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Mecanismos de Mudança 
V SEMINÁRIO NACIONAL MAEE e III SEMINÁRIO INTERNACIONAL 

 

nas Escolas e na Inspeção 
 

 

 

No âmbito do projeto de investigação financiado pela FCT (PTDC/CED-EDG/ 30410/2017) “Mecanismos de mudança nas 
escolas e na inspeção: Um estudo sobre o 3º ciclo de Avaliação Externa de Escolas no Ensino não Superior, em Portugal” 
(MAEE), realiza-se o V Seminário Nacional e III Seminário Internacional do Projeto MAEE no dia 26 de março de 2022, na 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. Este seminário tem por objetivos conhe- 
cer a perspetiva dos investigadores e das escolas sobre a Avaliação Externa de Escolas (AEE), bem como as mudanças 
inerentes ao 3º ciclo AEE e os novos desafios que se colocam às escolas/agrupamentos de escolas. 

 
. PROGRAMA Toda a informação em https://projetomaee.com 

 

9h00 Abertura do secretariado 

9h15 Sessão de abertura 
Maria Paula Paixão (Diretora da FPCEUC), José Augusto Pacheco, Carlos Barreira 

9h30-10h30 Conferência online - (Auto)evaluación de la escuela: Construir capacidades institucionales para la mejora 
Antonio Bolívar - Universidade de Granada 
Moderador - Carlos Barreira 

10h30 Coffee break 

11h-12h30 Mesa redonda Projeto MAEE: Apresentação de resultados 
José Augusto Pacheco, Isabel Fialho, Filipa Seabra e Carlos Barreira 
Moderadora - Maria da Piedade Vaz Rebelo 

12h30 Almoço 

14h30-16h00 Apresentação de comunicações sobre Avaliação de Escolas 
Moderadoras - Filipa Seabra, Isabel Fialho e José Morgado 

16h00 Coffee break 

16h30-18h00 Mesa Redonda - Avaliação Externa de Escolas: efeitos e mecanismos de mudança nas Escolas 
Luís Oliveira - Diretor do Colégio Nossa Senhora da Apresentação 
Pedro Balhau - Diretor do Agrupamento de Escolas da Lousã 
Francisco Vitorino - Diretor do Agrupamento de Escolas Águeda Sul 
Moderadora - Maria da Graça Bidarra 

18h00 Conferência - Desafios que se colocam às Escolas e às Equipas de Avaliação no decorrer do 3° ciclo de Ava- 
liação Externa 
Luís Capela - Inspetor-Geral da Educação e Ciência 
Moderador - José Augusto Pacheco 

  19h00 Sessão de encerramento  
 

Acreditação: Este Seminário está certificado como formação de curta duração (artigo 3.º do Despacho n.º 5741/2015, de 29 
de maio), 6h (dia 26 de março). 

Inscrições: A participação no Seminário é gratuita com inscrição obrigatória no link https://forms.gle/5orU681zXSC1LrVg6 
Informações: seminariovmaee@gmail.com 

Comissão científica: Ana Mouraz, Ana Paula Correia, Almerindo Janela Afonso, Carlos Barreira, Filipa Seabra, Isabel Fialho, 
José Augusto Pacheco, José Carlos Morgado, José Saragoça, Leonor Lima Torres, Maria da Graça Bidarra, Maria José Silvestre, 
Maria Piedade Vaz Rebelo, Marta Abelha, Susana Henriques, Valentim R. Alferes. 

Comissão organizadora: Adriana Caldeira, Adriana Leite, Bárbara Simões, Carlos Barreira, Catarina Amorim, Eduarda Barbosa, 
Filipa Seabra, Georgina Lopes, Graça Cunha, Inês Martins, Inês Ramos, Isabel Fialho, Joana Soares, José Augusto Pacheco, 
José Joaquim Marques da Costa, Maria da Graça Bidarra, Maria da Piedade Vaz Rebelo, Pascoal Albuquerque, Valentim R. 
Alferes e Vera Mota. 

 

mailto:seminariovmaee@gmail.com


26 de março de 2022 Auditório da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra 

Mecanismos de Mudança 
V SEMINÁRIO NACIONAL MAEE e III SEMINÁRIO INTERNACIONAL 

 

nas Escolas e na Inspeção 
 

 

 

Comunicações sobre Avaliação de Escolas 
14h30-16h00  

 
Mesa 1- Autoavaliação e avaliação externa de escolas (Anfiteatro) 
Moderadora: Isabel Fialho 
 
1 Autoavaliação e avaliação externa de escolas alguns (des)encontros.  
Marília Dias e Isabel Fialho - Universidade de Évora 
 
2 Análise da Autoavaliação nos ciclos de Avaliação Externa de Escolas (previsivelmente estará a participar 
online). Ana Tomás - Universidade Aberta 
 
3 Avaliação institucional da escola no Brasil: Apresentação de uma experiência no Estado de Santa Catarina. 
Jilvania Lima dos Santos Bazzo - Universidade do Minho  
 
4 Avaliação e melhoria da escola e do processo educativo baseadas no bem-estar do aluno. Núria Duarte - 
Escola Superior de Educação e de Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria 
 
5 Avaliação externa de escolas do interior de Portugal: um plano de investigação. Paula Martins e Filipa Seabra 
– Universidade Aberta 
 
Mesa 2- Avaliação institucional de escolas e seus efeitos (Sala 4.5) 
Moderador: José Carlos Morgado 
 
1 Perceções das lideranças e professores acerca da satisfação e efeitos da Avaliação Externa de Escolas num 
Agrupamento de Escolas da Região Centro. Georgina Lopes e Carlos Barreira - Universidade de Coimbra 
 
2 Perspetivas dos diretores das escolas de Ensino Artístico sobre o processo de autoavaliação. Catarina Amorim 
- Universidade de Coimbra 
 
3 Avaliação Externa de Escolas: Efeitos nas instituições escolares descritos em artigos publicados desde 2016. 
Pascoal Albuquerque - Universidade de Coimbra 
 
4 Autoavaliação? Sim, mas... Conceição Lamela e José Carlos Morgado - Universidade do Minho 
 
5 A Prestação do Serviço Educativo na Avaliação Externa das Escolas: Um estudo sobre inovação e articulação 
curricular. Beatriz Maia e Sofia Rodrigues - Universidade do Minho  
 
Mesa 3- Flexibilidade curricular e inclusão à luz da avaliação de escolas (Sala 4.1)  
Moderadora: Filipa Seabra  
 
1 Perfil do Aluno, Cidadania e Flexibilidade Curricular: Retratos de quatro escolas a partir dos documentos 
internos. Maria Helena Álvaro e Filipa Seabra - Universidade Aberta 
 
2 Domínios de Autonomia Curricular e Avaliação Externa de Escolas  
Carla Girão, Graça Bidarra e Piedade Vaz-Rebelo - Universidade de Coimbra 
 
3 Um olhar sobre a inclusão nos relatórios de AEE. Ana Cristina Batista e Isabel Fialho - Universidade de 
Évora 
 
4 Educação inclusiva nas escolas portuguesas: Da Avaliação Externa de Escolas às perceções dos diferentes 
atores educativos. Raquel Oliveira - Universidade de Coimbra 
 
5 Avaliação Externa de Escolas: Papel dos docentes na melhoria do serviço educativo. Helena Miranda - 
Universidade do Minho 
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Resumos 
 

 
Autoavaliação e avaliação externa de escolas: alguns (des) encontros 
 
 
Marília Alexandra Machado Dias 
Agrupamento de Escolas Silves Sul, Silves, mariliamd@gmail.com 
 
Isabel José Fialho 
Centro de Investigação em Educação e Psicologia (CIEP-UE), ifialho@uevora.pt 
 
 
 
Resumo  
 
Este trabalho procura dar a conhecer alguns aspetos dos modelos de avaliação de escola, avaliação 
externa (AE) e autoavaliação (AA), que se (de)encontram e que revelam a importância dada pelos 
avaliadores a cada área de ação da organização. O encontro entre estes documentos pode ser facilitador 
da elaboração do plano de melhoria do agrupamento, por parte da equipa diretiva, desde que analisado 
e explorado convenientemente. 
Efetua-se a análise comparativa entre um relatório AA e um relatório de AE de um agrupamento da 
região de Lisboa, com o objetivo de Identificar os indicadores comuns mais valorizados nos relatórios de 
AE e AA.  
A análise de conteúdo foi efetuada com recurso ao software webQDA®. Nesta análise consideramos as 
dimensões: i) Processo de Autoavaliação; ii) Desenvolvimento organizacional; e iii) Critérios de 
Qualidade. A cada dimensão correspondem categorias e indicadores. Foi na primeira dimensão, na sua 
categoria avaliação interna e no indicador instrumentos que encontramos o maior número de pontos 
comuns entre os dois relatórios em análise. Tal facto revela-nos que os avaliadores, internos e externos, 
valorizam indicadores mais relacionados com o processo do trabalho desenvolvido pela organização 
escolar do que com os resultados que esta obtém com a sua função educativa. 
É importante que os avaliadores ao redigirem os relatórios se foquem nos objetivos da organização 
escolar, para lhe conferirem indícios passíveis de orientar a mudança e a acção de melhoria sempre 
rumo ao sucesso. 
 
 
 
Palavras-chave 
Avaliação externa; Autoavaliação; Qualidade; Desenvolvimento organizacional 
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Análise da Autoavaliação nos ciclos de Avaliação Externa de Escolas 
 
 
Ana Tomás, Universidade Aberta, anatomas4@hotmail.com 
 
Susana Henriques, Universidade Aberta,  Susana.Henriques@uab.pt 
 
Marta Abelha, Universidade Aberta, Marta.Abelha@uab.pt 
 
 
 
Resumo  
 
A publicação da Lei 31/2002, de 20 de dezembro, particularmente na redação do seu sexto artigo, 
determinou a obrigatoriedade de processos de autoavaliação regulares. A presente comunicação integra-
se no mestrado em Administração e Gestão Educacional da Universidade Aberta, sendo uma investigação 
que está em curso, centra-se num dos capítulos do enquadramento teórico, no qual é feita a análise 
comparativa da autoavaliação nos três ciclos de Avaliação Externa de Escolas (AEE).   
O ponto de partida foi a análise dos quadros referência dos ciclos de AEE. Esta comunicação irá explorar, 
apresentar e comparar o que definiu a Inspeção Geral da Educação e Ciência (IGEC) como campos de 
análise e referentes em relação à autoavaliação das escolas, nos três ciclos de AEE.  
A análise efetuada pretende contribuir para a investigação qualitativa em curso, centrada num estudo 
de caso, que procura perceber que alterações foram geradas pelos relatórios de AEE nos 1º e 2º ciclos 
relativamente aos procedimentos de autoavaliação do agrupamento em estudo.  
 
 
 
Palavras-chave 
Autoavaliação; Avaliação Externa de Escolas; Análise  
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Avaliação institucional da escola no Brasil: Apresentação de uma experiência no 
Estado de Santa Catarina  
 
 
Jilvania Lima dos Santos Bazzo 
Universidade do Minho, jilvania.bazzo@ufsc.br 
 
 
 
Resumo  
Este trabalho tem como objetivo contribuir para o debate sobre a avaliação institucional de escolas não 
superiores por meio de uma breve apresentação do modelo de avaliação institucional, que ocorre na 
rede pública estadual de educação do Estado de Santa Catarina, Brasil. Quais são as principais dimensões 
avaliadas e os instrumentos utilizados? Quem são os sujeitos envolvidos? Para elucidar essas questões 
problematizadoras, a abordagem teórica e metodológica foi orientada pelos critérios da pesquisa 
exploratória e bibliográfica, com realização de uma entrevista. Foram consultados documentos legais 
(pareceres, resoluções etc.) acerca do tema e, considerando que a avaliação institucional é por 
amostragem, foi escolhida uma instituição com participação frequente neste marco regulatório, visando 
analisar as condições efetivas de sua materialização. Ainda que parciais, os dados apontam que, no 
estado de Santa Catarina, pode-se afirmar o seguinte: o processo de autoavaliação já é inerente à ação 
profissional dos gestores escolares, ou seja, a prática da avaliação já constitui o projeto de gestão; os 
instrumentos da avaliação institucional que são incorporados a essa cultura da autoavaliação ajudam os 
gestores escolares a qualificar ainda mais o seu trabalho e, portanto, a melhorar os índices de aprovação 
da unidade escolar pela sua comunidade; os resultados obtidos na avaliação institucional são levados 
em consideração para implementação das melhorias.       
 
 
Palavras-chave  
Avaliação institucional; Autoavaliação; Gestão escolar; Currículo; Didática 
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Avaliação e Melhoria da Escola e do Processo Educativo baseadas no bem-estar do 
aluno 
 
 
Núria Duarte 
Instituto Politécnico de Leiria, Escola Superior de Educação e Ciências Sociais  
nuria_duarte@hotmail.com 
 
 
 
Resumo 
A mudança constante da sociedade pressupõe uma transformação das e nas escolas, que devem 
aproveitar e encarar a mudança como uma oportunidade (Lima, 1998). É necessário que as escolas 
preparem as crianças com novas competências para novos trabalhos (Winthrop et al., 2018), 
promovendo o seu bem-estar, o que pode contribuir para criar sociedades socialmente mais coesas e, 
acima de tudo, para potenciar a aprendizagem (Seligman, 2011). Por outro lado, são requeridos novos 
modos de gestão e inovação nas escolas, designadamente envolvendo todos os membros num processo 
de aprendizagem e desenvolvimento incorporado nas práticas diárias, tornando-se uma “organização de 
aprendizagem” (Chiavenato, 2004) ou “organização que aprende” (Bolívar, 2003), privilegiando a 
autoavaliação enquanto estratégia para a melhoria da escola (Hargreaves, A. & Fink, D., 2007). A 
presente investigação, conduzida como um processo de avaliação de escola no sentido da procura da 
melhoria, decorreu em duas escolas do 1.º ciclo do ensino básico e pretendeu perceber de que forma o 
foco no bem-estar do aluno pode promover a melhoria da escola e do processo educativo e, 
consequentemente, das aprendizagens dos alunos. Os resultados obtidos apontam para a possibilidade 
destas melhorias poderem acontecer através de um quadro de avaliação flexível, co-construído pelos 
envolvidos, com base num perfil do aluno com bem-estar também definido pelos atores da comunidade 
educativa, tornando-se uma avaliação que toma em consideração o que é realmente importante para 
aquela comunidade educativa e visando não apenas o sucesso académico, mas também o bem-estar do 
aluno, dois fatores que se relacionam e potenciam. 
 
 
Palavras-chave 
Avaliação institucional; Bem-estar; Melhoria de escola; Mudança; Processo educativo 
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Avaliação externa de escolas do interior de Portugal:  
um plano de investigação 
 
 
Paula Martins, LE@D, Universidade Aberta, pcrmart@aeas.pt 
 
Filipa Seabra, LE@D, Universidade Aberta, filipa.seabra@uab.pt 
 
 
 
Resumo  
 
Apesar de, em termos de educação, existir “uma evolução impressionante em Portugal, por exemplo 
com a redução do abandono escolar ou o incremento dos níveis de escolaridade no ensino secundário e 
ensino superior” (Alexandre & Lima, 2019), verificam-se assimetrias entre o interior e o litoral, 
contribuindo para que cerca de 60% dos jovens dos 15 aos 24 anos (que vivem no interior) ouvidos num 
estudo promovido pela Revista Gerador (entre março e abril de 2021), cujos resultados foram publicados 
no Pequeno Livro Aberto sobre o Interior, ponderarem mudar-se para o litoral, sobretudo, pelas 
oportunidades de educação e emprego. Assim, pensou-se, através desta investigação, verificar em que 
medida os 3 ciclos de AEE de Escolas ou Agrupamentos de Escolas sujeitos a Planos de Acompanhamento 
e de Melhoria cujas áreas de melhoria se mantém entre ciclos de AEE, poderão ter tido impactos, na 
perspetiva dos atores e expressas em documentos. Para aferir das perspetivas e entraves à melhoria, 
partindo-se de duas questões de investigação: a) O que caracteriza os agrupamentos de escolas do 
interior do País cujas áreas de melhoria ao longo dos 3 ciclos de AEE se mantiveram inalteradas? e b) 
Quais as barreiras (internas ou externas?) manifestas nos documentos internos e percebidas pelos atores 
escolares, que dificultam que a AEE impulsione as melhorias esperadas nas áreas de melhoria 
assinaladas? O papel da supervisão pedagógica será equacionado como um eventual contributo para 
essa melhoria, na medida em que os processos de AEE têm focalizado a supervisão pedagógica como 
um aspeto central entre as áreas de melhoria assinaladas (Seabra et al., 2022, no prelo). 
 
 
Palavras-chave 
Avaliação Externa de Escolas; Avaliação educacional; Qualidade da educação; Áreas de melhoria; 
Entraves à melhoria; Interioridade 
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Perceções das lideranças e professores acerca da satisfação e efeitos da Avaliação 
Externa de Escolas num Agrupamento de Escolas da Região Centro  
 
 
Georgina Lopes, Agrupamento de Escolas Coimbra Oeste, gfdinis@gmail.com 
 
Carlos Barreira, FPCEUC, cabarreira@fpce.uc.pt 
 
 
 
Resumo 
 
Este trabalho desenvolvido no âmbito do projeto MAEE – Mecanismos de Mudança nas Escolas e na 
Inspeção, tem como objetivo conhecer as perceções das lideranças e dos professores acerca da 
satisfação e efeitos globais da Avaliação Externa de Escolas num Agrupamento de Escolas da Região 
Centro.  
Na metodologia foram utilizados inquéritos por questionário passados a 37 docentes a exercer cargos 
de liderança intermédia e de topo e 60 professores de um Agrupamento de Escolas da Região Centro, 
que ainda não foi avaliado no terceiro ciclo de Avaliação Externa de Escolas.  
No que se refere aos resultados, é possível constatar um grau de satisfação maior por parte das 
lideranças relativamente aos professores. O mesmo se passa nos efeitos percebidos da AEE nos 
diferentes domínios do quadro de referência, autoavaliação, liderança e gestão, prestação do serviço 
educativo e resultados, mais visíveis por parte das lideranças do que por parte dos professores, sendo 
que estes se sentem menos envolvidos no processo de AEE.  
 
 
Palavras-chave 
Avaliação Externa de Escolas, Perceção dos professores e lideranças, Grau de satisfação e efeitos da 
Avaliação Externa de Escolas 
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Perspetivas dos diretores das escolas de Ensino Artístico sobre o processo de 
autoavaliação 
 
 
Catarina Amorim 
FPCEUC, kataryna_3@hotmail.com 
 
Maria da Graça Bidarra 
FPCEUC, gbidarra@fpce.uc.pt 
 
Carlos Barreira 
FPCEUC, cabarreira@fpce.uc.pt 
 
 
 
Resumo 
 

O presente estudo tem como objetivo conhecer as práticas de autoavaliação das escolas de Ensino 
Artístico de Portugal, sendo que a maioria destas escolas são de caráter particular e cooperativo, pelo 
que não foram contempladas no 1.º e 2.º ciclos de Avaliação Externa de Escolas (AEE). Para o efeito, 
recorreu-se à metodologia de inquérito por questionário, em versão online dirigido aos diretores das 
escolas públicas e particulares e cooperativas. Este inquérito incluiu a caraterização socioprofissional 
dos diretores e do processo de autoavaliação, a identificação das práticas de autoavaliação existentes 
na escola e, por último, a sua opinião relativamente aos processos de avaliação externa e de 
autoavaliação. Obtivemos 55 respostas de diretores, sendo sete de escolas públicas (num total de 
onze) e 48 de escolas particulares e cooperativas (num total de 151). Constatámos que a maioria 
refere que na sua escola não existe uma equipa e processos de autoavaliação implementados. Quanto 
ao facto de o processo de AEE se adequar às especificidades das escolas de Ensino Artístico, verifica-
se uma certa ambivalência na opinião dos diretores. A maioria dos inquiridos concorda com a 
importância de encontrar um modelo de autoavaliação adequado às escolas de Ensino Artístico, assim 
como com a necessidade de formação para desenvolver os processos de autoavaliação. Grande parte 
dos inquiridos concorda totalmente com o facto de o processo de autoavaliação contribuir para a 
melhoria da escola enquanto organização, reconhecendo o seu impacto nos processos de ensino e 
aprendizagem.  

 
 
Palavras-chave 
Autoavaliação de escolas; Práticas; Ensino Artístico 
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Avaliação Externa de Escolas: efeitos nas instituições escolares descritos em artigos 
publicados desde 2016 
 
 
Pascoal Diogo Albuquerque  
FPCEUC, pda@sapo.pt 
 
António Gomes Ferreira 
FPCEUC, antonio@fpce.uc.pt 
 
Carlos Manuel Folgado Barreira 
FPCEUC, cabarreira@fpce.uc.pt 
 
 
 
Resumo  
 
A comunicação incidirá sobre o artigo “As inspeções/avaliações externas de escolas: efeitos nas 
instituições escolares descritos em artigos publicados desde 2016” 
(https://doi.org/10.25053/redufor.v7i1.7068) publicado na Revista Educação & Formação. Este artigo 
tem por objetivo realizar uma revisão sistemática sobre os efeitos das inspeções escolares/avaliações 
externas de escola nas escolas, apresentados nos resultados divulgados por artigos de acesso aberto, 
publicados em revistas científicas, presentes nas bases de dados Web of Science e Scopus, desde 2016 
até o momento (14/08/2021). Efetuaram-se pesquisas por palavras-chave, realizaram-se leituras dos 
títulos, resumos, palavras-chave e textos integrais e utilizou-se software de apoio. De 914 artigos 
iniciais, consideraram-se relevantes 14 artigos. As evidências de ocorrência de efeitos não desejados 
são aquelas que estão mais presentes. A realização de estudos longitudinais, envolvendo várias escolas, 
com utilização de grupos de controlo1, aumentará o conhecimento da ocorrência dos efeitos. 
 
 
Palavras-chave  
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Autoavaliação? Sim, mas… 
 

Conceição Lamela 
CIEd, Universidade do Minho,  conceicaolamela@gmail.com 
 
José Carlos Morgado 
CIEd, Universidade do Minho,  jmorgado@ie.uminho.pt 
 
 
Resumo 
 
O propósito central desta comunicação é partilhar os resultados de um projeto de investigação em curso, 
que tem como foco a avaliação de escolas. 
O enquadramento legal da avaliação das escolas do ensino não superior decorre da publicação da Lei 
n.º 31/2002, de 20 de dezembro, sendo o processo desenvolvido através da autoavaliação e da avaliação 
externa.  
Centramos, nesta comunicação, o nosso olhar nas práticas de autoavaliação, a partir dos resultados das 
entrevistas realizadas aos diretores e aos coordenadores das equipas de autoavaliação de dois 
agrupamentos de escolas. Sendo inquestionável a importância atribuída ao processo de autoavaliação 
realizado em cada uma das organizações escolares, bem como a sua articulação e complementaridade 
com a avaliação externa, quer os diretores, quer os coordenadores das equipas de autoavaliação não 
deixaram de assinalar algumas dificuldades e constrangimentos sentidos na implementação do processo 
autoavaliativo.  
Desde aspetos relacionados com os recursos disponíveis – disponibilidade e interesse dos elementos 
para integrar a equipa e a gestão do crédito horário –, até aos fatores de ordem mais operacional, bem 
como a abrangência e focos da avaliação e a elaboração dos instrumentos de recolha de dados, passando 
pela dimensão da formação relevante ou adequada para o exercícios das funções alocadas à equipa de 
autoavaliação, vários são as dificuldades invocadas pelos diretores e coordenadores para a melhor 
operacionalização do processo de autoavaliação. 
Da análise dos dados recolhidos, afigura-se-nos fulcral a existência de um planeamento estratégico que 
consubstancie o papel da autoavaliação na melhoria da qualidade do serviço educativo prestado pela 
escola.  
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Resumo  
A globalização gera transformações em diversos setores da sociedade, assim, a educação também é 
intersetada por estas mudanças, desde a conceção das políticas educativas até as práticas escolares. As 
atuais políticas nacionais de educação, projetadas segundo orientações transnacionais, têm como foco 
a melhoria das aprendizagens dos alunos e o sucesso escolar. Neste contexto, a Avaliação desempenha 
um papel central relacionado ao desenvolvimento do currículo, especialmente em relação à mudança e 
melhoria de práticas curriculares, recorrendo à inovação e articulação. Em Portugal, a avaliação das 
escolas do ensino não superior estrutura-se através dos processos de autoavaliação e de avaliação 
externa (Lei n.º 31/2002) e para a sua realização, desde 2006, com o processo de Avaliação Externa 
das Escolas (AEE). O 3.º ciclo de AEE constitui-se como tema deste estudo, especialmente no domínio 
da Prestação do Serviço Educativo. A investigação tem como objetivo identificar como são mencionadas 
as práticas de inovação curricular e pedagógica e a articulação curricular nos relatórios da AEE, no 
domínio da Prestação do Serviço Educativo. A metodologia do estudo é mista, baseada numa análise 
documental do referencial do 3.º ciclo de AEE e dos relatórios de AEE de escolas avaliadas até ao 
momento, pertencentes à área territorial norte da IGEC, aliando a análise de conteúdo aos 
procedimentos estatísticos como instrumentos para a análise dos dados. Os resultados indicam que as 
práticas de inovação curricular e pedagógica e a articulação curricular são desenvolvidas pelas escolas, 
entretanto, ainda apresentam algumas fragilidades.  
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Resumo 
 
A investigação tem como objetivo apresentar retratos de quatro escolas, selecionadas tendo como base 
os relatórios do 3.º ciclo da Avaliação Externa de Escolas, do ano 2019/2020.Foram selecionadas duas 
Escolas (A e B) com referências explicitamente positivas ao trabalho que desenvolvem com vista à 
prossecução do Perfil do Aluno (PA), bem como à articulação que estabelecem com a área de Cidadania 
em coerência com os seus documentos internos, e duas (C e D) que expressam tais referências 
negativamente. 
Nesta abordagem da investigação pretende-se dar continuidade ao estudo que tem vindo a ser 
desenvolvido, apresentando um retrato das Escolas por via da leitura e análise dos documentos internos 
disponíveis nos respetivos sites. Este acesso digital permite aceder aos documentos internos que cada 
Escola disponibiliza e, através deles, por via da sua análise, percecionar como as escolas se posicionam 
perante o PA, a cidadania e a flexibilidade curricular. Os retratos, apresentam um olhar que permite 
percecionar de que modo refletem os documentos internos de quatro escolas secundárias, o lugar do 
PA, no contexto do currículo do ensino secundário.  
A investigação tem uma natureza qualitativa com base na análise documental e de conteúdo, tendo 
como fontes os documentos internos das quatro Escolas. A categorização que serviu de suporte à análise 
dos documentos assentou nos conceitos de PA; Cidadania; Autonomia e Flexibilidade Curricular e 
Aprendizagens Essenciais. 
Do estudo apuramos que os documentos internos analisados carecem de maior explicitação no 
desenvolvimento e operacionalização de práticas pedagógicas relativos ao PA em articulação com a 
Cidadania. 
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Resumo 
 

Tendo em consideração as políticas mais recentes em matéria educativa, mais concretamente o DL 
55/2018, que remete para o projeto de autonomia e flexibilidade curricular e domínios de autonomia 
curricular e considerando o quadro de referência do 3º ciclo de Avaliação Externa de Escolas, 
interrogamo-nos sobre o seu alinhamento. Procurando conhecer a realidade das escolas no âmbito da 
implementação dos Domínios de Autonomia Curricular, apresenta-se um estudo empírico documental 
com base em 18 relatórios de escolas da zona centro avaliadas no decorrer do 3º ciclo de Avaliação 
Externa de Escolas (2017/2018 a 2019/2020). O corpus de análise incidiu no domínio da prestação do 
serviço educativo e nos campos de análise designados por oferta educativa e gestão curricular, por um 
lado, e planificação e acompanhamento de práticas educativas e letivas, por outro, incluindo ainda os 
pontos fortes e as áreas de melhoria. A análise de conteúdo incidiu nas asserções destes campos de 
análise tendo como categorias os seus referentes. 
A análise dos relatórios revela uma classificação de níveis elevados (bom e muito bom) no domínio de 
prestação do serviço educativo sendo, contudo, os dados preliminares indicadores de uma reduzida 
referência aos domínios de autonomia curricular. Destaca-se ainda, mais nos pontos fortes do que nas 
áreas de melhoria, a referência à articulação curricular, à interdisciplinaridade e à colaboração entre 
pares. 
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Resumo  
 
A educação inclusiva tem vindo a constituir-se como uma meta mundial a alcançar por todos os sistemas 
educativos, revelando-se um grande desafio. Em Portugal, o Decreto/Lei 54/2018 veio responder a este 
desafio, procurando entender a diversidade de caraterísticas, as potencialidades e fragilidades de todos 
os alunos. Também a avaliação externa de escolas (AEE) no seu 3.º ciclo de avaliação tem, entre outros, 
o objetivo de promover a qualidade do ensino, das aprendizagens e a inclusão de todas as crianças e de 
todos os alunos. Esta intencionalidade ganha visibilidade na análise do Quadro de Referência, em dois 
referentes e sete indicadores dos quatro domínios. Com esta análise pretende-se perceber qual a 
visibilidade das questões de inclusão, nos relatórios de AEE. Para tal, foram analisados os relatórios 
produzidos pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência, nos anos letivos 2018/2019 e 2019/2020, de 62 
agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas pertencentes à rede pública, sendo 10, agrupamentos 
TEIP. 
Os resultados revelam que a maior percentagem de asserções com as palavras “inclusão e “inclusiva”, 
encontra-se nos Pontos Fortes, no domínio da Prestação do serviço Educativo e nos agrupamentos não 
TEIP. Nas Áreas de Melhoria é o domínio da Liderança e Gestão que apresenta maior percentagem e a 
totalidade percentual vai para os agrupamentos não TEIP. Os pais e encarregados de educação de alunos 
dos ensinos básico e secundário manifestam elevada concordância com o envolvimento em estratégias 
de inclusão para os seus educandos, sendo, ainda assim, superior na educação pré-escolar. 
Concluímos que os relatórios de avaliação externa de escolas são reveladores de uma educação inclusiva, 
alinhada com as orientações da política educativa, enunciada no DL n.º 54/2018. 
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Resumo 
 
Este estudo está integrado no tema da educação inclusiva, com especial enfoque na inclusão de 
estudantes com necessidades educativas nas escolas de ensino regular em Portugal. Considerando o 
alcance de uma educação de qualidade para todos (United Nations Agenda, 2030), esta investigação 
visa compreender até que ponto se está a avançar nessa direção. Assim, o percurso histórico e legislativo 
da educação inclusiva será considerado, bem como o recurso à avaliação institucional, através do 
programa Avaliação Externa das Escolas (AEE) em Portugal, referente ao 3º Ciclo Avaliativo. Com efeito, 
esta investigação tem como principal objetivo mapear as práticas de inclusão através da análise dos 
relatórios da AEE e analisar as práticas inclusivas e a perceção dos diferentes atores educativos sobre a 
aplicação do Decreto-Lei 54/2018. Concomitantemente, a investigação empírica incluirá um estudo 
documental e um estudo por inquérito, através de questionário e entrevistas. Para a análise dos dados 
dos relatórios e do inquérito por entrevista, será utilizada a técnica de análise do conteúdo através do 
software WebQda e, para o inquérito por questionário, será utilizado o software SPSS. Esta investigação 
visa contribuir para uma aproximação da universidade com outros contextos sociais, bem como para as 
políticas públicas desenvolvidas para pessoas com necessidades educativas, com uma base empírica que 
permita uma avaliação destas políticas, considerando os contextos sociais de cada escola.  
 
 
Palavras-chave 
Avaliação Externa de Escolas; Decreto-lei 54/2018; Educação inclusiva; Medidas de suporte e 
aprendizagem 
 
 
 
 
 
  

mailto:raqueljpa@hotmail.com


26 de março de 2022 Auditório da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra 

Mecanismos de Mudança 
V SEMINÁRIO NACIONAL MAEE e III SEMINÁRIO INTERNACIONAL 

 

nas Escolas e na Inspeção 
 

 

 
Avaliação Externa de Escolas: o papel dos docentes na melhoria educativa 
 
 
Helena Miranda 
 helenamir@gmail.com 
  
 
 
 
Resumo 
 
Está em implementação o terceiro Ciclo de Avaliação Externa das Escolas (III AAE), no quadro do sistema 
de avaliação do Ministério da Educação (Abrantes, 2018). 
Ao longo dos sucessivos ciclos, a Avaliação Externa das Escolas tem dado a perceber serem seus 
principais objetivos melhorar a prestação do serviço educativo e lograr repercussões do processo de AAE 
nas comunidades escolares. 
Num tempo em que preparar o futuro da educação é um desafio complexo (Unesco, 2021), o enfoque 
na conexão entre as questões supramencionadas e o papel dos docentes e das suas interações 
profissionais nesta melhoria (Lo, 2020) – em linha com as orientações internacionais (por exemplo, 
Unesco, 2021, ou OCDE, 2018) – evidencia a incidência (traduzida em alguns dos referentes do Quadro 
de Referência deste 3.º Ciclo, que marcam a diferença em relação aos ciclos anteriores: Seabra, et al., 
2021), nos processos de melhoria envolvendo interações profissionais entre docentes. Destaque para o 
referente do Domínio de Prestação do Serviço Educativo “mecanismos de regulação por pares e trabalho 
colaborativo”, ao mesmo tempo que se assume a necessidade de uma “visão partilhada pelos diferentes 
atores” (IGEC, 2019, p. 6).  
Na comunicação, pretende-se apresentar uma breve análise acerca das diferenças deste Ciclo em relação 
aos anteriores e discutir o papel da colaboração em contexto curricular para os objetivos de melhoria 
educativa, sendo esse o foco do meu projeto de doutoramento em Ciências da Educação, Especialização 
em Desenvolvimento Curricular no âmbito do Projeto de Investigação da FCT (PTDC/CED-
EDG/30410/2017), Mecanismos de mudança nas escolas e na inspeção. Um estudo sobre o 3º ciclo de 
Avaliação Externa de Escolas no Ensino não Superior, em Portugal (MAEE). 
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