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EnquadramentoObjetivos

Conhecer as representações dos professores 
sobre a supervisão pedagógica; 

Implementar um processo de supervisão 
colaborativa, no âmbito de uma disciplina 
alvo de avaliação externa, o Português;

Conhecer a relevância que os professores
atri-buem à supervisão pedagógica, na
(re)cons-trução das suas práticas letivas e
desenvolvi-mento profissional;

Analisar criticamente o impacto das práticas
supervisivas no desempenho dos docentes.

-
- 3 participantes 
(professores de Português)
- Escola Secundária do 
Alentejo

4 ciclos de Supervisão 
Pedagógica colaborativa, 
entre pares, horizontal, de 
caráter informal

- Modelo Clínico de 
Supervisão Pedagógica
- Observação direta da prática 
letiva peer coaching

- Instrumentos de registo: grelhas 
de observação naturalista e 
entrevista semi-estruturada;
- Análise de conteúdo de tipo 
descritivo e interpretativista.

Objeto de Estudo

Prática Letiva

• Identificação dos mecanismos de mudança num
grupo de professores de Português resultantes de
práticas supervisivas entre pares.

Resultados Esperados
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Supervisão Pedagógica e 
Políticas Educativas

Programa Nacional de Avaliação Externa das Escolas

3.º Ciclo de AEE

● Domínio: Prestação do Serviço Educativo
● Campo de Análise: Planificação e acompanhamento das

práticas educativa e letiva
● Referente: Mecanismos de regulação por pares e trabalho

colaborativo
● Indicadores:

- Consistência das práticas por regulação por pares;

- Formas de colaboração sistemática da atividade letiva;

- Partilha de práticas científico-pedagógicas;

- Reflexão (entre pares) sobre a eficácia das diferentes

metodologias de ensino e aprendizagem aplicadas;

- Contribuição da regulação por pares para a melhoria da

prática letiva.

MAEE: projeto de investigação 
Mecanismos de Mudança nas Escolas e na Inspeção

- Implementação do 3.º ciclo de Avaliação Externa de Escolas:
dimensões curricular, pedagógica e organizacional das escolas e da
Inspeção escolar.

- Normativos Legais
- Decreto-Regulamentar n.º 10/99 de 21 de julho
- Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho
- Despacho-Normativo n.º 10-B/2018 de 6 de julho
- Lei n.º 31/2002 de 20 de dezembro

Esta investigação está inserida no projeto de investigação financiado pela FCT: “Mecanismos de mudança nas escolas e na Inspeção. Um estudo sobre o 3º ciclo da Avaliação Externa de Escolas no ensino superior em Portugal” 
(PTDC/CED-EDG/30410/2017)
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