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Pertinência do Estudo

Face ao quadro de Face ao quadro de referência do 3º ciclo de AEE
de possibilitar os EEPs de poderem ser avaliados pela Inspeção
Geral de Educação e Ciência (IGEC) e não havendo, até à data,
qualquer EEP avaliado pelo IGEC considera-se de extremo
interesse e pertinência incluir os agentes educativos do Ensino
Privado no Projeto de Investigação Mecanismos de Mudança nas
escolas e na inspeção.

Questões de Investigação

Quais as expetativas e perceções dos agentes
educativos de um estabelecimento de Ensino Privado
(EEP) acerca do 3º ciclo de Avaliação Externa de
Escolas(AEE)?

 Quais as pespetivas dos professores de um EEP,
sobre as vantagens e desvantagens da
implementação de um sistema formal da AEE no
Ensino Privado?

 Quais as expetativas e perceções dos atores
educativos de um EEP, face ao 3º ciclo da AEE, em
particular?

 Qual a influência que o 3º ciclo de AEE pode ter,
enquanto elemento impulsionador do sucesso
escolar e da Instituição em estudo?

Objetivos de Investigação
 Averiguar expetativas, dos professores de um EEP, 

sobre vantagens e desvantagens da implementação 
de um sistema formal da AEE  no Ensino Privado;

 Caraterizar expetativas e perceções, dos 
professores de um EEP, no que se refere no 3º ciclo 
de AEE;

 Identificar as perspetivas dos professores de um 
EEP relativamente à influência que o 3º ciclo de AEE 
pode ter, enquanto elemento impulsionador do 
sucesso escolar e da Instituição em estudo.
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PRÉ-ESCOLAR 1º CICLO CRECHE 2º CICLO 3º CICLO SECUNDÁRIO

NÚMERO DE ALUNOS/ANO

1991 2000 2004 2010 2017

Anos 1991 1992 1995 2000 2004 2010 2017 2020

Área de 
exploração 

coberta
(m2)

400 1200 1200 1600 3200 3700 8800 8800

Quadro de 
Pessoal 10 11 21 35 45 80 105 128

Metodologia de Investigação

Estratégia de Investigação:
Es tudo de caso

Natureza do Estudo:
Es tudo empí r i co de natureza qua l i ta t i va

Partic ipantes no estudo:
Dire tor do EEP :
E lementos da Equ ipa de Autoava l i ação ;
Educadores de In fânc ia (Ens ino Pré-esco la r ) ;
P ro fes sores do 1º , 2º e 3º c i c los e Ens ino Secundár io .

Técnicas de recolha de dados:
Aná l i se documenta l d os documentos in te rnos do E EP em
estudo ;
Ent rev i s tas semies t ru turadas (D i r e tor e C oorden a dor d a
Equ ipa de Autoava l i ação) ;
Ques t ionár io on l ine abrangendo todos os docentes do EEP .

Técnicas de anál ise de dados:
Aná l i se de conteúdo (docum entos in te rnos e ent rev i s tas ) ;
Aná l i se Es ta t í s t i ca ( Ques t ionár ios ) .
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