrupamento de escolas (AE2) acima mencionado, a integração do educador de infância (EI2) 

na equipa de autoavaliação concorre para os efeitos positivos na educação pré-escolar no contexto 

de AEE, aparentando ser uma característica substantiva para a conceptualização da educação pré-

escolar no contexto de AEE em Portugal. Os educadores de infância inquiridos demonstram a 

perceção de que a autoavaliação em articulação com a AEE é um elemento potenciador da 

centralização das prioridades da AEE nas decisões curriculares, em particular na construção 

flexível do currículo, relacionando-se com a melhoria dos apoios pedagógicos e a promoção da 

diferenciação pedagógica (figura 22, Capítulo II). 

A tendência para que, por via de processos de autoavaliação significativos, a AEE produza mais 

efeitos formativos para as escolas, tanto ao nível organizacional, como nas dimensões curriculares 

e pedagógicas, parece ser um elemento-chave para a focalização dos atores escolares nas 

dinâmicas internas em detrimento do destaque nas evidências documentais. É de notar que a 

perceção dos educadores de infância revela que o feedback, que é dado pela equipa de AEE, não 

é suficiente para os atores escolares se sentirem motivados para planear e implementar ações de 

melhoria na escola. É necessário haver esforços para que seja possível existir um entendimento 
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claro dos atores acerca da informação que a AEE partilha sobre a escola, assim como das 

expectativas do uso deste feedback para ações futuras da instituição educativa (Ehren, Altrichter, 

McNamara, & O´Hara, 2013), destacando um educador de infância: 

 

nós não somos todos iguais, nem todos os agrupamentos… e se calhar mesmo dentro do 

mesmo agrupamento nem toda a gente trabalhará da mesma maneira. Se eles detetarem 

alguma coisa errada de uma forma construtiva, acho que sim, que se deve… pronto acho 

que sim, agora o não porque não, é que não (EI5). 

 

Logo, é essencial a postura das lideranças das escolas, que deve transmitir à comunidade 

educativa uma perspetiva de desenvolvimento e transformação interna gradual e progressiva, 

baseada no feedback da AEE e em articulação com a autoavaliação: 

 

é de uma tomada de, acima de tudo de uma tomada de consciência de que há alguma 

coisa, que há aspetos a melhorar, sempre. Há sempre aspetos a melhorar e é a 

constatação de que de fato temos que melhorar alguns desses aspetos (D1); 

 

o que focou foi a discussão, a análise e se calhar pôs as pessoas a falar naquilo que estava 

menos bem (D1). 

 

Tendo em conta que “a avaliação interna das escolas é um processo iniciado e realizado pelas 

próprias escolas para avaliar a qualidade da educação que oferecem” (European 

Comission/EACEA/Eurydice, 2015a, p. 41), torna-se relevante que as instituições educativas 

reflitam acerca desta necessidade e que construam dinâmicas próprias de valorização da 

educação pré-escolar. Mouraz et al. (2014) alertam que, apesar da reconhecida diversidade dos 

processos de autoavaliação no âmbito da AEE, não é taxativo que a AEE seja suficiente para 

instituir a pretendida cultura de autoavaliação no sistema educativo português, defendendo-se, 

assim, a criação de sinergias interinstitucionais (Capítulo II), com a inclusão de monitoring 

facilitators (Schildkamp & Archer, 2017), que estimulem o trabalho realizado pelas equipas de 

autoavaliação nas escolas. 

Os resultados apresentados ao longo da tese sugerem uma crescente valorização da aproximação 

e articulação entre o contexto da educação pré-escolar, com o contexto “escolarizado” que se 
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inicia no 1.º ciclo do ensino básico, sendo esta uma questão muito enfatizada nos painéis de 

entrevistas durante a visita da equipa da AEE (Capítulo III, ponto 3). Esta aproximação, que em 

grande medida pretende salvaguardar que a transição entre educação pré-escolar e 1.º ciclo se 

efetue de forma harmoniosa e focalizada no interesse e sucesso escolar do aluno, aporta 

influências nas decisões curriculares do docente de educação pré-escolar. As oscilações ao nível 

das políticas educativas, com fenómenos recentes como os exames nacionais do 4.º ano de 

escolaridade (entre 2013 e 2015), que, entretanto, se extinguiram, tendem a evidenciar os seus 

impactos  na educação pré-escolar. Importa destacar que os dados recolhidos nas entrevistas do 

estudo apresentado, no capítulo III, reportam-se ao ano de 2016, numa realidade em que as 

mudanças das políticas educativas se encontravam em fase de transição. Pese embora o impacto 

que estas oscilações pudessem constituir para os docentes entrevistados, destaque-se que o 

pendor reformista e incerto das políticas educativas portuguesas tem-se assumido de forma 

relativamente frequente, pelo que os docentes criticam essa incerteza e a falta de avaliação dos 

efeitos das políticas aplicadas na realidade: 

 

E que se possam avaliar, exatamente! [abana afirmativamente com a cabeça] E nós 

estamos muito ligados ao aspeto político e administrativo. Entra A: “Vamos fazer assim!”; 

entra B “Já não vamos fazer assim!”; Entra C: “Já estamos não sei o quê!” –, e não houve 

tempo para ver os frutos do que se começou a fazer… Ficamos sempre em constante 

mudança! (CD1); 

 

Mas eu acho que isso é uma característica do nosso ensino e isso é que… Eu, 

pessoalmente, custa-me muito estar no ensino neste aspeto: o ensino não dá tempo que 

as práticas deem resultados! (CD1); 

 

também estamos um bocadinho cansados das políticas vindas do Ministério da Educação, 

que sempre que muda a cor política mudam as políticas educativas, sem haver uma 

avaliação (D4). 

 

Tal como analisado ao longo do presente trabalho, determinados aspetos das sociedades 

hodiernas, nomeadamente a valorização atribuída à transparência e à prestação de contas, 

apresentam os seus impactos na realidade da educação pré-escolar, através da enfatização dos 
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rankings de escolas, como forma de, eventualmente, atestar uma determinada capacidade 

educativa de cada escola, e do próprio sistema educativo português face a outros contextos 

internacionais. Convém, contudo, sublinhar o carácter intangível da educação pré-escolar, não só 

pelos fatores que aportam subjetividade a todos os níveis de ensino no geral – particularmente as 

questões do impacto do contexto socioeconómico no sucesso escolar de cada aluno –, mas 

também pela própria subjetividade do processo de desenvolvimento infantil, especialmente diverso 

e dependente de fatores contextuais da criança e genéticos, cujas implicações são fulcrais para a 

aprendizagem. Não obstante o cariz de variabilidade do desenvolvimento humano conhecer ampla 

literatura publicada,  por exemplo ao nível da psicologia do desenvolvimento, da pediatria e do 

neurodesenvolvimento, entre outras, o contexto social contemporâneo tende a fazer crer – ao nível 

da sociedade civil, em geral, e dos pais/encarregados de educação das crianças em idade pré-

escolar, em particular –, a ideia de que certos padrões podem ser estabelecidos e que 

determinadas medidas poderão quantificar, tornar objetivo e transparente a qualidade das 

decisões curriculares dos docentes de educação pré-escolar. Porém, a complexidade social 

ecológica e transacional, bem como os aspetos biológicos de cada criança, tornam esse exercício 

de quantificação do sucesso escolar em idade pré-escolar uma meta, no mínimo, considerável 

contraproducente para uma educação inclusiva, geradora de estigmas, ansiedades nas famílias e, 

para o caso em estudo, de pressões nas decisões curriculares da educação pré-escolar, cujas 

práticas destacam a importância de não descurar os contextos, os interesses e as motivações 

individuais de cada criança no seu percurso de exploração do mundo que a rodeia:  

 

Quer dizer, eu não vou estar ali a fazer um relatório quando eu tenho 25 crianças dos 3 

aos seis anos… Um relatório exaustivo de cada uma… E nem dá para, sejamos práticos… 

eu no dia-a-dia ou estou a trabalhar com eles, ou estou a registar… no fim do dia eu faço 

a minhas anotações (CD1). 

 

Ao educador de infância cabe a potenciação dessa exploração autodirigida e intrinsecamente 

motivada, para que seja, simultaneamente, rica e diversa em estímulos, respeitando os ritmos de 

cada criança, com a consciência clara e deliberada de que não há duas crianças com 

desenvolvimento igual, e que o currículo não se baseia de forma inflexível em crianças padrão, 

mas que, por outro lado, se adapta e se (re)constrói com estas:  
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nós precisamos de… dar à criança o espaço dela de ser criança, porque quem brincou, 

que foi uma verdadeira criança, no tempo de ser criança, vai ser um adulto excelente! 

(EI1). 

 

A busca pela implementação de políticas de accountability, que enfatizam a transparência e que, 

consequentemente, legitimam o seu discurso em torno da confiança, permite levantar o 

questionamento em relação ao posicionamento da sociedade em relação às escolas e à educação 

pré-escolar. Existe, efetivamente, uma justificação para classificar (insuficiente, suficiente, bom, 

muito bom e excelente, utilizando-se as classificações do sistema de AEE) as escolas? Há uma 

desconfiança face às escolas, no que concerne à sua capacidade de prestar um serviço educativo, 

com base nos recursos que dispõem? A intencionalidade dos discursos políticos deve ter em 

consideração estes aspetos, e na desconfiança que podem gerar, com impacto perniciosos, já 

apontados, principalmente numa sociedade em que as redes sociais dão cada vez mais eco a 

quem é capaz de despertar interesse, ainda que o possa ser devastador para o trabalho 

desenvolvido pelas escolas. O relatório da UNESCO (2017) alerta para o facto de que a 

accountability só funciona em contextos em que existe confiança no cumprimento de 

compromissos individuais e coletivos. De acordo com o organismo transnacional supracitado, a 

accountability é importante para a melhoria dos sistemas educativos, todavia não deve ser um fim 

em si mesma. Nenhuma abordagem para a accountability será bem-sucedida sem proporcionar 

recursos, promover o desenvolvimento das capacidades, motivar e informar quais as 

responsabilidades de cada ator. Neste âmbito, a UNESCO (2017) defende que todos os atores 

sociais, mas especialmente aqueles que têm mais poder, devem abordar a criação de processos 

de accountability com um elevado grau de humildade, reconhecendo que os problemas de 

educação são complexos por natureza e muitas vezes não se prestam a uma única solução. 

A autoavaliação, enquanto fenómeno de voz interna das escolas, apresenta-se como um 

mecanismo protetor das escolas face a esses ecos externos. Através da autoavaliação, não só as 

escolas podem organizar as suas perspetivas reflexivas e críticas do seu próprio trabalho, como 

também podem consubstanciá-lo com o seu saber idiossincrático, permitindo que, externamente, 

seja mais (re)conhecida a complexidade do seu objeto e as determinantes diversas do mesmo, 

que uma mera classificação padrão é incapaz de circunscrever.  

A educação pré-escolar é, assim, uma realidade que exige o envolvimento de toda a comunidade 

educativa em torno da criança, que compreenda as intencionalidades do currículo desenvolvido 
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no jardim-de-infância e da sua relação intersticial com a própria criança em idade pré-escolar 

enquanto ser emergente, envolvido numa rotina de descobertas permanentes, de si própria e do 

meio onde se insere:  

 

O centro é a criança! Eu sou educadora porque tenho crianças, não é?! A criança é que… 

é o meu o meu trabalho, para onde eu me dirijo! É para ela! (EI1); 

 

Provocar a aprendizagem! E às vezes não temos tempo para isso! E digo-lhe mais, nós 

temos a sorte de ter auxiliares top! No meu jardim as auxiliares são top! (EI1). 

 

Saliente-se a importância da formação e da estabilidade dos atores escolares, especialmente dos 

auxiliares de ação educativa, que devem ser capazes de acompanhar a evolução e 

desenvolvimento das crianças, adaptando as suas interações e atividades quotidianas, de modo a 

erradicar situações como a seguinte: 

 

com uma funcionária que muitas vezes, não consegue ajudar-nos naquilo que deve ajudar! 

Que é uma funcionária, porque nós temos umas funcionárias que mudam de quase ano 

a ano! A nossa funcionária muda, praticamente de ano a ano e não têm formação… Temos 

que a estar a formar até ao natal e quando estão “formadinhas” chega ao fim do ano, vão-

se embora e vem outra nova! É isto, sempre! Tem sido, agora, com a política economicista 

que temos no nosso país, é assim que está a acontecer! Portanto, é muito duro, é muito 

duro trabalhar… trabalhar assim… com condições assim! (CD2). 

 

Nesta linha de pensamento, o relatório da OCDE (Taguma et al., 2012) indica a necessidade de 

se apostar na formação dos técnicos/as de ação educativa (nível 4), assim como em promover a 

qualificação dos/as auxiliares de ação educativa já em funções nos jardins-de-infância. 

As decisões curriculares na educação pré-escolar são, inevitavelmente, influenciadas por situações 

que a AEE não reflete, mantendo-as omissas dos debates em torno do sistema educativo 

português. A despeito da OCDE (Taguma et al., 2012) argumentar que as práticas curriculares na 

educação pré-escolar em Portugal são um exemplo, é relevante que o processo de AEE tenha em 

conta o contexto em que as decisões curriculares circulam. 

Da investigação apresentada na presente tese, emerge a questão da necessidade da continuidade 
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do acompanhamento externo especializado às escolas, no desenvolvimento das suas práticas de 

autoavaliação. Se, por um lado, os atores escolares criticam o cariz descontínuo do papel da IGEC, 

que surge com maior ênfase na avaliação e na emissão do relatório, mas que posteriormente se 

ausenta no acompanhamento das ações de melhoria da escola, por outro lado, questiona-se a 

possibilidade de existirem incompatibilidades nestes dois papéis, isto é, em que medida o papel 

inspetivo e sumativo se compatibiliza com o papel consultivo e formativo. Desta dualidade emerge 

a figura dos monitoring facilitators (Schildkamp & Archer, 2017), que, sendo independentes quer 

da IGEC, quer das escolas, mas conhecedores dos contextos, podem assumir um papel 

determinante no desenvolvimento das práticas de autoavaliação e de melhoria das escolas, numa 

lógica de autoavaliação cada vez menos acrítica e mais significativa, provocando impacto nas 

decisões curriculares dos docentes, particularmente dos educadores de infância. Na ótica das 

lideranças de topo, a AEE é muito relevante para as escolas, mas é necessário criar sinergias 

interinstitucionais de apoio à formação e desenvolvimento nas questões da autoavaliação:  

 

Nesta última avaliação e no painel que houve, as pessoas ficaram a pensar muito 

seriamente naquilo que ouviram lá conversar. Ficaram a pensar. Porque lá está, pensavam 

que já tinham feito tudo o que podia ter feito. Já estava tudo bem. E quando foram colocadas 

perante determinadas questões concretas: “Como é que faziam? Qual era o processo? 

Como é que refletiam? Como é que depois dentro do grupo coordenam? Enfim, como é que 

tentam ver se a coisa está, a tal monitorização de processos e de avaliação pontual das 

situações?” Realmente viram que ainda há muito caminho para fazer e não é a má vontade 

do senhor inspetor que levantou essas questões... As questões são pertinentes e são de 

acordo com aquilo que é o espelho da realidade. Agora, se de facto ainda não procedem 

assim, têm que melhorar! Mas nós, repare, as escolas… eu acho que a questão da formação 

é uma questão muito importante. Muito importante. E há aqui identificadas claramente 

necessidades de formação (D3). 

 

A UNESCO (2017) enfatiza que a accountability profissional ou interna tem vindo a contribuir para 

o fortalecimento de uma cultura escolar, resultando em inspeções e avaliações externas mais 

construtivas,  sugerindo, contudo, que é necessário que os decisores políticos tenham em conta 

que, para atingir objetivos de grande dimensão no campo de educação, é essencial reconhecer a 

interdependência dos atores e trabalhar em direção a sistemas que incorporem abordagens de 
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reflexão e responsabilidade mútua.  

Assim, e porque as mudanças nas práticas curriculares são lentas (Ozga, 2009; Normand & 

Derouet, 2011), no contexto da AEE, urge adotar medidas para a valorização da experiência dos 

contextos educativos, especialmente no caso da educação pré-escolar, como substantivas para a 

valorização da educação de infância em Portugal. Práticas de investigação-ação – como o caso 

exposto na presente tese (Capítulo II), do Observatório de Autoavaliação de Escolas, do Instituto 

da Educação da Universidade do Minho, em parceria com o Centro de Investigação em Educação 

(CIEd) – constituem-se como exemplos de facilitação externa, que emergiram de forma orgânica, 

mas que podem conhecer uma aplicação deliberada em todo o país, permitindo dar suporte às 

práticas de autoavaliação das escolas e, subsequentemente, promover a reflexão nas organizações 

educativas e o seu desenvolvimento, por via do estímulo externo, principalmente relevante entre 

os ciclos de AEE. Parafraseando-se Elliott (1991, p. 13), “outsider researchers from higher 

education can facilitate ‘insider research’ in schools”. A investigação-ação no contexto da 

articulação entre a AEE e a autoavaliação é fundamental para a afirmação dos Estudos 

Curriculares, para que não fiquem encarcerados na doxa educativa internacional. 

Concomitantemente, é necessária mais investigação que explore os diversos retratos da relação 

complexa entre os diferentes atores escolares e os participantes em projetos de investigação-ação. 

 

Considerações finais 

Este estudo tem como objetivo fomentar o debate em torno do currículo da educação pré-escolar, 

no contexto da AEE em Portugal, contribuindo com uma interpretação baseada na triangulação de 

dados (Pacheco, 2006; Creswell & Clark, 2007), para uma compreensão e aprofundamento do 

objeto de investigação. 

Ao longo da presente tese foram afloradas diversas questões que emergiram das leituras e dos 

dados recolhidos e analisados, tendo em conta os objetivos identificados para o estudo 

(Introdução, ponto 1) e que, após a discussão integrada na conclusão, permitem reconhecer a 

relevância da auscultação das perceções de diretores, coordenadores de departamento da 

educação pré-escolar, educadores de infância e pais/encarregados de educação. A investigação 

das perceções dos atores educativos acerca da AEE, particularmente no que diz respeito à 

educação pré-escolar, foi sublinhada por todos os participantes entrevistados, desde os diretores 

aos pais/encarregados de educação:  
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Eu acho curioso, porque é a primeira vez em que me aparecem questões… eu já tinha 

respondido a muitos trabalhos, muitas entrevistas, e normalmente está mais vocacionado 

para outros ciclos ou mesmo até para o secundário, essencialmente secundário tendo, 

também, em conta a tradição desta escola em termos de ensino secundário (D1); 

 

Acho que ainda bem que há pessoas que se debruçam sobre o pré-escolar (CD5); 

 

Eu acho muito bem que se façam investigações sobre o pré-escolar, num enquadramento 

abrangente do restante sistema educativo (EI3); 

 

Acho bem, acho bem. Tem que se valorizar o pré-escolar como se valoriza o 1.º ciclo, o 

2.º, o 3.º, o secundário e as Universidades. Acho muito bem. Se é para começar, 

comecemos da raiz, não é?! (EE4);  

 

Acho importante saber qual o feedback dos encarregados de educação sobre o resultado 

da Inspeção-Geral e sobre a informação que depois chega aos mesmos (EE5). 

 

A urgência em dar voz à educação pré-escolar no contexto da AEE é patente nos discursos dos 

entrevistados, sendo, igualmente, enfatizado o papel da investigação em tornar-se socialmente 

relevante: 

 

o que lhe digo é que vocês de facto mexem com o cerne da questão. E a questão central 

está aqui: Qual é o papel da inspeção? Qual é o feedback positivo em termos de mudanças 

de atitude? De mudança de paradigma, até!... que esta avaliação externa traz? E vocês 

estão aqui no meio, são o fiel da balança... Vocês é que vão produzir informação por forma 

a sensibilizar uma das partes, porque a outra já está sensibilizada... (D5). 

 

Apesar de ser nítido que “the interplay between innovation in education and evaluation and 

assessment is complex and one which is difficult to analyse empirically” (OCDE, 2013, p. 105), 

com a conclusão da presente tese numa fase de transição entre o segundo e o terceiro ciclo de 

AEE, espera-se que os conteúdos abordados sejam um contributo para a reflexão sobre o 

desenvolvimento do sistema de AEE. De salientar que o modelo de AEE tem vindo a demonstrar o 
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seu carácter adaptativo e evolutivo entre ciclos, revelando capacidade de escuta e vigilância às 

perceções dos atores educativos, dos académicos, nomeadamente com a criação de Grupos de 

Trabalho, bem como dos pareceres emitidos pelo Conselho Nacional de Educação. Esta AEE 

aprendente apresenta indícios de poder melhorar continuamente e suprir algumas das lacunas 

identificadas. Importa ressaltar que a AEE fomenta práticas de autoavaliação, cujos benefícios para 

as escolas, para os alunos e especificamente para a educação pré-escolar, foram já abordados.  

O presente trabalho, pela forte influência construtivista que apresenta  nomeadamente na 

definição do alinhamento apresentado e tendo em conta um olhar menos determinístico, como 

aqueles que foram apresentados pelos resultados empíricos dos sujeitos estudados , possui 

limitações decorrentes dessa opção paradigmática. Não obstante, ao longo do mesmo foram 

expostos os argumentos subjacentes às opções metodológicas, reforçando-se as limitações 

inerentes às mesmas e a focalização exploratória da questão de investigação. 

Espera-se que as limitações identificadas possam assumir-se como pontos de partida para estudos 

subsequentes que, com outro tipo de abordagem, permitam colmatar essas limitações e contribuir 

para o alargamento da compreensão da temática, focalizando aspetos eventualmente aqui menos 

especificados. A implementação do terceiro ciclo de AEE será, por razões evidentes, um terreno 

fértil para a realização de estudos futuros, que permitam dar continuidade ao aqui explorado, 

sendo esse o objeto de estudo que pretendemos seguir de forma mais aprofundada, com o rigor 

conceptual e empírico que qualquer estudo dessa natureza exige. 
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NOTA: parte dos anexos da presente tese corresponde à digitalização de documentos que contêm 

assinaturas dos participantes ou à extração de imagens de correio eletrónico de mensagens entre 

diversos intervenientes que colaboraram na investigação. As informações passíveis de 

identificação dos intervenientes foram alvo de rasura, no sentido de garantir o anonimato e a 

confidencialidade. 

  



 

 

  



 

 

Anexo 1. E-mail da Revista Educação Especial de comunicação de aceitação do artigo “A 

ambivalência dos efeitos da Avaliação Externa das Escolas nas práticas escolares”.  

 

 

Fonte: os autores. 
  



 

 

Anexo 2. Convite para colaboração na investigação. Exemplo de e-mail endereçado aos/às 

Diretores/as dos Agrupamentos de Escolas, com o protocolo para colaboração na investigação em 

anexo. 

 

Fonte: os autores. 
 

 

  

 

 



 

 

Anexo 3. Guião de Entrevista: versão Diretor/a de Agrupamento de Escolas 

Inquérito por entrevista 

Guião de Entrevista – Diretor/a de Agrupamento de Escolas 

A realização desta entrevista insere-se no âmbito da Tese de Doutoramento, em Ciências da Educação, especialidade em Desenvolvimento Curricular na 

Universidade do Minho, que tem como tema Conceptualizar o currículo da educação pré-escolar no contexto da Avaliação Externa das Escolas em Portugal. 

Os dados recolhidos destinam-se a fins meramente académicos, assegurando-se o anonimato do entrevistado. 

Bloco Objetivo do 

bloco 

Categoria Questões 

orientadoras 

Perguntas de recurso e de aferição Observações  

BLOCO I 

Legitimação da 

entrevista 

Contextualizar 

a entrevista 

 

Criar ambiente 

propício à 

entrevista  

    Agradecer a disponibilidade 
 Colocar o/a entrevistado/a na situação de 

colaborador 
 Informar sobre o estudo e objetivos da entrevista 

(explicar o problema, o objetivo e os benefícios do 
estudo) 

 Informar sobre o processo de entrevista (informar 
sobre o uso do gravador; confidencialidade dos 
dados; devolução da transcrição – e-mail)  

BLOCO II 

Enquadramento 

do/a 

entrevistado/a 

Obter dados 

do/a 

entrevistado/a 

Dados sócio-

profissionais 

Fale sobre si e 

a sua carreira 

profissional 

1. Que idade tem? 
2. Quais são as suas habilitações? 
3. Há quanto tempo é docente? 
4. Há quanto tempo trabalha no Agrupamento? 
5. Há quanto tempo exerce funções de Diretor/a de Agrupamento? 
6. Tem mais experiência em funções de liderança de topo ou liderança 

intermédia?  

 Registar sexo do entrevistado/a 
 Formação específica na área de educação ou outra 

 
 
 

 Se sim, quais e de quanto tempo? 

 

BLOCO III Obter dados e 

opinião geral 

sobre a AEE   

Processo de 

AEE 

Conte o que 
sabe sobre a 
AEE e qual é a 
sua opinião 
geral 

7. Conhece o modelo de Avaliação Externa de Escolas (AEE) da 
responsabilidade da Inspeção Geral da Educação e Ciência (IGEC)? 

8. Enquanto Diretor/a do Agrupamento recebeu alguma visita da AEE ao 
Agrupamento?  

9. De uma forma geral, qual é a sua opinião sobre a AEE? 

 
 

 Se sim, que experiência tem dessa participação? 
 Pertinência e adequação do modelo de AEE 



 

 

Perceção e 

opinião em 

relação à 

AEE 

Relatório de 

AEE 

10. A IGEC apresentou um relatório sobre o Agrupamento após ter sido 
avaliado. O Agrupamento divulgou esse relatório? Se sim, de que forma 
e a quem? 

11. O Agrupamento reagiu ao relatório da IGEC? 
 

12. Como perceciona o conteúdo do relatório da IGEC relativamente à 
educação pré-escolar?  

 Divulgação do relatório por parte do Agrupamento 

 Reação formal (p.e.: contraditório) ou informal  
 

 Opinião sobre esse conteúdo 

BLOCO IV 

Perceção e 

opinião sobre os 

efeitos da AEE 

no 

Agrupamento 

de Escolas 

 

Obter dados 

da perceção 

sobre as 

mudanças 

provocadas 

pela AEE no 

currículo da 

educação pré-

escolar no 

Agrupamento 

Mudanças 

 

Diga o que 
pensa sobre as 
mudanças 
provocadas 
pela AEE na 
educação pré-
escolar 

13. Na sua opinião, a AEE induziu a alguma mudança no Agrupamento?  
14. Considera que a AEE produziu mudanças ao nível da educação pré-

escolar? Porquê? 
15. Na educação pré-escolar, que mudanças provenientes da AEE 

considera terem sido mais e menos significativas? 
16. Na sua opinião, enquanto Diretor/a de Agrupamento, existe um 

crescendo interesse, decorrente da AEE, dos profissionais de 
educação do Agrupamento para a educação pré-escolar?  

 Descrição das mudanças 
 

 Motivos para essas mudanças 
 
 

 Se sim, como se reflete esse interesse e porquê? 

BLOCO V 

Perceção e 

opinião sobre o 

currículo da 

educação pré-

escolar no 

contexto de AEE 

Obter dados 

sobre 

possíveis 

efeitos da AEE 

no currículo da 

educação pré-

escolar 

Currículo da 

Educação 

Pré-Escolar 

Diga qual é a 

sua perceção e 

opinião sobre o 

currículo da 

educação pré-

escolar no 

contexto de 

AEE 

17. Quais são os documentos que suportam a prática curricular dos 

educadores/as de infância no Agrupamento? 

18. No Agrupamento houve alguma alteração aos documentos que 
suportam a prática curricular dos educadores/as de infância que 
fosse decorrente da AEE? 

19. Na sua opinião, a AEE tem produzido mudanças na definição do 
currículo da educação pré-escolar?  

 P.e.: Orientações Curriculares; Projeto Educativo; 

Projeto Curricular… 

 

 P.e: ciclo avaliar-agir-rever; objetivos; competências; 

metas de aprendizagem… 

 Se sim, quais?; Se não, porquê? 

BLOCO VI 

Perceção e 

opinião sobre as 

Obter dados 

sobre 

Decisões 

Curriculares 

Diga qual é a 

sua perceção e 

opinião sobre 

20. Como Diretor/a de Agrupamento considera que houve mudanças 
decorrentes da AEE nas práticas curriculares dos educadores/as de 
infância? 

21. De modo concreto, que alterações decorrentes da AEE se têm 
registado nas decisões curriculares dos educadores/as de infância?  

 

 

 



 

 

práticas de 

decisão 

curricular no 

contexto de AEE  

as práticas 

curriculares 

dos 

educadores de 

infância no 

contexto de 

AEE 

as práticas de 

decisão 

curricular no 

contexto de 

AEE 

22. Considera que, de alguma forma, os domínios da AEE influenciaram 
o modo como é configurado e desenvolvido o currículo no pré-escolar? 

 

 

 Se sim, quais os domínios (resultados, prestação do 
serviço educativo e liderança e gestão) que 
influenciaram mais e menos e de que forma (positiva 
ou negativa)? 

Articulação 

Curricular 

23. Como Diretor/a de Agrupamento considera que houve mudanças 
decorrentes da AEE nas práticas de articulação curricular dos 
educadores/as de infância? 

24. Que alterações na articulação curricular do pré-escolar foram 
provocadas pela AEE?  

25. Considera que a AEE contribui para a valorização da articulação 
curricular no pré-escolar?  

 Articulação vertical e horizontal 
 
 
 

 Se sim, quais e porquê?; Se não, porquê? 

BLOCO VII 

Perceção e 

opinião sobre os 

efeitos da AEE 

na valorização 

da educação 

pré-escolar 

Obter dados 

sobre 

a valorização 

da educação 

pré-escolar no 

contexto de 

AEE 

Comunidade 

educativa 

Diga qual é a 
sua perceção e 
opinião sobre 
os efeitos da 
AEE na 
valorização da 
educação pré-
escolar 

26. Considera que o processo de AEE provocou alterações na 
comunidade educativa?  
 

27. Em concreto, pode descrever algumas dessas alterações provocadas 
pela AEE na comunidade educativa? 

28. A AEE contribui para a valorização da educação pré-escolar na 
comunidade educativa?  

 

 Lideranças intermédias, educadores/as de infância; 
pais/encarregados/as de educação… 

 Se sim, em quê?; Se não, porquê?  
 Se sim, quais e porquê?; Se não, porquê? 

BLOCO VIII 

Síntese e meta-

reflexão sobre a 

própria 

entrevista 

 

Agradecimentos 

Captar o 

sentido que o 

entrevistado 

dá à própria 

situação da 

entrevista 

 Diga o que 
pensa dos 
objetivos desta 
investigação e 
como vê o seu 
contributo para 
a mesma. 

29. O que pensa dos objetivos desta mesma investigação? 
30. Como vê o contributo que pode dar à mesma? 
31. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa ao que foi dito? 
 

 Agradecer ao/à entrevistado/a a disponibilidade e 
a colaboração 
 Desligar o gravador áudio e informar o/à 
entrevistado/a 

 

Fonte: os autores. 
 

  



 

 

Anexo 4. Guião de Entrevista: versão Coordenador/a de Departamento da Educação Pré-Escolar 

Inquérito por entrevista 

Guião de Entrevista – Coordenador/a de Departamento da Educação Pré-Escolar 

A realização desta entrevista insere-se no âmbito da Tese de Doutoramento em Ciências da Educação, especialidade em Desenvolvimento Curricular, na 

Universidade do Minho, que tem como tema Conceptualizar o currículo da educação pré-escolar no contexto da Avaliação Externa das Escolas em Portugal. 

Os dados recolhidos destinam-se a fins meramente académicos, assegurando-se o anonimato do entrevistado. 

Bloco Objetivo do 

bloco 

Categoria Questões 

orientadoras 

Perguntas de recurso e de aferição Observações  

BLOCO I 

Legitimação da 

entrevista 

Contextualizar 

a entrevista 

 

Criar ambiente 

propício à 

entrevista  

    Agradecer a disponibilidade 
 Colocar o/a entrevistado/a na situação de 

colaborador 
 Informar sobre o estudo e objetivos da entrevista 

(explicar o problema, o objetivo e os benefícios do 
estudo) 

 Informar sobre o processo de entrevista (informar 
sobre o uso do gravador; confidencialidade dos 
dados; devolução da transcrição – e-mail)  

BLOCO II 

Enquadramento 

do/a 

entrevistado/a 

Obter dados 

do/a 

entrevistado/a 

Dados sócio-

profissionais 

Fale sobre si e 

a sua carreira 

profissional 

1. Que idade tem? 
2. Quais são as suas habilitações?  
3. Há quanto tempo é educador/a de infância? 
4. Há quanto tempo trabalha no Agrupamento? 
5. Há quanto tempo é coordenador/a do departamento de educação pré-

escolar? 
6. Tem experiência noutras funções?  

 Registar sexo do entrevistado/a 
 Formação específica na área de educação ou 

outra 
 
 
 

 Se sim, quais e de quanto tempo? 

BLOCO III 

Perceção e 

opinião em 

relação à 

AEE 

Obter dados e 

opinião geral 

sobre a AEE   

Processo de 

AEE 

Conte o que 
sabe sobre a 
AEE e qual é a 
sua opinião 
geral 

7. Conhece o modelo de Avaliação Externa de Escolas (AEE) da 
responsabilidade da Inspeção Geral da Educação e Ciência (IGEC)? 

8. Participou em algum painel de avaliação do Agrupamento pela IGEC?  
9. Conhece a avaliação final do Agrupamento a que pertence?  
10. De uma forma geral, qual é a sua opinião sobre a AEE? 

 
 

 Se sim, que experiência tem dessa participação? 
 Pertinência e adequação do modelo de AEE 

Relatório de 

AEE 

11. A IGEC apresentou um relatório sobre o Agrupamento após ter sido 
avaliado. Conhece esse relatório?  

 Acesso e divulgação do relatório por parte do 

Agrupamento 

 Reação formal (p.e.: contraditório) ou informal 



 

 

12. Tem conhecimento sobre se o Agrupamento reagiu ao relatório da 
IGEC? 

 

13. Como perceciona o conteúdo do relatório da IGEC relativamente à 
educação pré-escolar?  

 Opinião sobre esse conteúdo 

BLOCO IV 

Perceção e 

opinião sobre os 

efeitos da AEE 

no 

Agrupamento 

de Escolas 

 

Obter dados 

da perceção 

sobre as 

mudanças 

provocadas 

pela AEE no 

currículo da 

educação pré-

escolar no 

Agrupamento 

Mudanças 

 

Diga o que 
pensa sobre as 
mudanças 
provocadas 
pela AEE na 
educação pré-
escolar 

14. Na sua opinião, a AEE induziu a alguma mudança no Agrupamento?  
15. Considera que a AEE produziu mudanças ao nível da educação pré-

escolar?  
16. Na educação pré-escolar, que mudanças provenientes da AEE 

considera terem sido mais e menos significativas?  
17. Na sua opinião, enquanto coordenador/a do departamento, existe um 

crescendo interesse, decorrente da AEE, das restantes lideranças para 
a educação pré-escolar? 

  

 Descrição das mudanças 
 Motivos para essas mudanças 

 
 
 

 Se sim, como se reflete esse interesse das 
lideranças intermédias e/ou de topo e porquê? 

BLOCO V 

Perceção e 

opinião sobre o 

currículo da 

educação pré-

escolar no 

contexto de AEE 

Obter dados 

sobre 

possíveis 

efeitos da AEE 

no currículo da 

educação pré-

escolar 

Currículo da 

Educação 

Pré-Escolar 

Diga qual é a 

sua perceção e 

opinião sobre 

o currículo da 

educação pré-

escolar no 

contexto de 

AEE 

18. Quais são os documentos que suportam a prática curricular dos 

educadores/as de infância no Agrupamento? 

19. No Agrupamento houve alguma alteração aos documentos que 
suportam a prática curricular dos educadores/as de infância que fosse 
decorrente da AEE? 

20. Na sua opinião, a AEE tem produzido mudanças na definição do 
currículo da educação pré-escolar?  

 P.e.: Orientações Curriculares; Projeto Educativo; 

Projeto Curricular… 

 P.e: ciclo avaliar-agir-rever; objetivos; 

competências; metas de aprendizagem… 

 

 Se sim, quais?; Se não, porquê? 

BLOCO VI 

Perceção e 

opinião sobre as 

práticas de 

decisão 

Obter dados 

sobre 

as práticas 

curriculares 

dos 

Decisões 

Curriculares 

Diga qual é a 

sua perceção e 

opinião sobre 

as práticas de 

21. Como coordenador/a de departamento considera que houve mudanças 
decorrentes da AEE nas práticas curriculares dos educadores/as de 
infância? 

22. De modo concreto, que alterações decorrentes da AEE se têm registado 
nas decisões curriculares dos educadores/as de infância?  

23. Considera que, de alguma forma, os domínios da AEE influenciaram o 
modo como é configurado e desenvolvido o currículo no pré-escolar?  

 

 

 

 

 Se sim, quais os domínios (resultados, prestação 
do serviço educativo e liderança e gestão) que 



 

 

curricular no 

contexto de AEE  

educadores de 

infância no 

contexto de 

AEE 

decisão 

curricular no 

contexto de 

AEE 

influenciaram mais e menos e de que forma 
(positiva ou negativa)? 

Articulação 

Curricular 

24. Como coordenador/a de departamento considera que houve mudanças 
decorrentes da AEE nas práticas de articulação curricular dos 
educadores/as de infância? 

25. Que alterações na articulação curricular do pré-escolar foram 
provocadas pela AEE?  

26. Considera que a AEE contribui para a valorização da articulação 
curricular no pré-escolar?  

 Articulação vertical e horizontal 
 
 
 

 Se sim, quais e porquê?; Se não, porquê? 

BLOCO VII 

Perceção e 

opinião sobre os 

efeitos da AEE 

na valorização 

da educação 

pré-escolar 

Obter dados 

sobre 

a valorização 

da educação 

pré-escolar no 

contexto de 

AEE 

Comunidade 

educativa 

Diga qual é a 
sua perceção e 
opinião sobre 
os efeitos da 
AEE na 
valorização da 
educação pré-
escolar 

27. Considera que o processo de AEE provocou alterações na comunidade 
educativa?  

28. Em concreto, pode descrever algumas dessas alterações provocadas 
pela AEE na comunidade educativa? 

29. A AEE contribui para a valorização da educação pré-escolar na 
comunidade educativa?  

 

 Diretor/a, lideranças intermédias, educadores/as 
de infância; pais/encarregados/as de 
educação… 

 Se sim, em quê?; Se não, porquê? 

BLOCO VIII 

Síntese e meta-

reflexão sobre a 

própria 

entrevista 

 

Agradecimentos 

Captar o 

sentido que o 

entrevistado 

dá à própria 

situação da 

entrevista 

 Diga o que 
pensa dos 
objetivos desta 
investigação e 
como vê o seu 
contributo 
para a mesma. 

30. O que pensa dos objetivos desta mesma investigação? 
31. Como vê o contributo que pode dar à mesma? 
32. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa ao que foi dito? 
 

 Agradecer ao/à entrevistado/a a disponibilidade 
e a colaboração 
 Desligar o gravador áudio e informar o/à 
entrevistado/a 

 

Fonte: os autores. 
 

  



 

 

Anexo 5. Guião de Entrevista: versão Educador/a de Infância 

Inquérito por entrevista 

Guião de Entrevista – Guião de Entrevista – Educador/a de Infância 

A realização desta entrevista insere-se no âmbito da Tese de Doutoramento, em Ciências da Educação, especialidade em Desenvolvimento Curricular na 

Universidade do Minho, que tem como tema Efeitos da avaliação externa de escolas na reestruturação curricular da educação de infância. Os dados 

recolhidos destinam-se a fins meramente académicos, assegurando-se o anonimato do entrevistado. 

Bloco Objetivo do 

bloco 

Categoria Questões 

orientadoras 

Perguntas de recurso e de aferição Observações  

BLOCO I 

Legitimação da 

entrevista 

Contextualizar 

a entrevista 

 

Criar ambiente 

propício à 

entrevista  

    Agradecer a disponibilidade 
 Colocar o/a entrevistado/a na situação 

de colaborador 
 Informar sobre o estudo e objetivos da 

entrevista (explicar o problema, o 
objetivo e os benefícios do estudo) 

 Informar sobre o processo de entrevista 
(informar sobre o uso do gravador; 
confidencialidade dos dados; devolução 
da transcrição – e-mail)  

BLOCO II 

Enquadramento 

do/a 

entrevistado/a 

Obter dados 

do/a 

entrevistado/a 

Dados sócio-

profissionais 

Fale sobre si e a 

sua carreira 

profissional 

1. Que idade tem? 
2. Quais são as suas habilitações? Possui alguma formação específica na 
área das Ciências da Educação? 
3. Há quanto tempo é educador/a de infância? 
4. Há quanto tempo trabalha no Agrupamento como educador/a de 
infância? 
5. Tem experiência em funções de liderança de topo ou liderança 
intermédia? Se sim: Quais, onde e de quanto tempo? 

 Registar sexo do entrevistado 
 
 
 
 

 

BLOCO III 

Perceção e 

opinião em 

relação à 

AEE 

Obter dados e 

opinião geral 

sobre a AEE   

Processo de 

AEE 

Conte o que 
sabe sobre a 
AEE e qual é a 
sua opinião 
geral 

6. Conhece o modelo de Avaliação Externa de Escolas (AEE) da 
responsabilidade da Inspeção Geral da Educação e Ciência (IGEC)? 

7. Participou em algum painel de avaliação do Agrupamento pela IGEC? Se 
sim: Que experiência tem dessa participação? 

8. Conhece a avaliação final do Agrupamento a que pertence?  
9. De uma forma geral, qual é a sua opinião sobre a AEE (Pertinência e 

adequação do modelo de AEE)? 

 
 
 



 

 

Relatório de 

AEE 

10. A IGEC apresentou um relatório sobre o Agrupamento após ter sido 
avaliado. Conhece esse relatório? Como foi divulgado?  

11. Tem conhecimento se o Agrupamento reagiu (formalmente ou 
informalmente) ao relatório da IGEC (p.e.: através de contraditório)? 

12. Como perceciona o conteúdo do relatório da IGEC relativamente à 
educação pré-escolar? Porquê? 

 

BLOCO IV 

Perceção e 

opinião sobre os 

efeitos da AEE 

no 

Agrupamento 

de Escolas 

 

Obter dados 

da perceção 

sobre as 

mudanças 

provocadas 

pela AEE no 

currículo da 

educação pré-

escolar no 

Agrupamento 

Mudanças 

 

Diga o que 
pensa sobre as 
mudanças 
provocadas pela 
AEE na 
educação pré-
escolar 

13. Na sua opinião, a AEE induziu a alguma mudança no Agrupamento? 
Descreva essas mudanças. 

14. Considera que a AEE produziu mudanças ao nível da educação pré-
escolar? Porquê? 

15. Na educação pré-escolar, que mudanças provenientes da AEE 
considera terem sido mais e menos significativas? 

16. Como educador/a de infância denota maior interesse das lideranças 
(intermédias e de topo) na educação pré-escolar? Se sim: Como se 
reflete esse interesse e porquê? 

 

 

BLOCO V 

Perceção e 

opinião sobre o 

currículo da 

educação pré-

escolar no 

contexto de AEE 

Obter dados 

sobre 

possíveis 

efeitos da AEE 

no currículo da 

educação pré-

escolar 

Currículo da 

Educação 

Pré-Escolar 

Diga qual é a 

sua perceção e 

opinião sobre o 

currículo da 

educação pré-

escolar no 

contexto de AEE 

17. Quais são os documentos que suportam a prática curricular dos 

educadores/as de infância no Agrupamento (p.e.: Orientações 

Curriculares; Projeto Educativo; Projeto Curricular)? 

18. No Agrupamento houve alguma alteração aos documentos que suportam 

a prática curricular dos educadores/as de infância que fosse decorrente 

da AEE (p.e: ciclo avaliar-agir-rever; objetivos; competências; metas de 

aprendizagem)? 

19. Na sua opinião, a AEE tem produzido mudanças na definição do currículo 

da educação pré-escolar? Se sim: Quais?; Se não: Porquê? 

 

BLOCO VI 

Perceção e 

opinião sobre as 

práticas de 

decisão 

Obter dados 

sobre 

as práticas 

curriculares 

dos 

Decisões 

Curriculares 

Diga qual é a 

sua perceção e 

opinião sobre as 

práticas de 

decisão 

20. Como educador/a de infância considera que houve mudanças 
decorrentes da AEE nas práticas curriculares dos educadores/as de 
infância? 

21. De modo concreto, que alterações decorrentes da AEE se têm registado 
nas decisões curriculares dos educadores/as de infância?  

22. Considera que, de alguma forma, os domínios da AEE (resultados, 
prestação do serviço educativo e liderança e gestão) influenciaram o 
modo como é configurado e desenvolvido o currículo no pré-escolar? De 

 

 

 

 

 



 

 

curricular no 

contexto de AEE  

educadores de 

infância no 

contexto de 

AEE 

curricular no 

contexto de AEE 

forma positiva e/ou negativa? Qual terá sido o domínio que mais e menos 
influenciou? 

Articulação 

Curricular 

23. Como educador/a de infância considera que houve mudanças 
decorrentes da AEE nas práticas de articulação curricular dos 
educadores/as de infância (articulação vertical e horizontal)? 

24. Que alterações na articulação curricular do pré-escolar foram provocadas 
pela AEE?  

25. Considera que a AEE promove práticas de articulação curricular no pré-
escolar? Porquê?  

 

BLOCO VII 

Perceção e 

opinião sobre os 

efeitos da AEE 

na valorização 

da educação 

pré-escolar 

Obter dados 

sobre 

a valorização 

da educação 

pré-escolar no 

contexto de 

AEE 

Comunidade 

educativa 

Diga qual é a 
sua perceção e 
opinião sobre os 
efeitos da AEE 
na valorização 
da educação 
pré-escolar 

26. Considera que o processo de AEE provocou alterações na comunidade 
educativa (diretor/a, lideranças intermédias, pais/encarregados de 
educação)?  

27. Em concreto, pode descrever algumas dessas alterações provocadas 
pela AEE na comunidade educativa? 

28. A AEE contribui para a valorização da educação pré-escolar na 
comunidade educativa? Porquê? 

 

 

BLOCO VIII 

Síntese e meta-

reflexão sobre a 

própria 

entrevista 

 

Agradecimentos 

Captar o 

sentido que o 

entrevistado 

dá à própria 

situação da 

entrevista 

 Diga o que 
pensa dos 
objetivos desta 
investigação e 
como vê o seu 
contributo para 
a mesma. 

29. O que pensa dos objetivos desta mesma investigação? 
30. Como vê o contributo que pode dar à mesma? 
31. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa ao que foi dito? 

 

 Agradecer ao/à entrevistado/a a 
disponibilidade e a colaboração 
 Desligar o gravador áudio e informar 
o/à entrevistado/a 

 

Fonte: os autores. 
 

  



 

 

Anexo 6. Guião de Entrevista: versão Encarregado/a de educação 

Inquérito por entrevista 

Guião de Entrevista – Guião de Entrevista – Encarregado/a de educação 

A realização desta entrevista insere-se no âmbito da Tese de Doutoramento, em Ciências da Educação, especialidade em Desenvolvimento Curricular na 

Universidade do Minho, que tem como tema Conceptualizar o currículo da educação pré-escolar no contexto da Avaliação Externa das Escolas em Portugal. 

Os dados recolhidos destinam-se a fins meramente académicos, assegurando-se o anonimato do entrevistado. 

Bloco Objetivo do 

bloco 

Categoria Questões 

orientadoras 

Perguntas de recurso e de aferição Observações  

BLOCO I 

Legitimação da 

entrevista 

Contextualizar 

a entrevista 

 

Criar ambiente 

propício à 

entrevista  

    Agradecer a disponibilidade 
 Colocar o/a entrevistado/a na situação de 

colaborador 
 Informar sobre o estudo e objetivos da 

entrevista (explicar o problema, o objetivo e os 
benefícios do estudo) 

 Informar sobre o processo de entrevista 
(informar sobre o uso do gravador; 
confidencialidade dos dados; devolução da 
transcrição – e-mail)  

BLOCO II 

Enquadramento 

do/a 

entrevistado/a 

Obter dados 

do/a 

entrevistado/a 

Dados sócio-

profissionais 

Fale sobre si e 

sobre o seu 

educando 

1. Que idade tem? 
2. Quais são as suas habilitações?  
3. Que idade tem o/a seu/sua filho/filha que está no pré-escolar deste 
Agrupamento de Escolas? 
4. Há quanto tempo é que o/a seu/sua filho/filha está no pré-escolar deste 
Agrupamento de Escolas? 
5. Em que sala é que o/a seu/sua filho/filha está integrado? 
 
6. Para além de ser encarregado/a de educação, está envolvido/a em mais 
algum cargo no Agrupamento de Escolas 

 Registar sexo do entrevistado/a 
 Formação específica na área de educação ou 

outra 
 

 

 

 Características da sala quanto à 
heterogeneidade/homogeneidade; número de 
crianças da sala 

 Se sim, quais (associação de pais; 
representante dos pais no conselho geral; 
elemento da equipa de autoavaliação…) e por 
quanto tempo? 



 

 

BLOCO III 

Perceção e 

opinião em 

relação à 

AEE 

Obter dados e 

opinião geral 

sobre a AEE   

Processo de 

AEE 

Conte o que 
sabe sobre a 
AEE e qual é a 
sua opinião 
geral 

7. Conhece o modelo de Avaliação Externa de Escolas (AEE) da 
responsabilidade da Inspeção Geral da Educação e Ciência (IGEC)? 

8. Participou em algum painel de avaliação do Agrupamento pela IGEC?  
9. Conhece a avaliação final do Agrupamento de Escolas?  
10. De uma forma geral, qual é a sua opinião sobre a AEE? 

 
 

 Se sim, que experiência tem dessa 
participação? 
 
 Pertinência e adequação do modelo de AEE 

Relatório de 

AEE 

11. A IGEC apresentou um relatório sobre o Agrupamento após ter sido 
avaliado. Conhece esse relatório?  

12. Tem conhecimento se o Agrupamento reagiu ao relatório da IGEC?  
13. Conhece o conteúdo do relatório da IGEC relativamente à educação pré-

escolar?  

 Acesso e divulgação do relatório por parte do 
Agrupamento 
 Reação formal (p.e.: contraditório) ou informal  
 Opinião sobre esse conteúdo 

BLOCO IV 

Perceção e 

opinião sobre os 

efeitos da AEE 

no 

Agrupamento 

de Escolas 

 

Obter dados 

da perceção 

sobre as 

mudanças 

provocadas 

pela AEE no 

currículo da 

educação pré-

escolar no 

Agrupamento 

Mudanças 

 

Diga o que 
pensa sobre as 
mudanças 
provocadas 
pela AEE na 
educação pré-
escolar 

14. Na sua opinião, a AEE induziu a alguma mudança no Agrupamento?  
15. Considera que a AEE produziu mudanças ao nível da educação pré-

escolar?  
16. Na educação pré-escolar, que mudanças provenientes da AEE 

considera terem sido mais e menos significativas? 
17. Como encarregado/a de educação denota maior interesse das 

lideranças na educação pré-escolar?  
 

 Descrição das mudanças 
 Motivos para essas mudanças 

 
 
 

 Se sim, como se reflete esse interesse das 
lideranças intermédias e/ou de topo e porquê? 

BLOCO V 

Perceção e 

opinião sobre o 

currículo da 

educação pré-

escolar no 

contexto de AEE 

Obter dados 

sobre 

possíveis 

efeitos da AEE 

no currículo da 

educação pré-

escolar 

Currículo da 

Educação 

Pré-Escolar 

Diga qual é a 

sua perceção e 

opinião sobre o 

currículo da 

educação pré-

escolar no 

contexto de 

AEE 

18. Conhece os documentos que suportam a prática curricular dos educadores/as de 

infância no Agrupamento? 

19. Conhece alguma alteração aos documentos que suportam a prática curricular dos 

educadores/as de infância no Agrupamento de Escolas que fosse decorrente da 

AEE?  

20. Na sua opinião, a AEE tem produzido mudanças na definição do currículo da 

educação pré-escolar?  

 P.e.: Orientações Curriculares; Projeto 
Educativo; Projeto Curricular… 

 P.e: ciclo avaliar-agir-rever; objetivos; 
competências; metas de aprendizagem… 

 Se sim, quais?; Se não, porquê? 



 

 

BLOCO VI 

Perceção e 

opinião sobre os 

efeitos da AEE 

na valorização 

da educação 

pré-escolar 

Obter dados 

sobre 

a valorização 

da educação 

pré-escolar no 

contexto de 

AEE 

Comunidade 

educativa 

Diga qual é a 
sua perceção e 
opinião sobre 
os efeitos da 
AEE na 
valorização da 
educação pré-
escolar 

21. Considera que o processo de AEE provocou alterações na comunidade 
educativa?  

22. Em concreto, pode descrever algumas dessas alterações provocadas pela 
AEE na comunidade educativa? 

23. A AEE contribui para a valorização da educação pré-escolar na 
comunidade educativa?  

 

 Diretor/a, lideranças intermédias, 
educadores/as de infância; 
pais/encarregados/as de educação… 

 Se sim, em quê?; Se não, porquê? 

BLOCO VII 

Síntese e meta-

reflexão sobre a 

própria 

entrevista 

 

Agradecimentos 

Captar o 

sentido que o 

entrevistado 

dá à própria 

situação da 

entrevista 

 Diga o que 
pensa dos 
objetivos desta 
investigação e 
como vê o seu 
contributo 
para a mesma. 

24. O que pensa dos objetivos desta mesma investigação? 
25. Como vê o contributo que pode dar à mesma? 
26. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa ao que foi dito? 

 

 Agradecer ao/à entrevistado/a a 
disponibilidade e a colaboração 
 Desligar o gravador áudio e informar o/à 
entrevistado/a 

 

 

Fonte: os autores. 



 

 

Anexo 7. Estrutura de categorização resultante da análise de conteúdo dos relatórios globais acerca 

da AEE (IGEC, 2013, 2015, 2016, 2018), dos relatórios internacionais (Santiago et al., 2012; 

Taguma et al., 2012; OCDE, 2013; European Comission/EACEA/Eurydice, 2015; UNESCO, 2017) 

e dos inquéritos por entrevistas (EE1; EE2; EE3; EE4; EE5; EI1; EI2; EI3; EI4; EI5; CD1; CD2; 

CD3; CD4; CD5; D1; D2; D3; D4; D5), realizada com recurso ao software NVivo™. 

Categoria Descrição Ficheiros Referências 

Avaliação Externa das Escolas Congrega todas as 
frases/parágrafos que se 
referem ao sistema de AEE. 

0 0 

Agenda da AEE Agrega todas as 
frases/parágrafos com 
referência às intenções e ao 
enquadramento político 
nacional e internacional 
contemporâneo da Avaliação 
Externa das Escolas. 

5 105 

Avaliação integrada Reúne todas as 
frases/parágrafos que se 
referem a um sistema de 
avaliação holística, do qual a 
Avaliação Externa das 
Escolas é parte integrante. 

4 68 

Benchmarking 
internacional 

Inclui todas as 
frases/parágrafos que se 
referem à análise e/ou 
avaliação comparativa de 
dados em educação, 
reconhecidos 
internacionalmente como 
indicadores do 
comprometimento das 
agendas educativas, 
nomeadamente das políticas 
de avaliação. 

8 46 

Enquadramento 
conceptual 

Abrange todas as 
frases/parágrafos relativos 
ao quadro conceptual do 
sistema de Avaliação Externa 
das Escolas em Portugal. 

8 66 

Organismos 
responsáveis 

Compreende todas as 
frases/parágrafos que 
identificam os contributos 
dos organismos responsáveis 

5 42 



 

 

Categoria Descrição Ficheiros Referências 

pela Avaliação Externa das 
Escolas, nomeadamente em 
Portugal, enfatizando o papel 
do Conselho Nacional de 
Educação e da Inspeção-
Geral da Educação e Ciência. 

Qualidade da educação Foca todas as 
frases/parágrafos que 
enfatizam o conceito de 
qualidade na educação, 
como um dos desígnios da 
Avaliação Externa das 
Escolas. 

9 59 

Contributos Identifica todas as 
frases/parágrafos que 
possam ser identificados 
como possíveis contributos 
do sistema de Avaliação 
Externa das Escolas. 

0 0 

Articulação curricular 
na EPE 

Agrega todas as 
frases/parágrafos que se 
referem à articulação 
curricular na Educação Pré-
Escolar, no contexto da 
Avaliação Externa das 
Escolas. 

16 82 

Autoavaliação Engloba todas as 
frases/parágrafos que 
argumentam acerca da 
autoavaliação de escolas. 

9 129 

Apoio externo na 
autoavaliação 

Abrange todas as 
frases/parágrafos que 
enfatizam a criação de 
sinergias interinstitucionais 
para promover a 
autoavaliação de escolas. 

3 17 

Articulação entre 
AEE e 
autoavaliação 

Contém todas as 
frases/parágrafos que 
destacam a relevância da 
articulação entre a 
autoavaliação de escolas e a 
Avaliação Externa das 
Escolas. 

7 26 



 

 

Categoria Descrição Ficheiros Referências 

Decisões curriculares 
na EPE 

Inclui todas as 
frases/parágrafos que 
salientam o debate acerca 
das decisões referentes ao 
currículo na Educação Pré-
Escolar. 

23 174 

Desenvolvimento das 
escolas 

Compreende todas as 
frases/parágrafos que 
salientam a importância da 
Avaliação Externa das 
Escolas no desenvolvimento 
e melhoria das instituições 
educativas. 

16 51 

Envolvimento da 
comunidade 

Reúne todas as 
frases/parágrafos que 
enfatizam as questões do 
envolvimento da comunidade 
na Avaliação Externa das 
Escolas. 

17 34 

Formativa Integra todas as 
frases/parágrafos que 
destacam a vertente 
formativa da Avaliação 
Externa das Escolas. 

12 32 

Investigação Identifica todas as 
frases/parágrafos que se 
referem à perceção dos 
inquiridos acerca do estudo 
em que aceitaram participar. 

17 23 

Lideranças Abrange todas as 
frases/parágrafos que se 
referem ao papel das 
lideranças no contexto de 
Avaliação Externa das 
Escolas. 

14 28 

Transparência Foca todas as 
frases/parágrafos que 
destacam a transparência 
como parte integrante da 
Avaliação Externa das 
Escolas. 

9 50 

Valorização da EPE Alude a todas as 
frases/parágrafos que 

21 78 



 

 

Categoria Descrição Ficheiros Referências 

associam a Avaliação Externa 
das Escolas e a valorização 
da Educação Pré-Escolar. 

Críticas Compreende todas as 
frases/parágrafos que 
argumentam críticas ao 
sistema de Avaliação Externa 
das Escolas. 

0 0 

Adaptação ao contexto Reúne todas as 
frases/parágrafos que 
salientam a pertinência da 
Avaliação Externa das 
Escolas em adaptar-se ao 
contexto. 

5 12 

Adequação da AEE à 
EPE 

Engloba todas as 
frases/parágrafos que 
argumentam a carência de 
contextualização da Avaliação 
Externa das Escolas em 
relação à Educação Pré-
Escolar. 

14 35 

Alheamento dos efeitos 
da AEE 

Alude a todas as 
frases/parágrafos que 
identificam a falta de clareza 
nos efeitos da Avaliação 
Externa das Escolas na 
Educação Pré-Escolar. 

13 21 

Alinhamento com as 
expectativas da AEE 

Engloba todas as 
frases/parágrafos que 
identificam o alinhamento da 
escola com os requisitos da 
Avaliação Externa das 
Escolas. 

8 17 

Credibilidade da 
avaliação 

Compreende todas as 
frases/parágrafos que 
salientam fatores 
relacionados com a 
credibilização da Avaliação 
Externa das Escolas. 

9 22 

Desenvolvimento 
profissional dos 
docentes 

Reúne todas as 
frases/parágrafos que se 
referem ao desenvolvimento 
profissional docente em 

9 30 



 

 

Categoria Descrição Ficheiros Referências 

contexto da Avaliação Externa 
das Escolas. 

Diferenciação 
curricular na EPE 

Abrange todas as 
frases/parágrafos que se 
referem à diferenciação 
curricular na Educação Pré-
Escolar no contexto da 
Avaliação Externa das 
Escolas. 

17 68 

Enfoque nos resultados Congrega todas as 
frases/parágrafos que se 
atribuem ao enfoque da 
Avaliação Externa das 
Escolas nos resultados 
escolares. 

12 73 

Escolarização da EPE Abrange todas as 
frases/parágrafos que dizem 
respeito a situações de 
escolarização da Educação 
Pré-Escolar no contexto da 
Avaliação Externa das 
Escolas. 

8 19 

Implementação das 
políticas educativas 

Identifica todas as 
frases/parágrafos que 
enfatizam a necessidade de 
um ciclo de implementação 
das políticas educativas que 
inclua a auscultação da 
sociedade na fase de criação, 
um período de 
experimentação e a respetiva 
avaliação com base em 
dados científicos. 

9 34 

Recursos para avaliar Foca todas as 
frases/parágrafos que 
derivam da importância dos 
recursos para a 
implementação da Avaliação 
Externa das Escolas. 

3 42 

Metodologia Agrega todas as 
frases/parágrafos que dizem 
respeito à metodologia 
utilizada no processo de 

9 29 



 

 

Categoria Descrição Ficheiros Referências 

Avaliação Externa das 
Escolas. 

Agenda de trabalho 
durante a visita 

Compreende todas as 
frases/parágrafos que 
derivam da agenda de 
trabalho prevista no processo 
de Avaliação Externa das 
Escolas. 

6 13 

Entrevista de 
painel 

Reúne todas as 
frases/parágrafos que se 
referem ao momento de 
entrevista em painel durante 
a Avaliação Externa das 
Escolas. 

22 46 

Observação direta Engloba todas as 
frases/parágrafos que 
compreendem o momento de 
observação direta previsto no 
processo de Avaliação 
Externa das Escolas. 

18 37 

Sessão de 
apresentação 

Alude a todas as 
frases/parágrafos que 
mencionam a sessão de 
apresentação durante a 
Avaliação Externa das 
Escolas. 

5 5 

Contraditórios Congrega todas as 
frases/parágrafos que dizem 
respeito aos contraditórios 
apresentados pelas 
instituições educativas à 
Inspeção-Geral da Educação 
e Ciência, no âmbito da 
Avaliação Externa das 
Escolas. 

8 24 

Disseminação dos 
resultados da AEE 

 22 39 

Equipa de avaliação Identifica todas as 
frases/parágrafos que se 
referem à equipa de 
avaliação que implementa a 
Avaliação Externa das 
Escolas. 

17 41 



 

 

Categoria Descrição Ficheiros Referências 

Escala de avaliação Abrange todas as 
frases/parágrafos que dizem 
respeito à escala de avaliação 
utilizada para classificar as 
instituições educativas, no 
âmbito da Avaliação Externa 
das Escolas. 

5 8 

Frequência da 
avaliação 

Integra todas as 
frases/parágrafos que 
identificam a frequência da 
Avaliação Externa das 
Escolas. 

6 22 

Medidas adotadas  2 7 

Ações 
disciplinares 

Inclui todas as 
frases/parágrafos que dizem 
respeito às ações 
disciplinares relacionadas 
com a Avaliação Externa das 
Escolas. 

1 4 

Acompanhamento 
da ação educativa 

Integra todas as 
frases/parágrafos que 
mencionam as ações de  
acompanhamento às escolas 
após a Avaliação Externa das 
Escolas. 

2 6 

Contratualização 
da autonomia 

Contém todas as 
frases/parágrafos que 
explicitam a contratualização 
da autonomia das instituições 
educativas, no âmbito da 
Avaliação Externa das 
Escolas. 

4 31 

Plano de melhoria Contém todas as 
frases/parágrafos que 
derivam da contextualização 
do plano de ação para a 
melhoria, no âmbito da 
Avaliação Externa das 
Escolas. 

9 16 

Melhoria do processo 
de AEE 

Integra todas as 
frases/parágrafos que 
mencionam sugestões de 
melhoria ao processo de 

15 54 



 

 

Categoria Descrição Ficheiros Referências 

Avaliação Externa das 
Escolas. 

Satisfação das 
escolas 

Reúne todas as 
frases/parágrafos que se 
referem à informação 
recolhida no âmbito do 
inquérito por questionário 
acerca da satisfação das 
instituições educativas no 
processo de Avaliação 
Externa das Escolas. 

6 113 

Satisfação dos 
avaliadores 

Engloba todas as 
frases/parágrafos que se 
referem à informação 
recolhida no âmbito do 
inquérito por questionário 
acerca da satisfação da 
equipa de avaliação no 
processo de Avaliação 
Externa das Escolas. 

4 105 

Perfil de escola Integra todas as 
frases/parágrafos que se 
referem ao perfil da 
instituição educativa definido 
pelos avaliadores, no âmbito 
das atividades da Avaliação 
Externa das Escolas. 

7 12 

Apresentação da 
escola 

Reúne todas as 
frases/parágrafos que se 
referem à informação da 
apresentação da instituição 
educativa, entregue à equipa 
de avaliação antes da visita 
da Avaliação Externa das 
Escolas. 

6 10 

Questionários de 
satisfação da 
comunidade 

Contém todas as 
frases/parágrafos que se 
referem aos questionários de 
satisfação da comunidade 
educativa, no âmbito da 
Avaliação Externa das 
Escolas. 

9 119 

Valor esperado Inclui todas as 
frases/parágrafos que 

7 12 



 

 

Categoria Descrição Ficheiros Referências 

mencionam a introdução do 
valor esperado na análise dos 
resultados das escolas. 

Quadro de referência Abrange todas as 
frases/parágrafos que se 
referem ao quadro de 
referência da Avaliação 
Externa das Escolas. 

8 29 

Relatórios de escola Integra todas as 
frases/parágrafos que dizem 
respeito aos relatórios de 
avaliação das instituições 
educativas avaliadas, no 
âmbito da Avaliação Externa 
das Escolas. 

21 52 

Resultados das escolas Abrange todas as 
frases/parágrafos que 
revelam os resultados das 
instituições educativas, no 
âmbito da Avaliação Externa 
das Escolas. 

4 69 

Autonomia em 
consideração 

Reúne todas as 
frases/parágrafos que se 
referem aos resultados 
Avaliação Externa das 
Escolas das instituições 
educativas com contrato de 
autonomia. 

1 33 

Reações aos 
resultados 

Inclui todas as 
frases/parágrafos 
relacionados com reações 
aos resultados da Avaliação 
Externa das Escolas. 

15 25 

Singularidade dos 
contextos no 
estrangeiro 

Abrange todas as 
frases/parágrafos que dizem 
respeito à Avaliação Externa 
das Escolas em instituições 
Portuguesas no estrangeiro. 

2 12 

Relatórios globais da AEE Agrega todas as 
frases/parágrafos que 
enfatizam os conteúdos dos 
relatórios globais da 
Avaliação Externa das 

2 4 



 

 

Categoria Descrição Ficheiros Referências 

Escolas, publicados pela 
Inspeção-Geral da Educação 
e Ciência. 

Conclusões dos 
resultados 2011-2012 

Refere todas as 
frases/parágrafos que 
aludem às ilações da 
Inspeção-Geral da Educação 
e Ciência relativamente às 
conclusões do processo de 
Avaliação Externa das 
Escolas em 2011-2012. 

1 11 

Conclusões dos 
resultados 2012-2013 

Compreende todas as 
frases/parágrafos 
mencionam as ilações da 
Inspeção-Geral da Educação 
e Ciência relativamente às 
conclusões do processo de 
Avaliação Externa das 
Escolas em 2012-2013. 

1 18 

Conclusões dos 
resultados 2013-2014 

Abrange todas as 
frases/parágrafos que se 
referem às ilações da 
Inspeção-Geral da Educação 
e Ciência relativamente às 
conclusões do processo de 
Avaliação Externa das 
Escolas em 2013-2014. 

1 22 

Conclusões dos 
resultados 2014-2017 

Contém todas as 
frases/parágrafos que 
revelam as ilações da 
Inspeção-Geral da Educação 
e Ciência relativamente às 
conclusões do processo de 
Avaliação Externa das 
Escolas em 2014-2017. 

1 7 

Tendências Congrega todas as 
frases/parágrafos que 
revelam tendências de efeitos 
do sistema de Avaliação 
Externa das Escolas, 
nomeadamente, com os 
resultados deste sistema de 
avaliação. 

0 0 



 

 

Categoria Descrição Ficheiros Referências 

Accountability Inclui todas as 
frases/parágrafos que 
enfatizam as questões da 
accountability no contexto da 
Avaliação Externa das 
Escolas. 

6 129 

Avaliação docente Integra todas as 
frases/parágrafos que se 
referem à avaliação dos 
docentes e dos diretores em 
contexto da Avaliação Externa 
das Escolas. 

5 37 

Contrapartida de 
medidas políticas 

Abrange todas as 
frases/parágrafos que 
salientam o enfoque de 
contrapartida de medidas 
tendo em conta a Avaliação 
Externa das Escolas. 

4 17 

Cultura da avaliação Agrega todas as 
frases/parágrafos que 
mencionam a cultura da 
avaliação no âmbito da 
Avaliação Externa das 
Escolas. 

6 35 

Descentralização Reúne todas as 
frases/parágrafos que 
identificam a 
descentralização em contexto 
da Avaliação Externa das 
Escolas. 

7 26 

Privatização da 
educação 

Integra todas as 
frases/parágrafos que se 
referem à privatização da 
educação. 

3 18 

Supervisão pedagógica 
na EPE 

Contém todas as 
frases/parágrafos que dizem 
respeito a práticas de 
supervisão pedagógica na 
Educação Pré-Escolar no 
contexto da Avaliação Externa 
das Escolas. 

7 22 

Terceiro ciclo de AEE Compreende todas as 
frases/parágrafos que 

4 6 



 

 

Categoria Descrição Ficheiros Referências 

indiciam o modelo do terceiro 
ciclo de Avaliação Externa 
das Escolas. 

Fonte: os autores. 
 

  



 

 

Anexo 8. Inquérito por questionário sobre o o atual modelo de Avaliação Externa das Escolas (AEE) 

da Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) e a autoavaliação de escolas.  

 



 

 

 



 

 



 

 

 

Fonte: os autores. 
  



 

 

 

Anexo 9. Processo de codificação. Exemplo do processo de codificação utilizado para a análise 

dos documentos e inquéritos por entrevistas, realizado com o apoio do software de análise de 

dados NVivo™. As opções highlight - all coding, bem como coding stripes - all coding foram 

acionadas.  

 

 

 

 

Fonte: os autores. 
  



 

 

Anexo 10. Conteúdo realizado com recurso ao software de apoio à análise qualitativa, NVivo™. O 

quadro identifica as 100 palavras mais frequentes nos relatórios globais publicados pela IGEC no 

segundo ciclo de AEE (IGEC, 2013, 2015, 2016, 2018). É apresentada a frequência absoluta e 

relativa de cada conceito, sendo a mesma calculada pelo NVivo™ com base na totalidade do 

conteúdo codificado. Como critérios de análise optou-se por excluir as palavras com menos do que 

três caracteres e por agregar as palavras semelhantes. A negrito estão identificados os 20 

conceitos mais frequentes e significativos utilizados na análise deste estudo.  

 
Palavra Frequência 

absoluta 
Frequência 
relativa (%) 

Palavras semelhantes incluídas 

escolas 1519 3.41 escolas, escola 
avaliação 979 2.23 avaliação, avaliações, avaliador, avaliadores, 

avaliativo, avaliativos 
educação 582 1.33 educação, educativa, educativas, educativo, 

educativos 
melhoria 531 1.21 melhor, melhorada, melhorado, melhorados, 

melhorando, melhorar, melhores, melhoria, 
melhorias 

resulte 468 1.07 resultado, resultados, resultam, resulte, 
resultou 

domínio 434 .99 domínio, domínios 
alunos 398 .91 alunos 

análise 395 .90 análise 
externa 362 .83 externa 
totalmente 326 .74 total, totalidade, totalmente 
ensino 283 .65 ensino 
campos 277 .63 campo, campos 
áreas 276 .63 áreas 
concordo 268 .61 concorda, concordam, concordarem, 

concordo 
pontos 262 .60 ponto, pontos 
trabalhos 258 .59 trabalha, trabalhadores, trabalhar, trabalho, 

trabalhos 
classificações 252 .57 classificação, classificações, classificadas 

respostas 251 .57 resposta, respostas 
fortes 241 .55 forte, fortes 
discordo 234 .53 discorda, discordam, discordo 
docentes 226 .52 docente, docentes 
gestão 224 .51 gestão 
práticas 217 .50 prática, práticas, práticos 
serviço 209 .48 serviço, serviços 
liderança 196 .45 liderança, lideranças 
concordância 190 .43 concordância 
autoavaliação 189 .43 autoavaliação 



 

 

Palavra Frequência 
absoluta 

Frequência 
relativa (%) 

Palavras semelhantes incluídas 

comunidade 182 .42 comunidade 
figura 182 .42 figura, figuras 
maior 179 .41 maior, maiores, maioria 
referências 174 .40 referência, referências, referente, referentes 
asserções 169 .39 asserções 
desenvolvimento 161 .37 desenvolve, desenvolvem, desenvolver, 

desenvolverá, desenvolverem, 
desenvolvidas, desenvolvido, desenvolvidos, 
desenvolvimento 

satisfação 157 .36 satisfação 
questionários 155 .35 questionário, questionários 

quadro 155 .35 quadro, quadros 
relatórios 150 .34 relatório, relatórios 
valores 149 .34 valor, valoração, valores 
aprendizagens 147 .34 aprendizagens 
ciclo 141 .32 ciclo, ciclos 
equipa 138 .31 equipa 
documentos 134 .31 documentação, documento, documentos 
pais 132 .30 pais 
prestação 129 .29 prestação 
nível 128 .29 nível 
muitos 127 .29 muitas, muito, muitos 
relativos 123 .28 relativa, relativamente, relativo, relativos 

qualidade 119 .27 qualidade 
cada 115 .26 cada 
três 115 .26 três 
avaliadas 114 .26 avaliadas 
processo 113 .26 processo, processos 
agrupamentos 112 .26 agrupamento, agrupamentos 
informação 112 .26 informação 
níveis 110 .25 níveis 
relacionamento 110 .25 relaciona, relacionada, relacionadas, 

relacionado, relacionados, relacionam, 
relacionamento, relacionando 

letiva 109 .25 letiva, letivas, letivo, letivos 

articulação 107 .24 articulação 
respondeu 107 .24 responde, respondem, respondendo, 

responder, responderam, responderem, 
respondeu 

adequação 104 .24 adequação, adequações 
académicos 104 .24 académico, académicos 
modelo 104 .24 modelo, modelos 
participo 103 .23 participa, participação, participada, 

participado, participam, participar, 



 

 

Palavra Frequência 
absoluta 

Frequência 
relativa (%) 

Palavras semelhantes incluídas 

participaram, participarem, participativa, 
participo, participou 

pela 102 .23 pela 
percentagem 102 .23 percentagem 
discordância 102 .23 discordância, discordâncias 
respeito 101 .23 respeita, respeitam, respeitando, respeitar, 

respeito 
escolar 100 .23 escolar, escolaridade 
foram 99 .23 fora, foram 
respetivos 93 .21 respetiva, respetivamente, respetivas, 

respetivo, respetivos 
ação 91 .21 ação 
positiva 91 .21 positiva, positivamente, positivas, positivo, 

positivos 
formas 89 .20 forma, formar, formarem, formas 
visita 88 .20 visita, visitados, visitando, visitas 
direção 85 .19 direção 
registou 84 .19 regista, registada, registadas, registado, 

registados, registam, registamos, registando, 
registar, registaram, registos, registou 

dados 83 .19 dada, dadas, dado, dados 
monitorização 82 .19 monitorização, monitorizados, monitorizar 
número 81 .18 número 

2011 80 .18 2011 
atividades 80 .18 atividade, atividades 
encarregados 79 .18 encarregados 
significativo 79 .18 significado, significativa, significativamente, 

significativas, significativo, significativos 
também 79 .18 também 
planeamento 78 .18 planeamento 
referir 77 .18 refere, referida, referidas, referido, referidos, 

referindo, referir, referirem 
2012 77 .18 2012 
sala 77 .18 sala, salas 
itens 75 .17 itens 

aula 74 .17 aula 
escala 74 .17 escala 
turma 74 .17 turma, turmas 
frequentes 72 .16 frequenta, frequentam, frequentar, 

frequentarem, frequente, frequentem, 
frequentemente, frequentes 

básicos 71 .16 básicas, básico, básicos 
consideram 70 .16 considera, consideram 
considerável 69 .16 consideração, considerações, considerada, 

consideradas, considerado, considerados, 



 

 

Palavra Frequência 
absoluta 

Frequência 
relativa (%) 

Palavras semelhantes incluídas 

considerando, considerar, considerável, 
consideravelmente, considere, considerou 

realizou 69 .16 realiza, realização, realizada, realizadas, 
realizado, realizam, realizar, realizaram, 
realizou 

entrevistas 68 .16 entrevista, entrevistas 
plano 68 .16 plano, planos 

Fonte: os autores. 
 

  



 

 

Anexo 11. Tabela de classificação do Percentil Rank (pR) (Wao et al., 2011) dos documentos 

nacionais (IGEC, 2013, 2015, 2016, 2018). A tabela identifica a classificação do pR, com base 

na Intensidade da Frequência (IF) e da Intensidade do Tema (IT), das categorias. 

 

Categoria 

Relatórios Nacionais 
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Accountability 1 1 Forte Forte 

Autoavaliação 1 1 Forte Forte 

Questionários de satisfação da comunidade 4 109 Forte Forte 

Satisfação das escolas 4 110 Forte Forte 

Agenda da AEE 1 1 Forte Forte 

Satisfação dos avaliadores 4 105 Forte Forte 

Resultados das escolas 4 69 Forte Forte 

Avaliação integrada 1 1 Forte Forte 

Enquadramento conceptual 4 13 Forte Forte 

Enfoque nos resultados 1 1 Forte Forte 

Qualidade da educação 3 13 Forte Forte 

Benchmarking internacional 4 4 Forte Forte 

Melhoria do processo de AEE 4 16 Forte Forte 

Organismos responsáveis 2 4 Forte Forte 

Autonomia em consideração 1 33 Forte Forte 

Contratualização da autonomia 1 28 Forte Forte 

Quadro de referência 4 10 Forte Forte 

Metodologia 4 4 Forte Forte 

Equipa de avaliação 4 5 Forte Forte 

Relatórios de escola 4 11 Forte Forte 

Descentralização 1 5 Forte Forte 

Frequência da avaliação 4 17 Forte Forte 

Conclusões dos resultados 2013-2014 1 22 Forte Forte 

Disseminação dos resultados da AEE 4 9 Forte Forte 

Contraditórios 4 19 Forte Forte 

Conclusões dos resultados 2012-2013 1 18 Forte Forte 

Observação direta 4 4 Forte Forte 

Plano de melhoria 4 6 Forte Forte 

Envolvimento da comunidade 1 1 Forte Forte 

Agenda de trabalho durante a visita 4 4 Forte Forte 

Perfil de escola 4 4 Forte Forte 

Singularidade dos contextos no estrangeiro 2 12 Forte Forte 

Entrevista de painel 4 6 Forte Forte 

Conclusões dos resultados 2011-2012 1 11 Forte Forte 

Apresentação da escola 4 4 Forte Forte 

Escala de avaliação 4 5 Forte Forte 



 

 

Categoria 

Relatórios Nacionais 
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Valor esperado 4 7 Forte Forte 

Conclusões dos resultados 2014-2017 1 7 Forte Forte 

Acompanhamento da ação educativa 1 1 Forte Forte 

Terceiro ciclo de AEE 1 3 Forte Forte 

Sessão de apresentação 4 4 Forte Forte 

Investigação 1 1 Forte Forte 

Fonte: os autores. 
  



 

 

Anexo 12. Conteúdo realizado com recurso ao software NVivo™. O quadro identifica as 100 

palavras mais frequentes nos relatórios publicados por organismos transnacionais (Santiago et al., 

2012; Taguma et al., 2012; OCDE, 2013; European Comission/EACEA/Eurydice, 2015; UNESCO, 

2017). É apresentada a frequência absoluta e relativa de cada conceito, sendo a mesma calculada 

pelo NVivo™, com base na totalidade do conteúdo codificado. Como critérios de análise optou-se 

por excluir as palavras com menos do que três caracteres e por agregar as palavras semelhantes. 

Palavra 
Frequência 
absoluta 

Frequência 
relativa (%) 

Palavras semelhantes incluídas 

school’ 5692 3.78 school, school', school’, schooling, schools, 
schools', schools’ 

evaluators’ 3953 2.63 evaluate, evaluated, evaluates, evaluating, 
evaluation, evaluations, evaluative, evaluator, 
evaluators, evaluators', evaluators’ 

educators’ 3357 2.23 educate, educated, educating, education, 
education’, educational, 'educational, 
educator, educators, educators’ 

assessments 1743 1.16 assess, assessed, assesses, assessing, 
assessment, assessment', assessments 

students’ 1583 1.05 student, students, students', students’ 
systems 1519 1.01 system, system’, systemic, systems, 

systems’ 
development 1256 .83 develop, developed, developers, developing, 

development, developments, develops 
nations 1177 .78 nation, national, nationally, nations 
teachers 1143 .76 teacher, teachers, teachers', teachers’ 
external 1126 .75 external, externality, externally 
report 1086 .72 report, report’, reported, reportedly, 

reporting, reports 
country 992 .66 countries, countries’, country 
using 984 .65 use, used, useful, usefully, usefulness, uses, 

using 
results 899 .60 result, resulted, resulting, results 
improvement 877 .58 improve, improved, improvement, 

improvement', improvements, improves, 
improving 

learning 871 .58 learn, learned, learning 
informs 801 .53 inform, informal, information, information’, 

informative, informed, informing, informs 
policy 768 .51 policies, policy 
accountability 755 .50 account, accountabilities, accountability, 

accountability’, accountable, accounted, 
accounting, accounts 

quality 729 .48 qualities, quality 
performs 707 .47 perform, performance, performance’, 

performed, performers, performing, performs 



 

 

Palavra 
Frequência 
absoluta 

Frequência 
relativa (%) 

Palavras semelhantes incluídas 

provide 687 .46 provide, provided, provider, providers, 
provides, providing 

levels 674 .45 level, 'level, levels 
framework 669 .44 framework, frameworks 
including 647 .43 include, included, includes, including 
self 643 .43 self, 'self 
also 629 .42 also 
governments 548 .36 govern, governance, governed, governing, 

government, governments, governments’ 
data 548 .36 data 
years 527 .35 year, yearly, years, years’ 

publicly 519 .34 public, publication, publications, publicity, 
publicizing, publicly 

process 516 .34 process, processed, processes, processing 
review 482 .32 review, review’, reviewed, reviewers, 

reviewing, reviews 
monitors 473 .31 monitor, monitored, monitoring, 'monitoring, 

monitoring’, monitors 
oecd 473 .31 oecd 
practices 458 .30 practical, practicalities, practice, practiced, 

practices, practices' 
appraisal 449 .30 appraisal, appraisals, appraise, appraised, 

appraising 
different 444 .29 differ, differed, difference, differences, 

different, differently, differing, differs 
community 444 .29 communicate, communicated, 

communicating, communication, 
communications, communicative, 
communicators, communities, community, 
community' 

responsive 435 .29 responsable, response, responses, 
responsibilities, responsibility, responsibility’, 
responsible, responsible’, responsibly, 
responsive, responsiveness 

outcomes' 435 .29 outcome, outcomes, outcomes', 'outcomes' 

teach 433 .29 teach, teaches, teaching, 'teaching, teachings 
effects 428 .28 effect, effective, effective’, effectively, 

effectiveness, effects 
internationally 419 .28 internal, internally, international, 

internationally 
curriculum 417 .28 curriculum 
may 417 .28 may 
support 416 .28 support, supported, supporting, supportive, 

supports 
need 410 .27 need, needed, needing, needs 
approach 406 .27 approach, approaches, approaches’ 



 

 

Palavra 
Frequência 
absoluta 

Frequência 
relativa (%) 

Palavras semelhantes incluídas 

inspections 406 .27 inspect, inspected, inspecting, inspection, 
inspection', inspections, inspects 

locally 402 .27 local, locally 
authorities 399 .26 authorities, authority, authors 
research 388 .26 research, researcher, researchers, 

researching 
highly 388 .26 high, highly, highs 
indicators 385 .26 indicate, indicated, indicates, indicating, 

indication, indications, indicator, indicators, 
indices 

implemented 383 .25 implement, implementation, implemented, 
implementers, implementing, implements 

based 376 .25 base, based 
focus 372 .25 focus, focused, focuses, focusing 
yes 358 .24 yes 
measuring 357 .24 measurable, measure, measureable, 

measured, measurement, measurements, 
measures, measuring 

plans 354 .24 plan, planned, planning, 'planning, plans 
united 353 .23 unit, united, units 
important 348 .23 importance, important, importantly, imported 
standards 346 .23 standard, standardization, standardize, 

standardized, standards, standards’ 
ensure 345 .23 ensure, ensured, ensures, ensuring 
new 339 .23 new 
tests 338 .22 test, tested, testing, tests 
parents 335 .22 parent, parental, parents, parents’ 
chapter 329 .22 chapter, chapters 
activity 328 .22 activated, activating, active, actively, 

activities, activity 
centrally 319 .21 central, centrality, centralized, centrally 
requires 317 .21 require, required, requirement, 

requirements, requires, requiring 
inspectors 315 .21 inspector, inspectorate, inspectorate', 

inspectorates, inspectorates’, inspectors, 
inspectors', inspectors’ 

children 314 .21 children 
example 313 .21 example, examples 
early 310 .21 early 
set 299 .20 set, sets, setting, settings 
states 298 .20 state, stated, states, stating 
areas 298 .20 area, areas 
portugal 298 .20 portugal 
within 288 .19 within 



 

 

Palavra 
Frequência 
absoluta 

Frequência 
relativa (%) 

Palavras semelhantes incluídas 

achieving 287 .19 achievable, achieve, achieved, achievement, 
achievements, achievers, achieves, achieving 

professional 287 .19 professional, professional', professionalism, 
professionally, professionals, professionals’ 

see 287 .19 see 
specific 287 .19 specific, specifically, specifications, 

specificities, specificity 
increasingly 284 .19 increase, increased, increases, increasing, 

increasingly 
capacity 283 .19 capacities, capacity 
established 278 .18 establish, established, established’, 

establishes, establishing, establishment, 
establishments 

managing 278 .18 manage, manageable, managed, 
management, management', 'management', 
managers, manages, managing 

evident 277 .18 evidence, evident 
timing 276 .18 time, timed, timely, times, timing 
key 275 .18 key 
objectivity 267 .18 object, objection’, objections, objective, 

objectively, objectives, objectivity 
follow 266 .18 follow, followed, following, follows 
2012 264 .18 2012 

ministry 264 .18 ministries, ministries’, ministry 
2011 261 .17 2011 
feedback 260 .17 feedback 
training 260 .17 train, trained, training 

Fonte: os autores. 
  



 

 

Anexo 13. Tabela de classificação do Percentil Rank (pR) (Wao et al., 2011) dos documentos 

internacionais (Santiago et al., 2012; Taguma et al., 2012; OCDE, 2013; European 

Comission/EACEA/Eurydice, 2015; UNESCO, 2017). A tabela identifica a classificação do pR, 

com base na Intensidade da Frequência (IF) e da Intensidade do Tema (IT), das categorias. 

 

Categoria 

Relatórios Internacionais 

Classificação 
Frequência 

Classificação 
Intensidade 

Agenda da AEE Forte Forte 

Avaliação integrada Forte Forte 

Benchmarking internacional Forte Forte 

Enquadramento conceptual Forte Forte 

Organismos responsáveis Forte Forte 

Qualidade da educação Forte Forte 

Articulação curricular na EPE Moderado Moderado 

Autoavaliação Forte Forte 

Apoio externo na autoavaliação Forte Forte 

Articulação entre AEE e autoavaliação Forte Forte 

Decisões curriculares na EPE Forte Forte 

Desenvolvimento das escolas Forte Forte 

Envolvimento da comunidade Forte Forte 

Formativa Moderado Moderado 

Investigação Mínimo Mínimo 

Lideranças Moderado Moderado 

Transparência Forte Forte 

Valorização da EPE Moderado Moderado 

Adaptação ao contexto Moderado Moderado 

Adequação da AEE à EPE Mínimo Mínimo 

Alheamento dos efeitos da AEE Moderado Moderado 

Alinhamento com as expectativas da AEE Moderado Moderado 

Credibilidade da avaliação Forte Moderado 

Desenvolvimento profissional dos docentes Forte Forte 

Diferenciação curricular na EPE Forte Forte 

Enfoque nos resultados Forte Forte 

Escolarização da EPE Mínimo Mínimo 

Implementação das políticas educativas Forte Forte 

Recursos para avaliar Forte Forte 

Metodologia Forte Forte 

Agenda de trabalho durante a visita Moderado Moderado 

Entrevista de painel Forte Moderado 

Observação direta Forte Moderado 

Sessão de apresentação Mínimo Mínimo 

Contraditórios Mínimo Mínimo 



 

 

Disseminação dos resultados da AEE Forte Forte 

Equipa de avaliação Forte Forte 

Escala de avaliação Moderado Moderado 

Frequência da avaliação Moderado Moderado 

Medidas adotadas Moderado Moderado 

Ações disciplinares Moderado Moderado 

Acompanhamento da ação educativa Moderado Moderado 

Contratualização da autonomia Forte Moderado 

Plano de melhoria Forte Moderado 

Melhoria do processo de AEE Moderado Forte 

Satisfação das escolas Moderado Moderado 

Satisfação dos avaliadores Mínimo Mínimo 

Perfil de escola Forte Moderado 

Apresentação da escola Moderado Moderado 

Questionários de satisfação da comunidade Forte Moderado 

Valor esperado Moderado Moderado 

Quadro de referência Forte Forte 

Relatórios de escola Forte Forte 

Resultados das escolas Mínimo Mínimo 

Autonomia em consideração Mínimo Mínimo 

Reações aos resultados Mínimo Mínimo 

Singularidade dos contextos no estrangeiro Mínimo Mínimo 

Relatórios globais da AEE Moderado Moderado 

Conclusões dos resultados 2011-2012 Mínimo Mínimo 

Conclusões dos resultados 2012-2013 Mínimo Mínimo 

Conclusões dos resultados 2013-2014 Mínimo Mínimo 

Conclusões dos resultados 2014-2017 Mínimo Mínimo 

Accountability Forte Forte 

Avaliação docente Moderado Forte 

Contrapartida de medidas políticas Forte Forte 

Cultura da avaliação Forte Forte 

Descentralização Forte Forte 

Privatização da educação Moderado Forte 

Supervisão pedagógica na EPE Mínimo Mínimo 

Terceiro ciclo de AEE Moderado Moderado 

Fonte: os autores. 
 



 

 

Anexo 14. Resumo das correlações das variáveis do inquérito por questionário sobre o o atual modelo de Avaliação Externa das Escolas (AEE) da Inspeção-Geral 

da Educação e Ciência (IGEC) e a autoavaliação de escolas – dados dos educadores de infância inquiridos 

 

 

Fonte: os autores. 



 

 

Anexo 15. Súmula de dados identificativos das entrevistas 

Código 

Entrevistado/a 

Agrupamento 

Escolas 
Ator educativo Data Local Duração 

D1 1 
Diretor/a 

Agrupamento 
16-06-2016 

Contexto 

educativo 
0h27m21s 

D2 2 
Diretor/a 

Agrupamento 
29-04-2016 

Contexto 

educativo 
0h15m22s 

D3 3 
Diretor/a 

Agrupamento 
20-05-2016 

Contexto 

educativo 
1h19m16s 

D4 4 
Diretor/a 

Agrupamento 
04-05-2016 

Contexto 

educativo 
0h37m20s 

D5 5 
Diretor/a 

Agrupamento 
23-09-2016 

Contexto 

educativo 
0h37m43s 

CD1 1 

Coordenador/a 

Departamento 

Pré-escolar 

07-11-2016 
Contexto 

educativo 
0h59m38s 

CD2 2 

Coordenador/a 

Departamento 

Pré-escolar 

05-05-2016 
Contexto 

educativo 
0h54m23s 

CD3 3 

Coordenador/a 

Departamento 

Pré-escolar 

24-05-2016 
Contexto 

educativo 
0h56m18s 

CD4 4 

Coordenador/a 

Departamento 

Pré-escolar 

04-05-2016 
Contexto 

educativo 
0h16m42s 

CD5 5 

Coordenador/a 

Departamento 

Pré-escolar 

13-10-2016 
Contexto 

educativo 
0h53m02s 

EI1 1 
Educador/a 

Infância 
07-11-2016 

Contexto 

educativo 
1h01m41s 

EI2 2 
Educador/a 

Infância 
05-05-2016 

Contexto 

educativo 
0h42m11s 



 

 

EI3 3 
Educador/a 

Infância 
24-05-2016 

Contexto 

educativo 
0h20m48s 

EI4 4 
Educador/a 

Infância 
04-05-2016 

Contexto 

educativo 
0h19m57s 

EI5 5 
Educador/a 

Infância 
13-10-2016 

Contexto 

educativo 
0h23m23s 

EE1 1 
Encarregado 

Educação 
04-11-2016 

Contexto 

educativo 
0h21m01s 

EE2 2 
Encarregado 

Educação 
05-05-2016 

Contexto 

educativo 
0h47m44s 

EE3 3 
Encarregado 

Educação 
24-05-2016 

Contexto 

educativo 
0h17m01s 

EE4 4 
Encarregado 

Educação 
16-05-2016 

Contexto 

educativo 
0h14m01s 

EE5 5 
Encarregado 

Educação 
13-10-2016 

Contexto 

educativo 
0h24m11s 

Fonte: os autores. 
  



 

 

Anexo 16. Protocolo para colaboração na investigação. Exemplo de documento endereçado aos/às 

diretores/as dos Agrupamentos de Escolas, como anexo ao convite para colaboração na 

investigação. 

 

Fonte: os autores. 



 

 

Anexo 17. Consentimento Informado. Exemplo de documento partilhado com os participantes do 

inquérito por entrevista. 

 

Fonte: os autores. 
  

 

 

 

 

 
Consentimento Informado 

 
 

Este protocolo estabelece as condições de participação do entrevistado no projeto de 
investigação Conceptualizar o currículo da educação pré-escolar no contexto da avaliação externa 
das escolas em Portugal, desenvolvido por Joana Raquel Faria de Sousa, sob a orientação do 
Professor Doutor José Augusto Pacheco, do Instituto de Educação da Universidade do Minho, e 
financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT - SFRH/BD/93389/2013).  

Com esta investigação pretendemos conhecer a perceção dos atores educativos acerca dos 
efeitos do segundo ciclo da Avaliação Externa das Escolas (AEE), da responsabilidade da Inspeção-
Geral da Educação e Ciência (IGEC), no currículo da educação pré-escolar.  

 
Com o consentimento da entrevista, a investigadora e o entrevistado acordam o seguinte: 

 
 Os investigadores comprometem-se a seguir as recomendações éticas da Comissão 

Europeia para a investigação; 

 Todos os dados serão confidenciais, mantendo-se o anonimato, sendo utilizados 

somente no âmbito do referido projeto de investigação; 

 O áudio da entrevista será gravado com o objetivo de proceder à posterior 

transcrição integral, tarefa que será integralmente realizada pela investigadora; 

 Os/As entrevistados/as terão oportunidade de ler e rever a transcrição integral; 

 Depois do estudo concluído as gravações áudio serão destruídas; 

 Os dados resultantes do inquérito por questionário e partes do texto integral das 

entrevistas poderão ser publicados na tese, em anexos da tese ou em publicações 

científicas. 

 

 Braga, 27 de abril de 2016 

 
A investigadora, 

 
 
 

Joana Sousa 
(Bolseira de doutoramento  



 

 

Anexo 18. Transcrição de entrevista. Excerto de transcrição de entrevista obtida por gravação 

áudio. 

E: Relativamente aos domínios da Avaliação Externa das Escolas… Considera que de alguma forma 

estes domínios (liderança e gestão, resultados e prestação do serviço educativo) influenciam o modo 

como é configurado e desenvolvido o currículo na educação pré-escolar? 

CD1: (risos) Essa é difícil… Porque eu acho que isso depende, às vezes, das lideranças, de quem… 

das pessoas… Alguns têm sensibilidade para chegara até nós e outros não… eh… quando a nível 

das lideranças, quer dos agrupamentos, quer isto, quer aquilo… têm essa sensibilidade e estão 

despertos e abertos para, então nós conseguimos desenvolver práticas curriculares que vão ao 

encontro desses domínios e somos todos envolvidos na mesma causa, porque se não… eh… pouco 

se faz, ou então fazemos muito com o nível mais próximo que é o 1.º ciclo e é com eles que muitas 

vezes tentamos fazer algumas coisas. No entanto, quando há abertura dos outros níveis, eh… eles… 

eh.. são bem recebidos no nosso nível e eles gostam de estar e de ver e muitas vezes ficam 

admirados com o que se faz, não é?! E… eu posso até dizer, agora, tive umas experiencias com 

professores que eram de outras áreas (das artes, do inglês,…) e concorreram, por exemplo, para o 

1.º ciclo (por causa destas confusões todas… colocações e porque tinham habilitações para…) e 

eles chegaram cá e disseram assim: “Nós não fazíamos ideia do que é o 1.º ciclo e o pré!”; “Vocês 

trabalham… Vocês são malucos! Vocês trabalham, fazem…” – Pronto! E depois vêm-se 

confrontados com a ausência de alguns meios que estariam habituados nos outros níveis e que nós 

não os temos e, então, temos que fazer os chamados “malabarismos” e “cambalhotas” para lá 

chegar… E, então, eles acham assim uma coisa… (risos).  

E: Acha que há falta de conhecimento do que é o pré-escolar e, até o 1.º ciclo por parte dos colegas 

dos restantes ciclos de ensino? 

CD1: Sim… Sem dúvida! E, depois, como somos a monodocência é difícil passar a mensagem, não 

é?! Quando começa a haver essas… outra abertura.. Por exemplo, nesse dia do agrupamento em 

que comemoramos a primeira vez como agrupamento e em que nós fomos lá [à sede do 

agrupamento] colocar a exposição, houve miúdos do 1.º ciclo que vieram à [nome da sede do 

agrupamento], mas houve um grupo de alunos da [nome da sede do agrupamento] que se deslocou 

aos estabelecimentos mais longínquos e o Professor dessa turma disse: “Não, eu vou levar os meus 

alunos e eles querem fazer lá umas atividades” -, e pronto, claro que a dificuldade daqueles alunos 

foi, depois, comunicar com os mais pequenos (risos), um aluno do 10.º ano ou do 12.º ano, jovem, 

não é?! Mas lá trouxeram a projeção e fizeram e nós, como educadores lá fomos ajudando, dando 

dicas, cativando os meninos, brincando, não é?! Pronto, e tivemos aqueles momentos todos e eles 



 

 

levaram uma experiência que adoraram e era isso que nós gostávamos que acontecesse mais 

vezes… Quer dizer, não é só... A maior parte das vezes somos nós que temos que nos deslocar… 

Assim como eles dizem que têm problemas em fazê-lo, nós também os temos, não é?! Mesmo ao 

nível de.. do ensino da cultura… Estamos com o nosso projeto “Conhecer [nome da cidade]”, e é 

assim, eu para me deslocar é preciso alugar um autocarro… há custos, não é? E tenho de me juntar 

com outra colega e mesmo assim… Pronto! Quem é que custeia isso? Geralmente são os pais, mas 

hoje em dia não é fácil, não é?! E… pronto… Quem está no centro da cidade facilmente vai à 

biblioteca, vai ao teatro., não é?! E ali, não, fica o meio um bocadinho fechado… Mas pronto…  

Fonte: os autores 
 
. 



 

 

Anexo 19. Frequência e intensidade das categorias e subcategorias das entrevistas 

Categoria Subcategoria 

Educadores de Infância Diretores 
Coordenadores de 

Departamento 
Encarregados de Educação 

Frequência Intensidade Frequência Intensidade Frequência Intensidade Frequência Intensidade 

Contributos 

Decisões curriculares na 
EPE 

Forte Forte Forte Forte Forte Forte Forte Forte 

Valorização da EPE Forte Forte Forte Forte Forte Forte Forte Forte 
Investigação Forte Moderado Forte Forte Moderado Mínimo Forte Moderado 
Articulação curricular na 
EPE 

Mínimo Mínimo Forte Forte Moderado Forte Forte Forte 

Desenvolvimento das 
escolas 

Forte Moderado Forte Forte Moderado Moderado Moderado Moderado 

Lideranças Moderado Moderado Forte Forte Forte Forte Mínimo Mínimo 
Envolvimento da 
comunidade 

Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado 

Formativa Moderado Mínimo Moderado Forte Moderado Mínimo Moderado Forte 
Transparência Moderado Moderado Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Moderado 
Autoavaliação Moderado Moderado Moderado Moderado Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 
Articulação entre AEE e 
autoavaliação 

Mínimo Mínimo Moderado Moderado Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 

Críticas 

Adequação da AEE à EPE Forte Forte Moderado Moderado Forte Forte Moderado Forte 
Diferenciação curricular 
na EPE 

Forte Forte Moderado Moderado Moderado Forte Moderado Moderado 

Alheamento dos efeitos da 
AEE 

Mínimo Mínimo Moderado Forte Moderado Moderado Forte Forte 

Desenvolvimento 
profissional dos docentes 

Forte Forte Mínimo Moderado Mínimo Mínimo Moderado Moderado 

Escolarização da EPE Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Mínimo Mínimo 
Enfoque nos resultados Mínimo Mínimo Moderado Moderado Moderado Moderado Mínimo Mínimo 



 

 

Categoria Subcategoria 

Educadores de Infância Diretores 
Coordenadores de 

Departamento 
Encarregados de Educação 

Frequência Intensidade Frequência Intensidade Frequência Intensidade Frequência Intensidade 

Alinhamento com as 
expectativas da AEE 

Moderado Mínimo Mínimo Mínimo Moderado Moderado Mínimo Mínimo 

Credibilidade da avaliação Moderado Moderado Mínimo Moderado Moderado Mínimo Mínimo Mínimo 

Adaptação ao contexto Mínimo Mínimo Moderado Moderado Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 
Implementação das 
políticas educativas 

Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Moderado Mínimo Mínimo 

Metodologia 

Disseminação dos 
resultados da AEE 

Forte Moderado Forte Forte Moderado Moderado Moderado Moderado 

Entrevista de painel Forte Forte Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado 
Relatórios de escola Moderado Moderado Forte Forte Forte Forte Moderado Moderado 
Reações aos resultados Moderado Moderado Forte Forte Forte Moderado Moderado Moderado 

Observação direta Moderado Moderado Moderado Moderado Forte Forte Mínimo Mínimo 
Equipa de avaliação Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Mínimo Mínimo 
Melhoria do processo de 
AEE 

Mínimo Mínimo Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado 

Contraditórios Mínimo Mínimo Forte Moderado Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 
Plano de melhoria Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 
Questionários de 
satisfação da comunidade 

Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Moderado Moderado Mínimo Mínimo 

Valor esperado Mínimo Mínimo Moderado Moderado Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 

Sessão de apresentação Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 
Satisfação das escolas Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 
Quadro de referência Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 

Tendências 

Supervisão pedagógica na 
EPE 

Moderado Forte Mínimo Moderado Moderado Moderado Mínimo Mínimo 

Cultura da avaliação Mínimo Mínimo Moderado Moderado Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 
Accountability Mínimo Mínimo Moderado Moderado Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 



 

 

Categoria Subcategoria 

Educadores de Infância Diretores 
Coordenadores de 

Departamento 
Encarregados de Educação 

Frequência Intensidade Frequência Intensidade Frequência Intensidade Frequência Intensidade 

Descentralização Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 
Contrapartida de medidas 
políticas 

Mínimo Mínimo Mínimo Moderado Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 

Privatização da educação Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 
Terceiro ciclo 

de AEE 
Terceiro ciclo de AEE Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 

Fonte: os autores. 
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