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Introdução
O PROJETO PLATAFORMA RELEVO® tem por escopo a construção de uma
plataforma digital (online) para divulgação e disseminação de boas práticas educativas
desenvolvidas em todo o território nacional por alunos (as), pais e encarregados (as)
de educação, professores (as) e diretores (as).
O

presente

trabalho

de

investigação

designado

por

Inquérito

por

Questionário - Boas Práticas Educativas, constitui-se como uma das atividades
daquele projeto e tem o propósito de recolher dados, que permitam identificar e
ordenar aquelas que são percecionadas pelos vários elementos da comunidade
escolar, como sendo boas práticas educativas. O conhecimento das expectativas dos
alunos (as), professores (as), pais e encarregados (as) de educação e diretores (as),
obtidas através da recolha de dados desta investigação, será a base para a
construção dos critérios de seleção das práticas educativas que vão ser elegíveis para
inserção na plataforma digital. Assim, a seleção e divulgação a nível nacional dos
projetos e atividades na plataforma digital ao ser fundamentada pela classificação que
emana das perceções dos próprios atores educativos e que constituem o público - alvo
da investigação, promove a elevada participação e o envolvimento dos diferentes
atores educativos, o que se considera fulcral para a transparência e validação de todo
o processo, uma vez que “a experiência demonstra que é possível identificar e
codificar as melhores práticas e promover a sua partilha com um impacto significativo
na melhoria global do desempenho” (Santos et al., 2009, cit. em FIALHO, I. (2010)).
A estrutura do trabalho é constituída por cinco pontos, em que no ponto 1 Objetivos, são apresentados os objetivos gerais e específicos do PROJETO
PLATAFORMA RELEVO® e os do presente trabalho, Inquérito por Questionário –
Boas Práticas Educativas, que deve ser entendido como uma das atividades do
projeto acima referido, pelo ponto 2 - Enquadramento Contextual, que apresenta a
importância desta temática à luz das transformações sofridas pela escola e da
relevância em serem os próprios atores educativos a identificarem o que
percepcionam como boas práticas educativas para a isenção, imparcialidade e
credibilização na posterior operacionalização do projeto, o ponto 3 - Metodologia, em
que se descreve detalhadamente os procedimentos utilizados para a recolha dos
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dados, o ponto 4 - Análise dos Resultados, em que são apresentados uma parte
reduzida dos gráficos resultantes do tratamento estatística da informação recolhida do
inquérito por questionário e a justificação para as opções que foram tomadas na
seleção da informação, a Conclusão, que enuncia a contribuição do trabalho para a
implementação das atividades subsequentes do projeto, a Bibliografia e os Anexos.

8

1. Objetivos
O objetivo do Inquérito por Questionário - Boas Práticas Educativas
consistiu na recolha de dados que permitissem identificar e ordenar, o que é
percecionado pelos vários elementos da comunidade escolar, como sendo boas
práticas educativas, condutoras ao sucesso educativo dos alunos, de acordo com os
princípios e valores definidos no documento “Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória” (homologado pelo Despacho n.º 6478/2017, de 26 julho).
Sendo este trabalho uma das atividades integrantes do projeto Plataforma
RELEVO® – Comunidade Nacional de Boas Práticas Educativas, importa explicitar,
para uma compreensão global, que o objetivo geral deste projeto, consiste na
divulgação e disseminação de boas práticas levadas a cabo pelos mais variados
intervenientes no processo educativo – alunos, professores e outros profissionais de
educação, diretores, pais e encarregados de educação, autarquias e outras
organizações (com e sem fins lucrativos) que desempenham um papel determinante
no sistema educativo, pretendendo-se desenvolver o trabalho colaborativo e partilhar o
que de excelência é realizado nas escolas portuguesas e que é promotor do sucesso
educativo.
Constituem-se como objetivos específicos do projeto Plataforma RELEVO® –
Comunidade Nacional de Boas Práticas Educativas: 1) Promover a criação de
comunidades de partilha e de aprendizagem; 2) Reconhecer, dignificar, valorizar e
prestigiar o papel de cada ator educativo; 3) Construir uma cultura de excelência e um
clima positivo no sistema educativo português; 4) Aumentar a qualidade do sistema
educativo; 5) Estimular o intercâmbio de ideias e de experiências inovadoras; 6)
Promover o estabelecimento de parcerias e a quebra de forças de bloqueio à inovação
educativa; 7) Promover uma aproximação das práticas educativas aos desígnios
presentes e futuros da Educação nacional.
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2. Enquadramento contextual
A organização escolar sofreu profundas transformações nos últimos trinta
anos, que originaram uma mudança de paradigma face aos pressupostos que
fundamentavam a sua lógica de construção e de funcionamento. A democratização do
acesso ao ensino de crianças e jovens que primam pela heterogeneidade, o aumento
do número de anos de escolaridade obrigatória e as alterações políticas, económicas
e sociais que ocorreram na sociedade portuguesa, provocaram uma profunda
alteração da conceção do ethos escolar. Surgiram novos valores, normas e atitudes
que estiveram na origem de um novo paradigma, fundamentado num novo olhar sobre
a Escola. Se nos expusermos ao exercício mental de efetuar uma retrospetiva ao
início da década de oitenta, era inimaginável o ritmo e a amplitude do progresso a que
assistimos nos domínios tecnológico, informático e de comunicação e que estiveram
na origem de uma verdadeira revolução em vários aspetos da nossa vida,
nomeadamente, no comércio, na saúde, nas novas formas de lazer, no emprego, nos
estilos de vida e nas áreas dos transportes e das comunicações. Perante um mundo
em acelerado processo de mudança, resultante da globalização da economia e do
desenvolvimento da sociedade à escala mundial, torna-se indispensável identificar,
para (re) adequar, as práticas educativas em função da (s) nova (s) realidade(s)
educativa(s), de modo que exista no processo de ensino e aprendizagem uma real
convergência de interesses e um mais adequado ajustamento entre as expetativas dos
alunos na aquisição de competências multidimensionais passíveis de aplicação prática
no seu quotidiano e o papel da Escola que, “…enquanto ambiente propício à
aprendizagem e ao desenvolvimento de competências, onde os alunos adquirem as
múltiplas literacias que precisam de mobilizar, tem que se ir reconfigurando para
responder às exigências destes tempos de imprevisibilidade e de mudanças
aceleradas.” (in Introdução, Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória,
pág. 7).
Constatando-se que, ainda em muitas escolas, «as práticas existentes são
fortemente determinadas por crenças profundamente enraizadas, pelas práticas e
relação de trabalho entre professores e alunos que dão forma à cultura de escola e
tradições do sistema» (Fernandes, 2000:130), torna-se imperioso auscultar os (as)
alunos (as), os pais e encarregados (as) de educação, os professores (as) e os
diretores (as) sobre o que consideram ser uma boa prática educativa, condutora ao
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sucesso educativo dos alunos, para que possam ser devidamente divulgadas e
disseminadas a nível nacional, pelos vários elementos das comunidades educativas,
“porque a partilha de experiências e a divulgação de boas práticas são estratégias
fundamentais para a melhoria da qualidade das escolas e do sistema educativo.”
(Fialho, I. (2010), Conferência)
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3. Metodologia
O trabalho de investigação é constituído pelas seguintes etapas:
1) Definição dos objetivos do trabalho de investigação;
2) Definição do público-alvo;
3) Planeamento da amostra;
4) Construção do inquérito por questionário;
5) Recolha de contributos de variados parceiros educativos;
6) Apreciação da conformidade do inquérito por instituições superiores
(universitárias e politécnicas);
7) Redação da versão final do inquérito;
8) Envio inquérito para validação da Direção Geral da Educação;
9) Validação do inquérito - pré-teste a pais e EE;
10) Validação do inquérito - pré-teste a Alunos;
11) Validação do inquérito - pré-teste a Professores;
12) Validação do inquérito - pré-teste a Diretores;
13) Aplicação do inquérito por questionário;
14) Tratamento dos dados;
15) Elaboração das conclusões;
16) Apresentação dos resultados.
Tal como anteriormente referido, o propósito central deste trabalho consistia na
recolha de dados que permitissem identificar e ordenar as práticas educativas que são
percecionadas, pelos vários elementos da comunidade escolar, como sendo boas
práticas condutoras ao sucesso educativo dos alunos. O conhecimento desta
informação permite que a seleção e subsequente divulgação a nível nacional dos
projetos e atividades realizadas nos agrupamentos de escolas e escolas não
agrupadas, resultem da aplicação de critérios baseados nas escolhas e cumpram os
requisitos que emanam das percepções dos próprios atores educativos.
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O público - alvo foram os alunos (as) do ensino secundário (10º, 11º e 12º anos
de escolaridade), pais e encarregados (as) de educação, professores (as) e diretores
(as), do ensino público e privado e pretendia-se obter respostas válidas de 100
professores (as), 150 alunos (as), 50 pais e encarregados (as) de educação e 25
diretores (as), o que perfaz um total de 325 respostas.
Relativamente ao modo de seleção das unidades amostrais (escolas) utilizouse o critério geográfico, aplicando-se o inquérito por questionário em vinte escolas e a
quarenta turmas, sendo que a seleção dos alunos e dos professores foi realizada
aleatoriamente. De referir que a ligação WEB para o preenchimento do inquérito
poderia ser cumulativamente distribuída através da tutela e pelas organizações
representativas do universo em estudo, que foram amplamente solicitadas a colaborar
neste estudo, que dessa forma, a poderiam disponibilizar aos seus associados, pelo
que o número de respostas obtidas poderia vir a ser variável e em maior número, o
que veio a suceder. Contudo, salvaguardou-se a privacidade dos participantes,
mantendo-se os procedimentos que asseguravam a confidencialidade da informação
na medida que foi desativada a opção de recolha de registo dos emails dos
respondentes.
O tipo de pesquisa adotada foi de natureza quantitativa, utilizando-se um tipo
de amostragem não probabilística em que a recolha de dados foi feita através da
aplicação de um inquérito por questionário em suporte digital, aplicado on-line, com
recurso à ferramenta Google Forms®. Aos alunos das quarenta turmas, o inquérito foi
aplicado com a ferramenta on-line, mas em contexto de sala de aula, devidamente
acompanhados por um elemento da ANVPC – Associação Nacional dos Professores
Contratados. A aplicação do questionário, e consequente recolha de dados, decorreu
entre novembro de 2019 e 12 de março de 2020, data em que foi interrompida a
recolha de dados que estava a ser realizada presencialmente aos alunos (as) nos
agrupamentos

de

escolas,

escolas

não

agrupadas

e

colégios,

face

aos

constrangimentos decorrentes da declaração do estado de alerta, numa primeira fase,
e posteriormente do estado de emergência devido à pandemia do novo coronavírus.
Para a recolha de dados optou-se por um inquérito por questionário [Anexo 1]
e na etapa da sua construção foram solicitados os contributos de variados parceiros
educativos e por instituições superiores universitárias e politécnicas para a apreciação
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da conformidade da elaboração do inquérito segundo as melhores práticas, tendo a
sua estrutura organizada nas seguintes secções:
- Secção 1: Introdução - em que é apresentada a entidade do trabalho de
investigação, o objetivo geral, informação sobre a confidencialidade das respostas e
anonimato dos respondentes, a duração aproximada no preenchimento do inquérito e
o convite à participação;
- Secção 2: Caraterização - em que se requer informação sobre o perfil dos
respondentes, quanto ao género, tipo de respondente, região, idade e natureza do
estabelecimento de ensino;
- Secção 3: Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória - constituída por
4 questões em que se pede a classificação numa escala de 1 a 5, sobre o nível de
conhecimento, da importância e da forma de divulgação do PASEO;
- Secção 4: Classificação de práticas educativas - em que se requer a classificação
numa escala de 1 a 5, sobre a importância atribuída a cada uma das 40 práticas
educativas apresentadas. As 40 proposições foram selecionadas com base na revisão
e análise de um conjunto vasto de bibliografia sobre a descrição, sistematização e
exemplificação de conceitos e abordagens no âmbito das boas práticas educativas;
- Secção 5: Forma de divulgação das boas práticas educativas – em que se
pretende uma opinião dos respondentes relativamente às melhores formas de
divulgação das práticas educativas, que são realizadas a nível local e nacional, que
conduzam ao sucesso educativo dos alunos;
- Secção 6 – Os seus exemplos de boas práticas educativas – constituída por 4
questões abertas de resposta curta e de natureza facultativa.
Face à heterogeneidade e diversidade dos respondentes (alunos (as), pais e
encarregados (as) de educação, professores (as) e diretores (as)), existiu crucial
preocupação na redação de todas as proposições constantes no mesmo, através da
escolha cuidadosa das palavras para que as mesmas tivessem igual significado e
fossem interpretadas do mesmo modo por todos os inquiridos. Assim, para aferir se o
público-alvo compreendia o significado dos itens e se posicionava ao longo das
escalas sem dificuldade, foi aplicado, presencialmente, um pré-teste ou validação do
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inquérito a 15 Alunos, 5 professores, 5 pais e encarregados de educação e 5 diretores,
de forma individual. Nesta importante fase pretendeu-se esclarecer todas as dúvidas e
recolher informação em relação a cada item, o que entendiam, como o entendiam e
as dificuldades que encontravam, por forma a proceder-se à validação do inquérito.
Este pré-teste ou validação do inquérito foi acompanhado de um elemento da ANVPC
– Associação Nacional dos Professores Contratados. Concluída esta importante etapa
procedeu-se à redação da versão final do inquérito e o envio para autorização da
Direção Geral da Educação (DGE), Monitorização de Inquéritos em Meio Escolar
(MIME), com o registo n.º 0697900001 e designado por Inquérito por questionário Boas Práticas Educativas.
Na etapa de aplicação do questionário a 20 escolas e a 40 turmas garantiu-se
aos respondentes o seu anonimato, pois não existia nenhum campo do questionário
que solicitasse a identificação do inquirido, encontrando-se assim salvaguardada a
privacidade, a segurança, a proteção e a confidencialidade dos dados pessoais e o
seu tratamento. Ainda assim, os dados recolhidos são mantidos confidenciais e os
resultados, pelo acima exposto, não identificam os respondentes, respeitando os
princípios deontológicos de investigação em Ciências Sociais e o Regulamento Geral
de Proteção de Dados. Os participantes foram igualmente informados que o inquérito
era de participação voluntária e durante o preenchimento do questionário, caso
surgissem dúvidas ou necessidade de colocar alguma questão ou comentário,
poderiam entrar em contacto com a entidade do estudo via correio eletrónico, ou então
colocar pessoalmente nas situações em que o inquérito foi aplicado presencialmente.
De igual forma, para ter acesso ao resultado final do trabalho foram informados de que
teriam de enviar um e-mail com manifestação de interesse à entidade do estudo,
sendo que só com expresso consentimento e iniciativa do próprio, através do envio do
email, é que se teria conhecimento que foi um dos respondentes.
A aplicação do inquérito aos alunos decorreu em sala de aula em
computadores disponibilizados pela própria escola e em períodos letivos acordados
com a Direção do Agrupamento/Escola Não Agrupada visado. Estabeleceu-se
contacto com os diretores de turma do ensino secundário (10º, 11º e 12º anos de
escolaridade), sendo estes envolvidos como facilitadores no contacto com os
encarregados de educação dos alunos e no agendamento dos momentos de recolha
de dados junto dos discentes, tendo sempre em conta o não prejuízo das
aprendizagens dos estudantes envolvidos e o normal desenvolvimento das atividades
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em curso. A aplicação do questionário decorreu com a presença do professor da
unidade curricular selecionada, embora este não participasse diretamente no processo
de aplicação do mesmo, nem em qualquer outra fase do desenvolvimento do trabalho.
A colaboração pretendida dos estudantes era absolutamente voluntária e precedida
pela autorização do encarregado (a) de educação através do preenchimento de
declaração de consentimento esclarecido e informado [Anexo 2]. Acresce, ainda, que
no início da sessão de recolha de dados, cada respondente era informado de que o
questionário era individual e devidamente alertado para a importância de cada um
exprimir a sua opinião. Previamente à aplicação do inquérito foram recolhidas as
autorizações dos (as) encarregados (as) de educação [Anexo 3] e só depois o
questionário foi lido, questão a questão, para serem ultrapassados possíveis
obstáculos de leitura e/ou de interpretação, sendo os respondentes informados de que
poderiam decidir, em qualquer momento, não responder ao inquérito e que os dados
recolhidos seriam apenas utilizados no contexto do trabalho de investigação, estando
garantida a confidencialidade dos mesmos, dado que em nenhum momento ou
instrumento eram recolhidos dados pessoais dos alunos nem dos seus familiares.
No âmbito do protocolo de cooperação institucional entre a DGAE e a ANVPC
foi enviado, através da DGAE, para todos os Agrupamentos de Escolas e Escolas Não
Agrupadas, o pedido da melhor atenção para divulgação do Inquérito por questionário
- Boas Práticas Educativas juntando-se a respetiva ligação WEB para o preenchimento
online do inquérito, pelos professores (as), pelas associações de alunos (as),
associações de pais e encarregados (as) de educação, pelos representantes dos pais
e encarregados de educação nos Conselhos de turma e pelos diretores (as) dos AE e
ENA. Foi mais um importante passo para poder disseminar o questionário a nível
nacional e reforçar a ampla e elevada participação pelos diferentes atores educativos
que constituíam o público-alvo do trabalho de investigação.
Simultaneamente, os sucessivos apelos à forte participação às Associações
Profissionais de Professores, Confederações de Pais e Encarregados de Educação,
Federações de Professores, contribuíram decisivamente para que o número final de
respostas ao inquérito superasse o objetivo inicial proposto para a dimensão da
amostra. Foram obtidas 2816 respostas válidas, repartidas por 781 alunos (as), 753
encarregados (as) de educação, 1229 professores (as) e 53 diretores (as) e
distribuídas geograficamente por 532 da região Norte, 200 da Área Metropolitana do
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Porto, 518 da região Centro, 1129 da Área Metropolitana de Lisboa, 69 da região do
Alentejo e 363 da região do Algarve.
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4. Análise dos Resultados
Secção 1 – Introdução
O questionário é constituído por 4 secções de recolha de informação sendo
que a secção 2 fornece informação sobre a caraterização dos respondentes, a secção
3 sobre o documento Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, a secção
4 que se constituiu como o eixo estruturante do questionário com a listagem das 40
práticas educativas que foram selecionadas para submissão à classificação dos
respondentes. O tratamento da informação, baseada nas 40 práticas educativas
seleccionadas e dos 15 filtros criados para segmentação da informação, constituiu-se
o núcleo do trabalho e a combinação do binómio prática educativa/filtro de
segmentação proporcionam o tratamento estatístico e a apresentação da informação
recolhida de 600 gráficos. Ainda que se reconheça a importância de possuir uma base
de dados com esse potencial de tratamento de informação, face à inoperacionalidade
em apresentar tão elevado número de gráficos neste relatório, mais uma vez optou-se
por seleccionar aqueles que resultaram das escolhas dos respondentes. Assim, para
eliminar critérios subjectivos e escolhas pessoais foram seleccionados para apresentar
neste relatório os gráficos com o tratamento da informação, das práticas educativas
que os respondentes do inquérito classificaram como “Extremamente Importante” para
o sucesso educativo dos alunos (as).
Por último, importa explicitar que a importação do ficheiro do Google Forms com os
gráficos para o Word não identificou o espaço entre os algarismos 2 e 8 (2_816
respostas) e desformatou o número total de respostas colocando os carateres
(&nbsp;).

Secção 2 – Caraterização dos respondentes
Esta secção do questionário era constituída por cinco itens utilizados para
caraterizar o público-alvo, nomeadamente quanto ao género, o tipo de respondente, a
região, a idade e o estabelecimento de ensino em que leciona. Os resultados obtidos
apresentam-se nos seguintes gráficos circulares.
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Gráfico 1: A aplicação do inquérito obteve 2816 respostas válidas, 71% do género
feminino e 29% do género masculino, o que correspondeu a um total de 1998
respondentes do género feminino e a 818 respondentes do género masculino.

Gráfico 2: Observa-se pelo gráfico que a maioria dos respondentes foram professores
(as) com 43,6% (ou 1229 respondentes), seguidos dos alunos (as) com 27,7% (ou 781
respondentes), dos encarregados (as) de educação com 26,7% (ou 753 respondentes)
e pelos diretores (as) com 1,9% (ou 53 respondentes).
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Gráfico 3: Como se observa no gráfico, foi na Área Metropolitana de Lisboa que se
verificou o maior número de respondentes com 40,1% (ou 1129 respondentes),
seguido do Norte com 18,9% (ou 532 respondentes), do Centro com 18,4% (ou 518
respondentes), do Algarve com 12,9% (ou 363 respondentes), da Área Metropolitana
do Porto com 7,1% (ou 200 respondentes) e finalmente o Alentejo com 2,5% (ou 69
respondentes). O número de respostas obtidas das Regiões Autónoma da Madeira e
dos Açores não são estatisticamente significativos pelo que se optou por não incluir no
tratamento estatístico da informação.

Gráfico 4: Pode-se observar pelo gráfico que a maioria dos respondentes encontra-se
na faixa etária entre 15 e 25 anos com 27,7 % (ou 779 respondentes), seguida da faixa
etária entre 46 e 55 anos, com 27,6% (ou 778 respondentes), da faixa etária entre os
36 e 45 anos, com 27,2% (ou 766 respondentes), da faixa etária com mais de 55 anos
com 14,7% (ou 414 respondentes) e, finalmente, a faixa etária entre 26 e 35 anos com
2,8% (ou 79 respondentes).
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Gráfico 5: Como se observa no gráfico, a quase totalidade dos respondentes são de
estabelecimentos de ensino público com 97,6% (ou 2749 respondentes) sendo que de
estabelecimentos de ensino privado são 2,4% (ou 67 respondentes).
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Secção 3 - Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória
Esta secção do questionário era constituída por 4 itens que pretendiam
recolher informação sobre o NÍVEL DE CONHECIMENTO do documento “Perfil dos
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória”, a importância dada a cada um dos
PRINCÍPIOS e VALORES que se encontram no documento e o GRAU DE
DIVULGAÇÃO daquele documento na escola, tendo-se obtido os resultados que
seguidamente se apresentam.

Gráfico 6: Como se pode observar, a maioria dos respondentes, nomeadamente 27%
não conhece o documento “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória”,
sendo que 14,4% afirmam que o seu conhecimento é “Muito bom”.

Quanto à importância de cada um PRINCÍPIOS para o sucesso educativo dos
alunos inscritos no documento "Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória", foram classificados maioritariamente como “Extremamente Importante”,
os princípios da “Aprendizagem” com 33,3%, da “Inclusão” com 29,1%, da “Base
Humanista” com 36,6% e do “Saber” com 31%.
Quanto à importância de cada um dos VALORES que se encontram no documento
"Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória", para o sucesso educativo dos
alunos, foram classificados maioritariamente como “Extremamente Importante”, os
valores da “Liberdade”, da “Responsabilidade e Integridade”, da “Cidadania e
Participação”, e da “Curiosidade, Reflexão e Inovação”, com 30,6%, 46%, 39,5% e
28,5%, respetivamente.
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Gráfico 7: Como se pode observar a maioria dos respondentes classificaram como
“Bom” o grau de divulgação do documento "Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória", enquanto 19,8% classificaram como “Insuficiente”.
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Secção 4 – Classificação das práticas educativas
Como foi referido anteriormente, o propósito deste trabalho de investigação
consistia na recolha de informação sobre a classificação atribuída pelos respondentes
às 40 práticas educativas incluídas no inquérito, de modo a definir um critério objetivo
a utilizar na seleção das práticas educativas realizadas por alunos (as), professores
(as), encarregados (as) de educação e diretores (as) para ser aplicado na seleção das
boas práticas educativas que seriam inseridas na plataforma digital. Listam-se
seguidamente as 40 práticas educativas que estiveram em estudo:

Prática Educativa 1 - Utilizar a internet, computador, tablets e outros equipamentos

tecnológicos em sala de aula para apoio aos processos de ensino e de aprendizagem.
Prática Educativa 2 - Desenvolver projetos e atividades extracurriculares, dentro e

fora da sala de aula.
Prática Educativa 3 - Criar ambientes na sala de aula em que exista ordem, respeito,
disciplina.
Prática Educativa 4 - Utilizar metodologias de ensino e de aprendizagem mais

centradas na resolução de problemas reais do dia-a-dia.
Prática Educativa 5 - Utilizar metodologias de ensino e de aprendizagem que

promovam o aumento da capacidade de compreender, escolher e articular informação
complexa.
Prática Educativa 6 - Utilizar metodologias de ensino e de aprendizagem que

promovam o aumento da capacidade de comunicação verbal e escrita com diversos
públicos.
Prática Educativa 7 – Utilizar metodologias de ensino e de aprendizagem que

promovam o aumento da capacidade de trabalhar em grupo, coordenar e planificar.
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Prática Educativa 8 – Organizar a sala de aula, alterando a disposição das mesas e das

cadeiras, para realizar atividades diferentes das habituais.
Prática Educativa 9 - Usar a autoridade, do professor, na resolução de conflitos.
Prática Educativa 10 - Dinamizar atividades que desenvolvam a iniciativa, a
autonomia, a responsabilidade e a capacidade de tomar decisões.
Prática Educativa 11 – Criar grupos de alunos, na sala de aula, que apoiam os colegas

que têm mais dificuldades.
Prática Educativa 12 – Desenvolver o hábito, nos alunos, em realizarem trabalhos de

grupo dentro e fora da sala de aula.
Prática Educativa 13 - Envolver os alunos da turma na resolução das situações de

indisciplina em espaço de sala de aula.
Prática Educativa 14 - Criar atividades que desenvolvam, nos alunos, capacidades de
aprender a pensar, planear, executar e avaliar o seu trabalho.
Prática Educativa 15 – Desenvolver nos alunos o hábito de apresentarem os seus

trabalhos para os restantes colegas da turma.
Prática Educativa 16 – Aumentar a responsabilidade dos alunos na planificação,

organização e controlo do seu trabalho.
Prática Educativa 17 – Dar uma maior voz aos alunos na seleção das atividades a

desenvolver em espaço de sala de aula.
Prática Educativa 18 – Criar, na escola, espaços e tempos de apoio ao estudo,

realizado por professores da escola.
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Prática Educativa 19 - Criar, na escola, espaços e tempos de apoio ao estudo,

realizados por alunos do mesmo ano escolar ou de anos de escolaridade mais
avançados.
Prática Educativa 20 - Informar de forma clara, objetiva e rigorosa, os tipos de
avaliação e respetivos critérios de avaliação.
Prática Educativa 21 – Apoiar a orientação e a integração escolar de alunos mais

novos por alunos mais velhos.
Prática Educativa 22 - Valorizar o mérito académico e de cidadania, criando

prémios/incentivos anuais para os alunos.
Prática Educativa 23 - Envolver os pais e encarregados de educação nas situações
de indisciplina em sala de aula.
Prática Educativa 24 – Aumentar a presença de pais e encarregados de educação na

participação em atividades realizadas na escola.
Prática Educativa 25 – Criar cursos/ações de formação de educação extra-escolar, em

horário pós-laboral, frequentados por pais e encarregados de educação.
Prática Educativa 26 – Aumentar o acompanhamento dos pais e encarregados de

educação na vida escolar dos seus educandos.
Prática Educativa 27 – Incentivar a colaboração e a partilha, entre alunos, pais,

encarregados de educação, assistentes técnicos e operacionais e professores, no
processo de melhoria da escola.
Prática Educativa 28 – Dinamizar atividades interdisciplinares que integrem

conteúdos de diferentes disciplinas.
Prática Educativa 29 – Aumentar a oferta de disciplinas de opção extracurricular para

áreas em que os alunos demonstrem interesse.
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Prática Educativa 30 - Criar equipas de dois professores em sala de aula para
lecionarem sempre que uma turma apresente indisciplina.
Prática Educativa 31 – Terminar com os toques de entrada e de saída na sala de aula.

Prática Educativa 32 – Desenvolver, dentro da comunidade escolar, projetos que

promovam uma participação mais ativa com a comunidade local (Câmaras Municipais,
Juntas de Freguesia, Empresas, instituições de Ensino Superior, Centros de
Formação…).
Prática Educativa 33 – Criar um ambiente na escola que valorize a autonomia, a

criatividade, a iniciativa, a qualidade e a excelência do desempenho.
Prática Educativa 34 – Organizar atividades culturais, recreativas e desportivas

dirigidas a pais e encarregados de educação, assistentes técnicos e operacionais e
professores.
Prática Educativa 35 - Atribuir o cargo de diretor de turma tendo em atenção o perfil
de competências necessárias para o cargo.
Prática Educativa 36 – Divulgar as boas práticas educativas realizadas dentro da

comunidade educativa.
Prática Educativa 37 – Divulgar as boas práticas educativas realizadas por outras

comunidades educativas.
Prática Educativa 38 - Promover atividades dirigidas a alunos, professores pais e

encarregados de educação que dêem oportunidades de formação nas áreas da
cidadania e da participação ativa nas escolas.
Prática Educativa 39 - Incentivar práticas que defendam os valores da solidariedade,
da entreajuda e da cooperação entre alunos.
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Prática Educativa 40 - Respeitar e valorizar as diferenças, envolvendo todos os
alunos nas atividades do dia-a-dia na escola e na comunidade.
A estrutura do questionário era assente na caraterização dos respondentes, o
que, complementado com os seguintes 15 filtros permitiram proceder à segmentação
dos dados e obter um maior detalhe e pormenorização da informação recolhida no
tratamento estatístico dos dados.

1) Classificação das práticas educativas/por género;
2) Classificação das práticas educativas/ por tipo de respondente;
3) Classificação das práticas educativas/ por região;
4) Classificação das práticas educativas/ por idade;
5) Classificação das práticas educativas/ por tipo de ensino;
6) Classificação das práticas educativas/por género/por tipo de respondente;
7) Classificação das práticas educativas/por género/ por região;
8) Classificação das práticas educativas/por género/por idade;
9) Classificação das práticas educativas/por género/por tipo de ensino;
10) Classificação das práticas educativas/ por tipo de respondente/por região;
11) Classificação das práticas educativas/ por tipo de respondente/por idade;
12) Classificação das práticas educativas/ por tipo de respondente/por tipo de ensino;
13) Classificação das práticas educativas/ por região/por idade;
14) Classificação das práticas educativas/ por região/por tipo de ensino;
15) Classificação das práticas educativas/ por idade/por tipo de ensino.

A aplicação dos 15 filtros às 40 práticas educativas que estavam a ser estudadas
permitia a geração de 600 gráficos com resultados do tratamento estatístico. Ainda
que seja importante saber que se pode extrair todo esse manancial de informação do
inquérito realizado para posteriores análises e realização de estudos mais detalhados,
tornava-se muito exaustivo e inapropriado para o propósito do presente relatório a
inclusão de tão elevado número de gráficos. Deste modo, optou-se por fazer o
tratamento estatístico e a análise e apresentação dos resultados para as 9 práticas
educativas que os respondentes classificaram maioritariamente como “Extremamente
Importante”, que foram designadamente as seguintes, as quais serão objeto de
apresentação em gráficos circulares.
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Gráfico 8: A prática educativa “Criar ambientes na sala de aula em que exista ordem,
respeito e disciplina”, é classificada como “Extremamente Importante” por 63,7% ou
1794 respondentes, sendo que 90% do público-alvo atribui-lhe as duas escalas de
classificação mais importantes.

Gráfico 9: Ambos os géneros classificam esta prática educativa como “Extremamente
Importante”, nomeadamente 67% do género feminino e 59% do género masculino.
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Gráfico 10: Os quatro tipos de respondentes classificaram maioritariamente esta
prática educativa como “Extremamente Importante”, sendo os Encarregados (as) de
Educação com 71%, os que mais a classificam com essa escala, seguidos dos professores
(as), dos Diretores (as) e dos alunos (as) com, 68%, 67% e 52% respetivamente.
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percentagem acima dos 60%, com exceção dos respondentes da região Algarve que
lhe atribui a percentagem de 54%. Por tipo de respondente, 100% dos alunos (as) do
Alentejo e os Diretores (as) da Área Metropolitana do Porto classificaram-na como
“Extremamente Importante”, enquanto 75% dos Diretores (as) da Área Metropolitana
classificaram-na como “Muito importante”.

Gráfico 12: Como se pode observar no gráfico, todas as faixas etárias classificaram
maioritariamente esta prática educativa como “Extremamente Importante”.
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Gráfico 13: Como se observa no gráfico, a prática educativa “Criar ambientes na sala
de aula em que exista ordem, respeito e disciplina”, é classificada maioritariamente
como “Extremamente Importante”, por 64% dos respondentes de ambos os sistemas
de ensino.

Gráfico 14: Como se verifica pelo gráfico, todos os tipos de respondentes, tanto do
género

masculino

como

do

feminino,

classificaram

esta

prática

educativa
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maioritariamente como “Extremamente Importante”. Os Diretores (as) e as
Encarregadas de Educação foram os (as) que classificaram em maior percentagem
com aquela escala, com 73% e 71% dos respondentes respetivamente. Os Alunos
com 50% e as Alunas com 55% foram os que classificaram em menor percentagem
como “Extremamente Importante”.

Gráfico 15: A prática educativa é classificada maioritariamente como “Extremamente
Importante”, pelos vários tipos de respondentes e sistemas de ensino (privado e
público) com percentagens superiores a 60%. As exceções são os Alunos (as) dos
estabelecimentos de ensino público com 51% dos respondentes e os Diretores (as)
dos estabelecimentos de ensino com 100%. Neste último caso, o resultado pode
dever-se ao reduzido número de Diretores (as) de estabelecimentos de ensino privado
que participaram no estudo.
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Gráfico 16: A prática educativa “Dinamizar atividades que desenvolvam a iniciativa, a
autonomia, a responsabilidade e a capacidade de tomar decisões” é classificada como
“Extremamente Importante” por 45,7% (ou 1288) respondentes, sendo que mais de
86% do público-alvo atribuem-lhe as duas escalas de classificação mais importantes.

Gráfico 17: Como se observa pelo gráfico, o género feminino classificou a prática
educativa “Dinamizar atividades que desenvolvam a iniciativa, a autonomia, a
responsabilidade e a capacidade de tomar decisões”, maioritariamente como
“Extremamente Importante”, por 50% das respondentes, enquanto o género masculino
classificou maioritariamente como “Muito Importante”, por 43% dos respondentes.
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Gráfico 18: Como se pode observar no gráfico, os Encarregados (as) de Educação e
os Professores (as) classificaram maioritariamente esta prática educativa como
“Extremamente Importante”, com 50% e 49%, respetivamente. Os Diretores (as) e os
alunos (as) classificaram-na maioritariamente como “Muito Importante”, com 52% e
39% dos respondentes respetivamente.
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Gráfico 20: Como se pode verificar pelo gráfico, os respondentes das três faixas
etárias de maior idade, classificaram esta prática educativa maioritariamente como
“Extremamente Importante”. As faixas etárias entre os 15 e 25 anos classificaram
maioritariamente como “Muito Importante”, atribuindo-lhe uma percentagem de 39%.

Gráfico 21: Como se pode observar pelo gráfico, os respondentes dos dois tipos de
estabelecimentos de ensino classificaram esta prática educativa como “Extremamente
Importante”, sendo os respondentes dos estabelecimentos de ensino privado que
classificaram em maior percentagem com aquela escala, designadamente com 50%,
seguido dos respondentes dos estabelecimentos de ensino público com 46%.
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Gráfico 22: A análise do gráfico dos dados por género e tipo de respondentes verificase que foram as Professoras, as Encarregadas de Educação e as Alunas que
classificaram esta prática educativa como “Extremamente Importante”, com 52%, 51%
e 43% respetivamente. As Diretoras com 56%, os Professores com 49%, os Diretores
com 48%, os

Encarregados de Educação com 47% e os Alunos com 44%

classificaram maioritariamente esta prática educativa como “Muito Importante”.

Gráfico 23: Como se observa no gráfico dos dados por tipo de respondentes e tipo de
estabelecimento

de

ensino,

verifica-se

que

são

os

Professores

(as)

dos
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estabelecimentos de ensino privado que maioritariamente classificaram esta prática
educativa como “Extremamente Importante”, com 67%, seguidos dos Encarregados
(as) de Educação dos estabelecimentos de ensino público com 50% e dos Professores
(as) e Alunos (as) dos estabelecimentos de ensino privado com 49%. Os Diretores (as)
com 53% e os Alunos (as) com 39% dos estabelecimentos de ensino público,
classificaram

esta prática educativa como “Muito Importante” com 53%. Os

Encarregados (as) de Educação dos estabelecimentos de ensino privado distribuíramse equitativamente pelas três escalas de importância. O reduzido número de Diretores
(as) de estabelecimentos de ensino privado que participaram no estudo poderá
explicar o resultado obtido.

Gráfico 24: A prática educativa “Criar atividades que desenvolvam, nos alunos,
capacidades de aprender a pensar, planear, executar e avaliar o seu trabalho” é
classificada como “Extremamente Importante” por 46,2% (ou 1300) respondentes,
sendo que mais de 85% do público-alvo classificaram-na nas duas escalas de
importância mais elevadas.
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Gráfico 25: Como se observa pelo gráfico, o género feminino classificou a prática
educativa “Criar atividades que desenvolvam, nos alunos, capacidades de aprender a
pensar, planear, executar e avaliar o seu trabalho”, maioritariamente como
“Extremamente Importante”, por 50% das respondentes, enquanto o género masculino
classificou maioritariamente como “Muito Importante”, por 43% dos respondentes.

Gráfico 26: Pela observação do gráfico, verifica-se que os Professores (as) e os
Encarregados (as) de Educação classificaram maioritariamente esta prática educativa
como “Extremamente Importante”, por 51% e 50% dos respondentes respetivamente.
Os Diretores (as) e os Alunos (as) classificaram maioritariamente como “Muito
Importante” por 58% e 39% dos respondentes, respetivamente.
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Gráfico

27:

Os

respondentes

das

seis

regiões

estudadas

classificaram

maioritariamente esta prática educativa como “Extremamente Importante”, sendo os
respondentes da região do Algarve com 39%, que classificaram em menor
percentagem naquela escala de importância.

Gráfico 28: Como se pode verificar pelo gráfico, os respondentes das três faixas
etárias de maior idade, classificaram esta prática educativa maioritariamente como
“Extremamente Importante”. A faixa etária entre os 15 e 25 anos classificou
maioritariamente como “Muito Importante”, com uma percentagem de 38% dos
respondentes.
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Gráfico 29: Como se pode observar pelo gráfico, os respondentes dos dois sistemas
de ensino classificaram esta prática educativa como “Extremamente Importante”. Os
respondentes do sistema de ensino privado com 48%, seguido dos respondentes do
sistema de ensino público com 47%.

Gráfico 30: A análise do gráfico com os dados por género e tipo de respondentes
verifica-se que foram as Professoras, as Encarregadas de Educação e as Alunas que
maioritariamente

classificaram

esta

prática

educativa

como

“Extremamente

Importante”, com 54%, 51% e 39% respetivamente. Os Diretores de Escola com 63%,
as Diretoras de Escola com 52%, os Encarregados de Educação com 45%, os
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Professores com 44% e os Alunos com 41% classificaram maioritariamente esta
prática educativa como “Muito Importante”.

Gráfico 31: A observação do gráfico com os dados por tipo de respondentes e tipo de
estabelecimento

de

ensino

verifica-se

que

são

os

Professores

(as)

dos

estabelecimentos de ensino privado com 67% que maioritariamente classificaram esta
prática educativa como “Extremamente Importante”, seguidos pelos Professores (as),
pelos Encarregados (as) de Educação dos estabelecimentos de ensino público com
51%

e

50%

dos

respondentes

respetivamente

e

pelos

Alunos

(as)

dos

estabelecimentos de ensino privado com 42%. Os Encarregados (as) de Educação
dos estabelecimentos de ensino privado com 67%, os Diretores (as) e os Alunos (as)
dos estabelecimentos de ensino público, classificaram esta prática educativa como
“Muito Importante” por 59% e 39% dos respondentes respetivamente. O reduzido
número de Diretores (as) de estabelecimentos de ensino privado que participaram no
estudo poderá explicar o resultado obtido.
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Gráfico 32: A observação do gráfico da prática educativa “Informar de forma clara,
objetiva e rigorosa, sobre os tipos de avaliação e respetivos critérios de avaliação”
verifica-se que é classificada como “Extremamente Importante” por 38,4% (ou 1080)
respondentes, sendo que 74,3% do público-alvo classificam-na nas duas escalas de
importância mais elevadas.

Gráfico 33: Como se observa pelo gráfico, é o género feminino que classificou a
prática educativa, “Informar de forma clara, objetiva e rigorosa, sobre os tipos de
avaliação e respetivos critérios de avaliação”, maioritariamente como “Extremamente
Importante” e por “Muito Importante”, com 41% e 38% das respondentes.
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Gráfico 34 – A observação do gráfico permite verificar que os Diretores (as) e os
Professores (as) são quem classifica esta prática educativa maioritariamente como
“Extremamente Importante”, nomeadamente com 50% e 45% dos respondentes. Os
Encarregados (as) de Educação classificaram-na maioritariamente como “Muito
Importante”,

com

41%

dos

respondentes

e

os

Alunos

(as)

classificaram

maioritariamente como “Importante”, com 35% dos respondentes.
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Gráfico 35: Como se pode observar pelo gráfico, à exceção dos respondentes das
regiões do Norte e do Algarve que classificaram maioritariamente esta prática
educativa como “Muito Importante”, com 43% e 34%, respetivamente, em todas as
restantes

regiões

os

respondentes

classificaram-na

maioritariamente

como

“Extremamente Importante”. Os respondentes da Área Metropolitana do Porto com
46% foram os que a classificaram em maior percentagem com aquela escala. Na
região do Algarve 6% dos respondentes classificaram-na como “Pouco Importante”.

Gráfico 36: Como se pode verificar pelo gráfico, os respondentes das duas faixas
etárias de maior idade, classificaram esta prática educativa maioritariamente como
“Extremamente Importante”, nomeadamente com 46% e 45% respetivamente. Os
respondentes da faixa etária entre 36 e 45 anos com 41% classificaram-na
maioritariamente como “Muito Importante”, e a faixa etária entre os 15 e 25 anos
classificaram-na maioritariamente como “Importante”, com 36%.
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Gráfico 37: Como se pode observar pelo gráfico os respondentes dos dois sistemas de
ensino classificaram esta prática educativa como “Extremamente Importante”, sendo
que os respondentes do sistema de ensino privado em maior percentagem,
designadamente com 42%, seguido dos respondentes do sistema de ensino público
com 40%.

Gráfico 38: A análise do gráfico com os dados por género e tipo de respondentes
verifica-se que foram os Diretores de escola com 56%, as Professoras com 45%, os
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Professores com 42% e as Alunas com 33%, que classificaram maioritariamente esta
prática educativa como “Extremamente Importante”. Os Encarregados de Educação e
as Encarregadas de Educação com 40% classificaram maioritariamente esta prática
educativa como “Muito Importante”. Os alunos classificaram-na maioritariamente como
“Importante” por 35% dos respondentes. As Diretoras de Escola classificaram com a
mesma percentagem esta prática educativa, como “Extremamente Importante” e
“Muito Importante” por 44% das respondentes.

Gráfico 39: Como se verifica na análise do gráfico com os dados por tipo de
respondentes e tipo de estabelecimento de ensino, são os Encarregados (as) de
Educação dos estabelecimentos de ensino privado, os Diretores (as) e Professores
(as) dos estabelecimentos de ensino público, com 51% e 45% e os Alunos (as) dos
estabelecimentos de ensino privado com 42%, que maioritariamente classificaram esta
prática educativa como “Extremamente Importante”.
Os Professores (as) dos estabelecimentos de ensino privado, com 44%, seguidos dos
Encarregados (as) de Educação dos estabelecimentos de ensino público com 40%,
classificaram esta prática educativa como “Muito Importante”. Os Alunos (as) dos
estabelecimentos de ensino público classificaram maioritariamente esta prática
educativa como “Importante” por 33% dos respondentes.
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O reduzido número de Diretores (as) de estabelecimentos de ensino privado que
participaram no estudo poderá explicar o resultado obtido, em que classificaram
equitativamente esta prática educativa como “Nada Importante” e “Importante”.

Gráfico 40: A prática educativa “Envolver os pais e encarregados de educação nas
situações de indisciplina em sala de aula” foi classificada como “Extremamente
Importante” por 35,8% (ou 1008) respondentes. De referir que 10,1% dos
respondentes classificaram esta prática educativa como “Nada Importante” ou “Pouco
Importante”.

Gráfico 41: Como se observa no gráfico, é o género feminino que classificou
maioritariamente a prática educativa “Envolver os pais e encarregados de educação
nas situações de indisciplina em sala de aula” como “Extremamente Importante” e por
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“Muito Importante”, com 38% e 32% dos respondentes. Verifica-se que 16% dos
respondentes do género masculino classificaram esta prática educativa como “Nada
Importante” ou “Pouco Importante”.

Gráfico 42: A observação do gráfico permite verificar que os Encarregados (as) de
Educação e os Professores (as) classificaram maioritariamente esta prática como
“Extremamente Importante”, nomeadamente com 44% e 43% dos respondentes. Os
Diretores (as) classificaram-na maioritariamente como “Muito Importante” por 43% dos
respondentes. Os Alunos (as) classificaram maioritariamente como “Importante” por
37% dos respondentes, sendo que 24% classificaram-na como “Nada Importante” ou
“Pouco Importante”.
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Gráfico 43: A análise dos dados do gráfico permite verificar que à exceção dos
respondentes da região do Algarve, que classificaram esta prática educativa
maioritariamente como “Importante” por 31% dos respondentes, em todas as restantes
regiões os respondentes classificaram-na maioritariamente como “Extremamente
Importante”. Os respondentes da Área Metropolitana do Porto foram os que a
classificaram em maior percentagem com 46% nesta escala de importância. No
Algarve 19% dos respondentes classificaram esta prática educativa como “Pouco
Importante” ou “Nada Importante”.
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Gráfico 44: Como se pode verificar no gráfico, os respondentes das faixas etárias
entre 36 e 45 anos e entre 46 e 55 anos, classificaram esta prática educativa
maioritariamente como “Extremamente Importante”, nomeadamente com 48% e 41%
dos respondentes. A faixa etária de mais de 55 anos classificou maioritariamente
como “Muito Importante”, por 41% dos respondentes. Na faixa etária entre os 15 e 25
anos, 37% dos respondentes classificaram-na maioritariamente como “Importante”,
sendo que 8% e 16% dos respondentes classificaram como “Nada Importante” e
“Pouco Importante”, respetivamente.
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Gráfico 45: Como se pode observar pelo gráfico os respondentes do sistema de
ensino público com 36%, classificaram maioritariamente esta prática educativa como
“Extremamente Importante”, enquanto os respondentes do sistema de ensino privado
classificaram-na maioritariamente como “Importante”.

Gráfico 46: A análise do gráfico com os dados por género e tipo de respondente
verifica-se que as Encarregadas de Educação, as Professoras, os Professores e os
Encarregados de Educação classificaram maioritariamente esta prática educativa
como “Extremamente Importante” por 44% e 43% dos respondentes respetivamente.
As Alunas, as Diretoras e os Alunos classificaram maioritariamente como “Importante”,
com 38% e 36% dos respondentes. Esta prática educativa foi classificada como
“Pouco Importante” ou “Nada Importante” por 18% e 11% dos Alunos e por 14% e 6%
das Alunas.

52

Gráfico 47: A prática educativa “Criar equipas de dois professores em sala de aula
para lecionarem em turmas que apresentem casos de indisciplina” foi classificada
como “Extremamente Importante” por 28,9% (ou 814) dos respondentes, sendo que
14% (ou 394) respondentes, classificaram-na como “Nada Importante” ou “Pouco
Importante”, com 3,4% e 10,6% respetivamente.

Gráfico 48: Como se observa pelo gráfico, foi o género feminino que classificou
maioritariamente a prática educativa “Criar equipas de dois professores em sala de
aula para lecionarem em turmas que apresentem casos de indisciplina”, como
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“Extremamente Importante” com 31%, enquanto o género masculino classificou
maioritariamente como “Importante”, com 29% dos respondentes.

Gráfico 49: A observação do gráfico permite verificar que os Professores (as) foram
quem classificou maioritariamente esta prática como “Extremamente Importante”,
nomeadamente por 38% dos respondentes. Os Diretores (as), os Encarregados (as)
de Educação e os Alunos (as) classificaram-na maioritariamente como “Importante”,
por 40% e 32% respetivamente. 22% dos Alunos (as) classificaram esta prática como
“Pouco Importante” e 9% como “Nada Importante”.
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Gráfico 50: Como se pode observar pelo gráfico, à exceção dos respondentes da Área
Metropolitana do Porto, do Centro e do Norte que classificaram maioritariamente esta
prática educativa como “Extremamente Importante” por 37% e 32% respetivamente,
nas restantes regiões os respondentes classificaram-na maioritariamente como
“Importante”. Na região do Algarve 17% dos respondentes classificaram-na como
“Pouco Importante” e 7% como “Nada Importante”.

Gráfico 51: Como se pode verificar pelo gráfico, os respondentes das três faixas
etárias com mais idade, classificaram esta prática educativa maioritariamente como
“Extremamente Importante”. A faixa etária entre 15 e 25 anos classificou-a
maioritariamente como “Importante”, sendo que 9% dos respondentes classificaram-na
como “Nada Importante” e 22% como “Pouco Importante”.
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Gráfico

52:

Como

se

pode

observar

pelo

gráfico,

os

respondentes

dos

estabelecimentos de ensino público classificaram esta prática educativa repartindo-se
equitativamente com 29% em cada uma das três escalas de importância mais
elevadas.

Os respondentes do sistema de ensino privado classificaram-na

maioritariamente como “Importante”, sendo que 24% classificaram como “Pouco
Importante” e 9% como “Nada Importante”.

Gráfico 53: A prática educativa “Atribuir o cargo de diretor de turma tendo em atenção
o perfil de competências necessárias para o desempenho desse cargo” é classificada
como “Extremamente Importante” por 37,5% (ou 1055) respondentes.
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Gráfico 54: Como se observa pelo gráfico, ambos os géneros classificaram
maioritariamente a prática educativa “Atribuir o cargo de diretor de turma tendo em
atenção o perfil de competências necessárias para o desempenho desse cargo”, como
“Extremamente Importante”.

Gráfico 55: A observação do gráfico permite verificar que todos os tipos de
respondentes

classificaram

esta

prática

educativa

maioritariamente

como

“Extremamente Importante”, sendo os Diretores (as) e os Professores (as) que em
maior percentagem a classificaram nessa escala de importância, com 46% e 41% dos
respondentes, respetivamente.
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Gráfico 56: Como se pode observar no gráfico, todas as regiões classificaram esta
prática maioritariamente como “Extremamente Importante”, sendo os respondentes
das regiões do Alentejo e da Área Metropolitana do Porto com 43% que em maior
percentagem lhe atribuíram aquela classificação.

Gráfico 57: Como se pode observar no gráfico, todas as faixas etárias classificaram
maioritariamente esta prática educativa como “Extremamente Importante”.
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Gráfico 58: Como se pode observar no gráfico os respondentes dos dois sistemas de
ensino classificaram esta prática educativa como “Extremamente Importante”, sendo
que os respondentes do sistema de ensino privado em maior percentagem,
designadamente com 50% e os respondentes do sistema de ensino público com 39%.

Gráfico 59: A análise dos dados do gráfico por género e tipo de respondente verificase que as Diretoras de Escola com 58%, as Professoras, os Professores e as Alunas
com 42% e os Encarregados de Educação com 38% classificaram esta prática
educativa maioritariamente como “Extremamente Importante”. Os Diretores de Escola
com

56%

e

as

Encarregadas

de

Educação

com

37%

classificaram-na
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maioritariamente como “Muito Importante”, enquanto 36% dos alunos classificaram-na
maioritariamente como “Importante”.

Gráfico 60: Na análise do gráfico com os dados por tipo de respondente e tipo de
estabelecimento

de

ensino,

verifica-se

que

são

os

Professores

(as)

dos

estabelecimentos de ensino privado que maioritariamente classificaram esta prática
educativa como “Extremamente Importante”, com 78%, seguidos dos Encarregados
(as) de Educação dos estabelecimentos de ensino privado com 67%, dos Diretores
(as) estabelecimentos de ensino público com 48%, dos Alunos (as) dos
estabelecimentos de ensino privado com 44%, os Professores (as), os Alunos (as) e
os Encarregados (as) de Educação dos estabelecimentos de ensino público com 41%,
37% e 36% respetivamente. O reduzido número de Diretores (as) de estabelecimentos
de ensino privado que participaram no estudo poderá explicar o resultado obtido.
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Gráfico 61: A prática educativa “Incentivar práticas que defendam os valores da
solidariedade, da entreajuda e da cooperação entre alunos” é classificada como
“Extremamente Importante” por 40,8% (ou 1148) dos respondentes, sendo que 78,1%
do público-alvo classificou-a com as duas escalas de importância mais elevadas.

Gráfico 62: Como se observa pelo gráfico, foi o género feminino que classificou
maioritariamente a prática educativa “Incentivar práticas que defendam os valores da
solidariedade, da entreajuda e da cooperação entre alunos” como “Extremamente
Importante”, enquanto o género masculino classificou-a maioritariamente como “Muito
Importante”, por 39% dos respondentes.
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Gráfico 63 – A observação do gráfico permite verificar que os Professores (as) e os
Encarregados (as) de Educação classificaram esta prática educativa maioritariamente
como

“Extremamente

Importante”,

nomeadamente

por

46%

e

42%

dos

respondentes. Os Diretores (as) classificaram-na maioritariamente como “Muito
Importante”, por 48% dos respondentes e os Alunos (as) como “Importante” por 35%
dos respondentes.

Gráfico 64: Como se pode observar no gráfico, à exceção dos respondentes da Área
Metropolitana do Porto, em que 43% classificaram esta prática educativa como “Muito
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Importante”, nas restantes regiões classificaram-na como “Extremamente Importante”,
tendo sido o Alentejo com 47% em que os respondentes em maior percentagem
atribuíram aquela escala, seguidos do Centro e do Norte, com 44% e 43%
respetivamente.

Gráfico 65: Como se pode verificar pelo gráfico, à exceção dos respondentes com
mais de 55 anos, todos os restantes classificaram esta prática educativa
maioritariamente como “Extremamente Importante”, sendo que foi na faixa etária entre
os 36 e 45 anos, que a maior percentagem dos respondentes, com 45%, classificaram
com esta escala de importância.
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Gráfico 66: Como se pode observar no gráfico os respondentes dos dois sistema de
ensino classificaram maioritariamente esta prática educativa como “Extremamente
Importante”, sendo que os respondentes do sistema de ensino privado em maior
percentagem, designadamente com 50%, seguido dos respondentes do sistema de
ensino público com 41%.
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Gráfico 67: Na análise do gráfico com os dados por género e tipo de respondente
verifica-se que as Professoras, as Diretoras, as Encarregadas de Educação e as
Alunas, classificaram maioritariamente esta prática educativa como “Extremamente
Importante”, por 49%, 48%, 44% e 40% dos respondentes respetivamente. Os
Diretores de Escola com 56%, os Professores com 43% e os Encarregados de
Educação com 42%, classificaram-na maioritariamente como “Muito Importante”. Os
Alunos

classificaram-na

maioritariamente

como

“Importante”,

por

39%

dos

respondentes.
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Gráfico 68: A prática educativa “Respeitar e valorizar as diferenças, envolvendo todos
os alunos nas atividades do dia-a-dia na escola e na comunidade” foi classificada
como “Extremamente Importante” por 45,3% (ou 1276) dos respondentes, sendo que,
aproximadamente 80% do público-alvo classificou-a com as duas escalas de
importância mais elevadas.

Gráfico 69: Como se observa pelo gráfico, ambos os géneros classificaram
maioritariamente a prática educativa “Respeitar e valorizar as diferenças, envolvendo
todos os alunos nas atividades do dia-a-dia na escola e na comunidade” como
“Extremamente Importante”, nomeadamente por 49 % do género feminino e 38% do
género masculino.
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Gráfico 70: A observação do gráfico permite verificar que à exceção dos Diretores (as)
em que 54% classificaram esta prática educativa maioritariamente como “Muito
Importante”, os restantes tipos de respondentes classificaram-na maioritariamente
como “Extremamente Importante”, tendo sido os Alunos (as), com 48%, que
classificaram em maior percentagem com a escala de importância mais elevada.

Gráfico 71: Como se pode observar no gráfico, em todas as regiões os
respondentes classificaram esta prática educativa como “Extremamente Importante”.
Foram os respondentes da Área Metropolitana de Lisboa com 48%, quem classificou
em maior percentagem com aquela escala de importância.
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Gráfico 72: Como se pode observar no gráfico os respondentes de todas as faixas
etárias classificaram esta prática educativa maioritariamente como “Extremamente
Importante”. Os respondentes da faixa etária entre os 15 e 25 anos foram com 48%,
quem em maior percentagem classificou com aquela escala de importância.

Gráfico 73: A análise do gráfico com os dados por género e tipo de respondentes
permite verificar que as Alunas, as Professoras, as Encarregadas de Educação e os
Alunos, classificaram maioritariamente esta prática educativa como “Extremamente
Importante”, por 55%, 50%, 45% e 41% dos respondentes, respetivamente. Os
Diretores de Escola com 59%, as Diretoras de Escola com 48%, os Encarregados de
Educação com 40% e os Professores com 38%, classificaram maioritariamente esta
prática educativa como “Muito Importante”.
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Gráfico 74: Na análise do gráfico com os dados por tipo de respondente e tipo de
estabelecimento de ensino, verifica-se que os Professores (as), os Alunos (as) dos
estabelecimentos de ensino privado com 67% e 53% respetivamente, seguidos pelos
Alunos (as), Professores (as) e Encarregados (as) de Educação dos estabelecimentos
de ensino público, com 48%, 47% e 43% respetivamente, classificaram esta prática
educativa como “Extremamente Importante”.
Os Diretores (as) dos estabelecimentos de ensino público classificaram esta prática
educativa como “Muito Importante”, por com 55%.
O reduzido número de Diretores (as) de estabelecimentos de ensino privado que
participaram no estudo poderá explicar o resultado obtido.
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Secção 5 – Forma de divulgação das boas práticas educativas
Nesta secção do questionário pretendia-se recolher informação sobre a opinião
dos respondentes relativamente às melhores formas de divulgação (entre alunos,
professores, pais e encarregados de educação e escolas), das práticas educativas,
que são realizadas a nível local e nacional, solicitando-se que, entre as alternativas
apresentadas seleccionassem, as que em sua opinião eram mais adequadas,
podendo cada respondente selecionar mais do que uma forma de divulgação.
Os

resultados

obtidos

permitem

verificar

que

o

site

Institucional

da

Escola/Agrupamento foi a forma de divulgação que recolheu mais respostas com
72,2%, ou 2017 respostas, seguido do Correio eletrónico (E-mail) com 55%, ou 1535
respostas, das redes sociais (Facebook, Youtube, WhatsApp, Instagram e outras
plataformas digitais on-line) com 53,8%, ou 1504 respostas, conferências, seminários
e outros eventos físicos com 41,9% ou 1169 respostas e finalmente a comunicação
social (Televisão, Rádio, Jornais, etc.) com 34,5% ou 964 respostas.
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Secção 6: Os seus exemplos de boas práticas educativas
A última secção do questionário era constituída por quatro questões abertas de
resposta curta com carácter facultativo, em que era solicitado aos respondentes
indicassem um exemplo de uma boa prática educativa que, na sua opinião,
contribuísse para o sucesso educativo, realizada por um ALUNO (A), outra realizada
por um PROFESSOR (A), outra realizada por um ENCARREGADO (A) DE
EDUCAÇÃO e finalmente uma realizada por um DIRETOR (A).
Foram obtidas 1743 respostas com exemplos de uma boa prática educativa realizadas
por alunos (as), 1742 respostas com exemplos de uma boa prática educativa
realizadas por Professores (as), 1632 respostas com exemplos de uma boa prática
educativa realizadas por encarregados (as) de educação e 1588 respostas com
exemplos de uma boa prática educativa realizadas por diretores (as).
Perante o número de 6705 respostas obtidas e tratando-se de respostas abertas, a
análise e tratamento de informação, para além da elevada morosidade, apresentava
igualmente elevada dificuldade na organização e categorização das respostas, pelo
que se optou por realizar a análise qualitativa e de conteúdo das respostas em
momento posterior no possível aprofundamento do estudo.
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Conclusão
O desenvolvimento do presente estudo permitiu obter informações relevantes a
partir de uma amostra de 2816 respondentes relativas ao nível de conhecimento, a
importância atribuída a cada um dos princípios e valores inscritos no documento “Perfil
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” e a classificação atribuída pelos
respondentes, na sua escola ou na do seu educando, à forma de divulgação, daquele
documento. Por exemplo, que 27% dos respondentes não conhecem o documento
“Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” e 14,4% afirmam que o seu
conhecimento é “Muito bom” ou que quanto à importância, o princípio da “Base
Humanista” foi classificado por 36,6% como extremamente importante, ou que o valor
da “Responsabilidade e Integridade” foi classificado por 46% dos respondentes como
extremamente importante, enquanto 31,6% classificou como bom a forma de
divulgação na sua escola ou na do seu educando, do documento "Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade Obrigatória", enquanto 19,8% classificaram como “Insuficiente”.
Relativamente ao que se constituía como o principal objetivo do estudo, permitiu
recolher informação dos atores educativos para identificar e ordenar as práticas
educativas condutoras ao sucesso educativo dos alunos, segundo uma escala de
classificação desde “Nada Importante” a “Extremamente Importante”. Por exemplo,
71% dos encarregados de educação classificaram a prática educativa “Criar
ambientes na sala de aula em que exista ordem, respeito, disciplina, como
extremamente importante, a mesma classificação que 50% dos Professores (as)
atribuíram à prática educativa “Dinamizar atividades que desenvolvam a iniciativa, a
autonomia, a responsabilidade e a capacidade de tomar decisões”, ou que 46% dos
respondentes da faixa etária com mais de 50 anos, foram quem classificou
maioritariamente como extremamente importante a prática educativa “Informar de
forma clara, objetiva e rigorosa, os tipos de avaliação e respetivos critérios de
avaliação”. Por outro lado, “Envolver os pais e encarregados de educação nas
situações de indisciplina em sala de aula”, os respondentes do sistema de ensino
público com 36% classificaram maioritariamente esta prática educativa como
“Extremamente Importante”, ou que foi o género feminino que classificou
maioritariamente a prática educativa “Criar equipas de dois professores em sala de
aula para lecionarem em turmas que apresentem casos de indisciplina”, como
“Extremamente Importante” com 31% ou que foram os respondentes da região do
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Alentejo com 47%, quem em maior percentagem atribuiu como extremamente
importante “Incentivar práticas que defendam os valores da solidariedade, da
entreajuda e da cooperação entre alunos.”
Em suma, são alguns dos 600 exemplos ilustrativos do tratamento estatístico
que a informação recolhida no inquérito por questionário permite obter, de modo a
contribuir para a definição de critérios objetivos e fundados nas escolhas dos próprios
atores educativos, para a seleção e, divulgação, a nível nacional numa plataforma
digital, as boas práticas que são realizadas em cada comunidade educativa.
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Anexo 1 - Questionário boas práticas educativas

SECÇÃO 1: INTRODUÇÃO
Este questionário foi elaborado pela A.N.V.P.C. – Associação Nacional dos Professores
Contratados, no âmbito de um trabalho de investigação que tem por objetivo a recolha
de dados que permitam identificar e ordenar o que é entendido, pelos vários
elementos da comunidade escolar, como sendo boas práticas educativas, condutoras
ao sucesso educativo dos alunos, de acordo com os princípios e valores definidos no
documento “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” (homologado pelo
Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho).
O inquérito que lhe apresentamos é anónimo e o seu preenchimento deverá ocupar
aproximadamente 15 minutos.
É garantida a confidencialidade das respostas, que serão utilizadas apenas para
tratamento estatístico.
Convidamo-la(o) a participar. A sua opinião é fundamental e pode contribuir para a
melhoria do sucesso educativo nas escolas portuguesas.

SECÇÃO 2: CARATERIZAÇÃO
Deverá preencher os itens que se seguem, selecionando com um (X) apenas uma das
opções apresentadas para cada um deles, de acordo com o seu perfil de respondente
ao presente questionário.
1. Género: Masculino:
Feminino:
2. Tipo de Respondente:
Aluno(a):
Professor(a):
Encarregado(a) Educação:
Diretor(a):
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3. Região:
Norte:
Área Metropolitana do Porto:
Centro:
Área Metropolitana de Lisboa:
Alentejo:
Algarve:
Região Autónoma da Madeira:
Região Autónoma dos Açores:

4. Idade:
Entre 16 a 25 anos
Entre 26 e 35 anos
Entre 36 e 45 anos
Entre 46 e 55 anos
Mais de 55 anos

5. Estabelecimento de Ensino:
Público
Privado
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SECÇÃO 3: PERFIL DOS ALUNOS À SAÍDA DA ESCOLARIDADE
OBRIGATÓRIA
1) Classifique, de 1 a 5, o seu nível de conhecimento sobre o documento "Perfil dos
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória" (em que 1 corresponde a “Não
Conhece”, 2 a “Insuficiente”, 3 a “Suficiente”, 4 a “Bom” e 5 a “Muito Bom”),
selecionando, com um (X), a resposta mais adequada.

1= Não conhece

2= Insuficiente

3= Suficiente

4= Bom

5= Muito Bom

2) Classifique, de 1 a 5, a importância que dá a cada um dos PRINCÍPIOS que se
encontram no documento "Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória",
para o sucesso educativo dos alunos (em que 1 corresponde a “Nada Importante”;
2 a “Pouco Importante”; 3 a “Importante”; 4 a “Muito Importante” e 5 a
“Extremamente Importante”), selecionando, com um (X), a resposta mais
adequada em cada um dos princípios apresentados.

1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5=
Extremamente
importante

Aprendizagem
Inclusão
Estabilidade
Adaptabilidade
e Ousadia
Coerência e
Flexibilidade
Sustentabilidade
Base Humanista
Saber

3) Classifique, de 1 a 5, a importância que dá a cada um dos VALORES que se
encontram no documento "Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória",
para o sucesso educativo dos alunos (em que 1 corresponde a “Nada Importante”;
2 a “Pouco Importante”; 3 a “Importante”; 4 a “Muito Importante” e 5 a
“Extremamente “Importante”), selecionando, com um (X), a resposta mais
adequada em cada um dos valores apresentados.
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1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

Liberdade
Responsabilidade
e Integridade
Cidadania e
Participação
Excelência e
exigência
Curiosidade,
reflexão e
inovação

4) Classifique, de 1 a 5, a forma de divulgação, na sua escola ou na do seu educando,
do documento "Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória" (em que 1
corresponde a “Não Conhece”, 2 a “Insuficiente”, 3 a “Suficiente”, 4 a “Bom” e 5 a
“Muito Bom”), selecionando, com um (X), a resposta mais adequada.

1= Não conhece

2= Insuficiente

3= Suficiente

4= Bom

5= Muito Bom

SECÇÃO 4: A CLASSIFICAÇÃO DE PRÁTICAS EDUCATIVAS
Nesta secção, pretende-se uma opinião dos respondentes sobre a avaliação da
importância de cada prática educativa no sucesso educativo dos alunos, de acordo
com os princípios e valores definidos no “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória”.
Por favor atribua uma pontuação, entre 1 e 5 (em que 1 corresponde a “Nada
Importante”; 2 a “Pouco Importante”; 3 a “Importante”; 4 a “Muito Importante” e 5 a
“Extremamente “Importante”), selecionando, com um (X), a resposta mais adequada,
em cada uma das 40 práticas educativas abaixo apresentadas.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

1) Utilizar a internet, computador, tablets e outros equipamentos tecnológicos em sala
de aula para apoio aos processos de ensino e de aprendizagem.
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1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

2) Desenvolver projetos e atividades extracurriculares, dentro e fora da sala de aula.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

3) Criar ambientes na sala de aula em que exista ordem, respeito, disciplina.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

4) Utilizar metodologias de ensino e de aprendizagem mais centradas na resolução de
problemas reais do dia-a-dia.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

5) Utilizar metodologias de ensino e de aprendizagem que promovam o aumento da
capacidade de compreender, escolher e articular informação complexa.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

6) Utilizar metodologias de ensino e de aprendizagem que promovam o aumento da
capacidade de comunicação verbal e escrita com diversos públicos.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

7) Utilizar metodologias de ensino e de aprendizagem que promovam o aumento da
capacidade de trabalhar em grupo, coordenar e planificar.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante
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8) Organizar a sala de aula, alterando a disposição das mesas e das cadeiras, para
realizar atividades diferentes das habituais.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

9) Usar a autoridade, do professor, na resolução de conflitos.
1= Nada
importante

10) Dinamizar

2= Pouco
importante

atividades

3=
Importante

4= Muito
importante

que desenvolvam

a

5= Extremamente
importante

iniciativa, a

autonomia, a

responsabilidade e a capacidade de tomar decisões.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

11) Criar grupos de alunos, na sala de aula, que apoiam os colegas que têm mais
dificuldades.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

12) Desenvolver o hábito, nos alunos, em realizarem trabalhos de grupo dentro e fora
da sala de aula.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

13) Envolver os alunos da turma na resolução das situações de indisciplina em espaço
de sala de aula.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante
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14) Criar atividades que desenvolvam, nos alunos, capacidades de aprender a pensar,
planear, executar e avaliar o seu trabalho.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

15) Desenvolver nos alunos o hábito de apresentarem os seus trabalhos para os
restantes colegas da turma.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

16) Aumentar a responsabilidade dos alunos na planificação, organização e controlo do
seu trabalho.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

17) Dar uma maior voz aos alunos na seleção das atividades a desenvolver em espaço
de sala de aula.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

18) Criar, na escola, espaços e tempos de apoio ao estudo, realizado por professores
da escola.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

19) Criar, na escola, espaços e tempos de apoio ao estudo, realizados por alunos do
mesmo ano escolar ou de anos de escolaridade mais avançados.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante
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20) Informar de forma clara, objetiva e rigorosa, os tipos de avaliação e respetivos
critérios de avaliação.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

21) Apoiar a orientação e a integração escolar de alunos mais novos por alunos mais
velhos.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

22) Valorizar o mérito académico e de cidadania, criando prémios/incentivos anuais
para os alunos.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

23) Envolver os pais e encarregados de educação nas situações de indisciplina em sala
de aula.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

24) Aumentar a presença de pais e encarregados de educação na participação em
atividades realizadas na escola.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

25) Criar cursos/ações de formação de educação extra-escolar, em horário pós-laboral,
frequentados por pais e encarregados de educação.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante
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26) Aumentar o acompanhamento dos pais e encarregados de educação na vida
escolar dos seus educandos.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

27) Incentivar a colaboração e a partilha, entre alunos, pais, encarregados de
educação, assistentes técnicos e operacionais e professores, no processo de melhoria
da escola.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

28) Dinamizar atividades interdisciplinares que integrem conteúdos de diferentes
disciplinas.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

29)Aumentar a oferta de disciplinas de opção extracurricular para áreas em que os
alunos demonstrem interesse.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

30) Criar equipas de dois professores em sala de aula para lecionarem sempre que
uma turma apresente indisciplina.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

31) Terminar com os toques de entrada e de saída na sala de aula.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante
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32) Desenvolver, dentro da comunidade escolar, projetos que promovam uma
participação mais ativa com a comunidade local (Câmaras Municipais, Juntas de
Freguesia, Empresas, instituições de Ensino Superior, Centros de Formação…).
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

33) Criar um ambiente na escola que valorize a autonomia, a criatividade, a iniciativa, a
qualidade e a excelência do desempenho.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

34) Organizar atividades culturais, recreativas e desportivas dirigidas a pais e
encarregados de educação, assistentes técnicos e operacionais e professores.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

35) Atribuir o cargo de diretor de turma tendo em atenção o perfil de competências
necessárias para o cargo.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

36) Divulgar as boas práticas educativas realizadas dentro da comunidade educativa.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

37) Divulgar as boas práticas educativas realizadas por outras comunidades educativas.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante
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38) Promover atividades dirigidas a alunos, professores pais e encarregados de
educação que dêem oportunidades de formação nas áreas da cidadania e da
participação ativa nas escolas.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

39) Incentivar práticas que defendam os valores da solidariedade, da entreajuda e da
cooperação entre alunos.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante

40) Respeitar e valorizar as diferenças, envolvendo todos os alunos nas atividades do
dia-a-dia na escola e na comunidade.
1= Nada
importante

2= Pouco
importante

3=
Importante

4= Muito
importante

5= Extremamente
importante
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SECÇÃO 5: FORMA DE DIVULGAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS
EDUCATIVAS
Nesta secção, pretende-se uma opinião dos respondentes relativamente às melhores
formas de divulgação (entre alunos, professores, pais e encarregados de educação e
escolas), das práticas educativas, que são realizadas a nível local e nacional, que
conduzam ao sucesso educativo dos alunos, selecionando, com um (X), a(s)
resposta(s) mais adequada(s).
1= Site Institucional da Escola/Agrupamento.
2= Redes Sociais (Facebook, Youtube, WhatsApp, Instagram e outras plataformas
digitais on-line).
3= Correio eletrónico (E-mail).
4= Conferências, Seminários e outros eventos físicos.
5= Comunicação Social (Televisão, Rádio, Jornais, etc.).
6=Outro.
Se indicou outro, indique qual: ______________________________________

SECÇÃO 6: OS SEUS EXEMPLOS DE BOAS PRÁTICAS EDUCATIVAS
De seguida são colocadas 4 questões de resposta curta. Embora não sejam de resposta
obrigatória, agradecemos a sua colaboração.
1) Indique um exemplo de uma BOA PRÁTICA EDUCATIVA que, na sua opinião,
contribua para o sucesso educativo, realizada por um ALUNO(A).
___________________________________________________________________
2) Indique um exemplo de uma BOA PRÁTICA EDUCATIVA que, na sua opinião,
contribua para o sucesso educativo, realizada por um PROFESSOR(A).
____________________________________________________________________
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3) Indique um exemplo de uma BOA PRÁTICA EDUCATIVA que, na sua opinião,
contribua para o sucesso educativo, realizada por um ENCARREGADO(A) DE
EDUCAÇÃO.
____________________________________________________________________
4) Indique um exemplo de uma BOA PRÁTICA EDUCATIVA que, na sua opinião,
contribua para o sucesso educativo, realizada por um DIRETOR(A).
____________________________________________________________________
Muito obrigado pela sua colaboração!
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Anexo 2 - Declaração de consentimento esclarecido e informado
A A.N.V.P.C. – Associação Nacional de Professores Contratados encontra-se a
realizar um trabalho de investigação no âmbito do projeto Plataforma RELEVO® –
Comunidade Nacional de Boas Práticas Educativas.
A recolha de dados será feita através da aplicação de um questionário com o registo
n.º 0697900001 aprovado pela Direção Geral da Educação (DGE), Monitorização de
Inquéritos em Meio Escolar (MIME) e designado por Inquérito por questionário - Boas
Práticas Educativas.
O objetivo geral deste trabalho consiste na recolha de dados que permitam identificar
e ordenar, o que é entendido pelos vários elementos da comunidade escolar, como
sendo boas práticas educativas, condutoras ao sucesso educativo dos alunos, de
acordo com os princípios e valores definidos no documento “Perfil dos Alunos à Saída
da Escolaridade Obrigatória” (homologado pelo Despacho n.º 6478/2017, de 26 julho).
A aplicação do inquérito aos alunos do ensino secundário (10º, 11º e 12º ano de
escolaridade) demorará cerca de 45 minutos, decorrerá em sala de aula em
computadores disponibilizados pela própria escola e em períodos letivos acordados
com a Direção do Agrupamento/Escola Não Agrupada/Colégio. Estabelecer-se-á
contacto com os diretores de turma do ensino secundário, sendo estes envolvidos
como facilitadores no contacto com os encarregados de educação dos alunos e no
agendamento dos momentos de recolha de dados junto dos alunos, tendo sempre em
conta o não prejuízo das aprendizagens dos estudantes envolvidos e o normal
desenvolvimento das atividades em curso. A aplicação do questionário será realizada
por um elemento da Equipa de Investigação e decorrerá com a presença do professor
da unidade curricular selecionada, embora este não participe no processo de
administração do mesmo.
Os participantes serão informados que o inquérito é de participação
absolutamente voluntária e que poderão decidir em qualquer momento não participar
neste estudo sem qualquer tipo de consequências. O questionário será lido, questão a
questão, para serem ultrapassados possíveis obstáculos de leitura, mas ainda assim,
caso surjam dúvidas, poderão colocá-las ao elemento da equipa de investigação
presente na sala de aula.
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Serão igualmente informados que a selecção dos alunos a inquirir foi aleatória
e que os dados recolhidos serão apenas utilizados no contexto do trabalho de
investigação, estando garantida a confidencialidade dos mesmos dado que não serão
recolhidos dados pessoais dos alunos nem dos seus familiares, e caso pretendam
receber resultados deste trabalho de investigação terão de enviar um email com
manifestação de interesse à entidade do estudo, salvaguardando assim as condições
de privacidade, da proteção e a segurança dos dados recolhidos em conformidade
com o Regulamento Geral de Proteção de Dados.

Contamos com o vosso apoio na construção deste projeto de interesse comum!

Por favor, após a leitura da informação acima, se achar que algo não está claro, não
hesite em solicitar mais informações. Se concorda com a proposta que lhe foi feita,
queira assinar este documento.

Assinatura de quem pede consentimento: ___________________________________

Declaro que todos os procedimentos relativos à aplicação do inquérito por questionário
– Boas Práticas Educativas foram claros, bem como as informações verbais que me
foram fornecidas pela pessoa que acima assina. Desta forma, aceito participar neste
estudo e permito a utilização dos dados que de forma voluntária forneço, confiando em
que

apenas

serão

utilizados

para

esta

investigação

e

nas

garantias

de

confidencialidade e anonimato que me são dadas pelo/a investigador/a.

Nome: _______________________________________________________________

Assinatura: ______________________________________ Data: ____ /____ /______
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Anexo 3 - Declaração de autorização dos encarregados de
educação
Exmo(a). Sr(a). Encarregado(a) de Educação,
A A.N.V.P.C. – Associação Nacional de Professores Contratados encontra-se a realizar um
trabalho de investigação no âmbito do projeto Plataforma RELEVO ® – Comunidade Nacional de
Boas Práticas Educativas.
O objetivo deste trabalho consiste na recolha de dados que permitam identificar e ordenar o
que é entendido por alunos, professores, pais e encarregados de educação e diretores, como
sendo boas práticas educativas, condutoras ao sucesso educativo dos alunos. Será necessária
a aplicação de um inquérito aos alunos do ensino secundário (10º, 11º e 12º anos de
escolaridade) para o qual solicitamos a sua AUTORIZAÇÃO.
O inquérito decorrerá em sala de aula, em computadores disponibilizados pela própria escola e
em horários letivos autorizados pela Direção, e em estreita colaboração com o diretor de turma
para o agendamento da data de recolha de dados junto dos alunos, tendo sempre em conta o
não prejuízo das aprendizagens dos estudantes envolvidos e o normal desenvolvimento das
atividades em curso. A aplicação do questionário será realizada por um elemento da Equipa de
Investigação e decorrerá com a presença do professor da disciplina. A colaboração pretendida
dos estudantes é absolutamente voluntária e garantirá aos respondentes o seu anonimato, pois
não existe nenhum campo do questionário que solicite a identificação do aluno,
salvaguardando, assim, as condições de privacidade, de proteção, de confidencialidade e a
segurança dos dados recolhidos para objeto de tratamento, em conformidade com o
Regulamento Geral de Proteção de Dados. Para autorizar a participação do seu educando,
preencha, por favor, o destacável que se segue e entregue-o ao Diretor(a) de Turma.
Contamos com o seu apoio na construção deste projeto de interesse comum!

…………………………………………DESTACÁVEL………………………………………
Eu, _______________________________________________, Encarregado(a) de educação
do aluno (a), _____________________________________, a frequentar o ____ano, na turma
_____, com o n.º _____, venho por este meio autorizar que o meu educando participe no
Inquérito por questionário - Boas Práticas Educativas e declaro que tomei conhecimento da
Declaração de Consentimento Esclarecido e Informado que será assinada pelo meu educando
antes de responder ao questionário.
Data:____/____/_____

Assinatura do Encarregado(a) de Educação: _______________________________
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