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1 - INTRODUÇÃO
O presente relatório pretende proporcionar dinâmicas que permitam melhorar os pontos
críticos e divulgar os aspectos positivos de uma das estruturas intermédias das escolas: os
departamentos. Assim sendo, ao reflectir sobre os resultados alcançados promove-se e consolida-se
uma cultura de reflexão e de mudança na escola.
A avaliação deve servir não só para corrigir, mas também para identificar inovações e boas
práticas, gerando maior confiança interna e externa.
Tendo como base o que foi referido anteriormente, é importante salientar que o presente
relatório é um documento de trabalho que visa a reflexão de práticas e a partilha de opiniões.
Deste confronto de ideias é fundamental que se construa um diagnóstico o mais consensual possível
e que, a partir dele, se definam planos de melhoria do funcionamento da escola.
A “Lei do Sistema de Avaliação da Educação e do Ensino Não Superior” traduz a compreensão
do Estado Português sobre a importância da avaliação no sistema de ensino e anuncia a vontade de
ver melhorados os resultados dos procedimentos dos seus atores e o nível de satisfação dos
utentes.
O presente trabalho encontra-se organizado numa estrutura composta por seis capítulos
e um conjunto de quatro anexos.
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2 - CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA
A Equipa do Observatório de Qualidade é constituída pelos seguintes elementos:


Paula Felisberto - Docente 3º Ciclo (Coordenadora da Equipa)



Anabela Aguieiras - Docente 3º Ciclo



Fernanda Santos - Docente 1º Ciclo



Isabel Farinha – Docente 2º Ciclo



Isabel Fernandes – Docente 3º Ciclo



José Covas - Representante dos Pais/Encarregados de Educação

3 - CRONOGRAMA

Atividades

Meses
Set/Out Nov Dez Jan Fev Março Abril/Maio Junho Julho

1ª Etapa
Constituir a equipa
Planear a autoavaliação
2ª Etapa
Construir
e
aplicar
os
instrumentos de autoavaliação
Recolher, tratar e analisar os
dados
Elaborar o relatório final
3ª Etapa
Divulgar os resultados
Elaborar plano de melhoria
Planear autoavaliação seguinte
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Set

4 - METODOLOGIA
A metodologia aplicada centrou-se principalmente na realização de questionários a todos
os docentes do Agrupamento, na análise documental e na aplicação de uma entrevista aos
coordenadores de departamento.
A aplicação de um inquérito por questionário possibilita uma maior sistematização dos
resultados fornecidos, permite uma maior facilidade de análise, bem como reduz o tempo que é
necessário despender para recolher e analisar os dados. Convém, no entanto, salientar que é mais
uma forma de recolha de informação, para além da análise documental e da entrevista, e que só a
triangulação deverá apontar caminhos.
As questões foram desenvolvidas tendo em conta três princípios básicos: o Princípio da
Clareza (devem ser claras, concisas e unívocas), o Princípio da Coerência (devem corresponder à
intenção da própria pergunta) e o Princípio da Neutralidade (não devem induzir uma dada resposta
mas sim libertar o inquirido do referencial de juízos de valor ou do preconceito do próprio autor).
O questionário é misto já que contém 54, ou 55 questões de resposta fechada, onde o
inquirido apenas seleciona a opção, de entre as apresentadas, que mais se adequa à sua opinião, e
3 questões de resposta aberta que permitem ao inquirido construir a resposta com as suas próprias
palavras, possibilitando, deste modo, a liberdade de expressão.
No presente questionário utilizou-se uma escala de Likert para medir as opiniões do
público-alvo, que apresenta uma série de cinco proposições, das quais o inquirido deve selecionar
uma: sempre, normalmente, raramente, nunca, não sei.
A cada departamento atribuiu-se um número, o que permitiu avaliá-lo isoladamente. Os
questionários apresentados aos docentes de cinco departamentos eram iguais na generalidade, com
54 questões fechadas e 3 questões abertas (anexo 1); para o questionário aplicado ao
departamento do 1ºciclo (anexo 2), foi elaborada mais uma questão fechada.
Conforme constava na lista fornecida pela secretaria da escola, o número de docentes
colocados no Agrupamento, no momento da aplicação do questionário, era de 127 docentes. No
gráfico seguinte apresenta-se a distribuição dos docentes do Agrupamento pelos diferentes
departamentos:
Número de docentes por departamento
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Dep. de
Expressões

Dep. Préescolar

Dep. 1º Ciclo

O inquérito por questionário foi entregue a todos os docentes e educadores do
Agrupamento, à exceção dos coordenadores de departamento, para os quais estava prevista
uma entrevista. Assim sendo, dos 127 docentes do Agrupamento, retirados os 6
coordenadores, restaram 121 docentes.
Alguns docentes, por diferentes razões, mas principalmente por se encontrarem de
baixa média ou em mobilidade, não levantaram e/ou não responderam ao questionário. O
número de docentes de cada departamento que não respondeu não foi expressivo. Assim:
- no Departamento de Línguas não responderam 3 docentes;
- no Departamento de Ciências Sociais e Humanas não respondeu 1 docente;
- no Departamento de Matemática e Ciências Experimentais não responderam 3 docentes;
- no Departamento de Expressões não responderam 5 docentes;
- no Departamento do Pré-escolar responderam todos os educadores;
- no Departamento do 1ºCiclo não responderam 5 docentes.
Responderam ao inquérito 104 docentes do Agrupamento.
Para o tratamento do questionário, os valores foram convertidos em percentagens, tendo
em conta o número de docentes de cada departamento que respondeu. Para cada questão as
percentagens das respostas “Sempre/Normalmente” e “Raramente/Nunca” foram agrupadas.
Por outro lado, as questões foram agrupadas por tema/competência a avaliar.
A metodologia adotada baseou-se na construção de gráficos de barras para as percentagens
de “sempre/normalmente” obtidas nos grupos de questões relacionadas. Sempre que a
percentagem de docentes que respondeu “Não sei” foi significativa, ou seja, com valores
superiores ou iguais a 25%, esse resultado foi analisado.
Considerámos que, para percentagens de resposta de opinião iguais ou superiores a 70%, a
competência em avaliação foi alcançada.
Saliente-se que os resultados dos questionários referem-se à média da opinião dos
docentes ou educadores de cada departamento.
Foi ainda construído um gráfico onde constam os resultados globais do Agrupamento a cada
uma das questões colocadas (anexo 4). Através deste gráfico é possível destacar pontos fortes e
áreas frágeis, ao nível do Agrupamento. Sempre que se revelou pertinente, esta análise foi
inserida.
Para as respostas obtidas, que indicam a opinião dos docentes ou educadores na
consecução das competências do departamento, identificaram-se pontos fortes e áreas de
melhoria. Sempre que possível apresentaram-se sugestões de melhoria.
Note-se que, tendo em conta o número reduzido de educadores do departamento do Préescolar, formado apenas por cinco educadores, acrescido da instabilidade do corpo de educadores,
já que nenhum pertence ao quadro do Agrupamento, estes factos não permitiram a obtenção de
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resultados expressivos. Por esta razão, em vários momentos não foram retiradas conclusões com
base nas respostas aos questionários para esse departamento.
A análise documental abrangeu alguns documentos do Agrupamento, a saber: o Regimento
Interno dos Departamentos e atas das reuniões de departamento, das reuniões de Conselho
Curricular e do Conselho Pedagógico.
Para além destes foram consultados os seguintes documentos de gestão: Projeto da
Diretora, Projeto Curricular do Agrupamento, Projeto Educativo do Agrupamento, o Regulamento
Interno do Agrupamento, Plano Anual de Atividades e Articulação Curricular.
Com o objetivo de ouvir diretamente os que coordenam a estrutura em avaliação, de modo
a permitir uma maior riqueza de informação, foi realizada uma entrevista aos Coordenadores de
Departamento. A mesma possibilitou a recolha de práticas e sugestões de melhoria sobre o
funcionamento e a orgânica destas estruturas de gestão intermédia, bem como dos conselhos
curriculares, tendo como base algumas competências constantes no Regimento Interno.
O guião da entrevista foi elaborado a partir dos resultados dos questionários aplicados
(anexo 3).
No tratamento das respostas da entrevista foram selecionadas as que contribuíram para
acrescentar ou salientar pontos fortes e/ou sugestões de melhoria, evitando a repetição de
informação.
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5 - ANÁLISE DOS DADOS
5.1. - através de documentos
Realizada a análise documental verificou-se o seguinte:
 as alíneas: l) facultar informação sobre os conteúdos programáticos a lecionar por
ano de escolaridade aos Pais e Encarregados de Educação; e m) facultar informação
sobre os conteúdos programáticos não lecionados por ano de escolaridade aos Pais e
Encarregados de Educação; do artigo 10º do Regimento Interno dos Departamentos,
não são da competência do Responsável Curricular de Disciplina/Anos, pelo que se
sugere a sua reformulação;
 um dos pontos fortes identificados é a articulação entre os coordenadores dos
departamentos de Matemática e Ciências Experimentais com o de Expressões, e o
departamento de Línguas com o do 1ºciclo;
 no departamento de Línguas, salienta-se a existência de uma plataforma própria,
com os materiais produzidos, a existência de uma base de recursos e a recolha, junto
dos docentes, de material didáctico;
 a existência de articulação entre o departamento de Línguas e outras estruturas de
orientação educativa, nomeadamente com a Biblioteca Escolar, PNL e o PLNM, em
questões relativas aos materiais de ensino-aprendizagem;


no departamento de Ciências Sociais e Humanas regista-se a existência de articulação
de conteúdos programáticos e planificações, como é patente em documento próprio;



a calendarização de atividades com vista à elaboração do Plano de Ação do
Departamento, do Plano Anual de Atividades e das planificações é realizada;



no Regimento Interno dos Departamentos, a existência de algumas

imprecisões,

sugere que seja feita uma revisão do mesmo, para que esteja em conformidade com o
Regulamento Interno do Agrupamento.

7

5.2. - através dos questionários e entrevista
01 No departamento é promovida a troca de experiências entre os professores.
02 No departamento é promovido trabalho colaborativo entre os professores.
03

No departamento é promovida a construção e a partilha de materiais entre os docentes para o desenvolvimento
das respetivas atividades.
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Pontos Fortes


Em todos os departamentos é promovida a troca de experiências.



De uma forma geral os docentes do Agrupamento consideram que há troca de
experiências e cooperação entre os professores dos vários departamentos.



Através da entrevista aos coordenadores verifica-se que, de um modo geral, o
trabalho colaborativo é realizado ao nível dos Conselhos Curriculares de cada
departamento e em reuniões de Conselho de Departamento e Conselhos de Ano.

Áreas de melhoria


Trabalho colaborativo entre docentes e educadores do mesmo departamento e
promoção da construção e da partilha de materiais para o desenvolvimento das
respetivas atividades, nos departamentos de Línguas e do Pré-escolar.

Sugestões de melhoria


De acordo com os resultados dos questionários é necessário fomentar o trabalho
colaborativo entre os professores e promover a construção e a partilha de materiais
entre os docentes e educadores para o desenvolvimento das respetivas atividades, nos
departamentos de Línguas e Pré-escolar. Neste sentido, sugere-se que, da
componente não lectiva sejam atribuídos tempos em que os docentes e educadores
possam construir materiais e/ou para práticas reflexivas ao nível pedagógico.
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04

O departamento discute os critérios gerais de avaliação e apresenta sugestões.

05

O departamento discute os critérios específicos de avaliação de cada disciplina e apresenta sugestões.

06

No departamento discutem-se procedimentos e formas de atuação nos domínios de aplicação de estratégias de
diferenciação pedagógica.
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Questão 5 - 25% dos educadores do departamento do Pré-escolar responderam “Não sei”
Questão 6 - 25% dos educadores do departamento do Pré-escolar responderam “Não sei”

Pontos Fortes


Todos os departamentos discutem os critérios gerais de avaliação e apresentam
sugestões.



Em todos os departamentos, em que tal se aplica, é feita a discussão dos critérios
específicos de avaliação de cada disciplina e os docentes referem que apresentam
sugestões.



O departamento de 1ºCiclo evidencia-se em relação a todos os outros departamentos
na discussão de procedimentos e formas de atuação nos domínios de aplicação de
estratégias de diferenciação pedagógica.



Com base na entrevista realizada, verifica-se que no departamento de Ciências
Sociais e Humanas, é assegurada a coordenação de procedimentos e formas de
atuação, no que diz respeito à avaliação através da definição de critérios de
avaliação/níveis de desempenho das áreas curriculares.

Áreas de melhoria


A discussão de procedimentos e formas de atuação nos domínios de aplicação de
estratégias de diferenciação pedagógica nos departamentos de Línguas, Ciências
Sociais e Humanas, Matemática e Ciências Experimentais e Pré-escolar.
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Sugestões de melhoria


Promover uma maior discussão de procedimentos e formas de atuação nos domínios
de aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica nos departamentos de
Línguas, Ciências Sociais e Humanas, Matemática e Ciências Experimentais e Préescolar.



Ouvidos os coordenadores de departamento sugere-se que a prática instituída no
departamento do 1ºciclo, do uso de uma grelha com matriz comum por domínios em
que incide o insucesso e se indicam estratégias de diferenciação pedagógica, seja
estendida a outros departamentos.
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0 7 Há comunicação e cooperação entre o departamento e a direção.
0 8 No departamento são debatidas as questões analisadas em Conselho Pedagógico.
0 9

Há comunicação e cooperação entre o departamento e Estruturas de Coordenação Pedagógica (coordenação DT,
PTE, BE, Coordenação de Clubes, PNL, PLNM).

1 0

Há comunicação e cooperação entre o departamento e Serviços Especializados de Apoio Educativo (Educação
Especial, Serviços de Psicologia).

1 1 Há comunicação e cooperação entre o departamento e outros serviços (GOD/outros).
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Questão 10 - mais de 25% dos educadores do departamento do Pré-escolar responderam “Não sei”
Questão 11 - mais de 25% dos docentes e educadores dos departamentos de Línguas, Pré-escolar e 1ºCiclo responderam “Não sei”

Pontos Fortes


Os docentes dos vários departamentos consideram que há comunicação e cooperação
entre o mesmo e a direção.



Os docentes dos vários departamentos consideram que as questões analisadas em
Conselho Pedagógico são debatidas.



Os docentes dos vários departamentos consideram que há comunicação e cooperação
entre os seus departamentos e as Estruturas de Coordenação Pedagógica
(coordenação DT, PTE, BE, Coordenação de Clubes, PNL, PLNM).



É nos departamentos do 1ºciclo e de Expressões onde se verifica maior comunicação e
cooperação entre o departamento e as Estruturas de Coordenação Pedagógica
(coordenação DT, PTE, BE, Coordenação de Clubes, PNL, PLNM).
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Principalmente no departamento de Expressões, mas também no departamento de
1ºciclo, os docentes consideram que há comunicação e cooperação entre o
departamento e outros serviços (GOD/outros).



Através da entrevista aos coordenadores de departamento destaca-se a estreita
comunicação e cooperação entre o departamento de Línguas e a Biblioteca Escolar,
PNL e PLNM.

Áreas de melhoria


Comunicação e cooperação entre os departamentos e as Estruturas de Coordenação
Pedagógica (coordenação DT, PTE, BE, Coordenação de Clubes, PNL, PLNM), com
maior necessidade no Departamento de Ciências Sociais e Humanas



Comunicação e cooperação entre o departamento e Serviços Especializados de Apoio
Educativo (Educação Especial, Serviços de Psicologia) nos departamentos de Línguas,
Ciências Sociais e Humanas, Matemática e Ciências Experimentais.



Uma considerável percentagem de docentes do departamento de Línguas (31%)
respondeu que desconhece a existência de comunicação e cooperação entre o
departamento e os Serviços Especializados de Apoio Educativo (Educação Especial,
Serviços de Psicologia).



Comunicação e cooperação entre o departamento e outros serviços (GOD/outros) nos
departamentos de Línguas, Ciências Sociais e Humanas e Matemática e Ciências
Experimentais.



Há uma elevada percentagem de educadores do Pré-escolar que responde “Não sei”
às questões números 7, 9, 10 e 11.

Sugestões de melhoria


Criar pontos na ordem de trabalhos das reuniões de departamento onde se promova:
- a comunicação e cooperação entre os departamentos e as Estruturas de
Coordenação Pedagógica (coordenação DT, PTE, BE, Coordenação de Clubes, PNL,
PLNM), discutindo assuntos e apresentando sugestões;
- a comunicação e cooperação entre o departamento e os Serviços Especializados de
Apoio Educativo (Educação Especial, Serviços de Psicologia);
- a comunicação e cooperação entre o departamento e outros serviços (GOD/outros).



Tendo em conta o número reduzido de educadores que compõem o departamento do
pré-escolar, 5 educadores, e a ausência de um corpo de educadores do quadro do
Agrupamento, sugere-se a realização de reuniões com o departamento do 1ºciclo.



Com base na entrevista aos coordenadores sugere-se que se promova uma maior
articulação entre os departamentos e os Serviços Especializados de Apoio Educativo
Educação Especial.
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1 2 O departamento participa na elaboração e desenvolvimento do Projeto Educativo.
1 3

O departamento discute e participa na elaboração do Plano Anual de Atividades, tendo em vista a
concretização do Projeto Educativo.

1 4

As atividades a realizar pelo departamento são pensadas tendo em conta os objetivos pedagógicos e o sucesso
dos alunos.

1 5

Existe articulação entre conselhos curriculares de diferentes departamentos na contribuição para o Plano
Anual de Atividades.

1 6 O departamento participa na elaboração do Regulamento Interno do Agrupamento.
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A questão 15 não é aplicável ao departamento do Pré-escolar

Pontos Fortes


Todos os departamentos participam na elaboração e desenvolvimento do Projeto
Educativo.



Em todos os departamentos é feita a discussão e participação na elaboração do Plano
Anual de Atividades, tendo em vista a concretização do Projeto Educativo.



Todos os departamentos afirmam que as atividades a realizar pelo departamento são
pensadas tendo em conta os objetivos pedagógicos e o sucesso dos alunos.



Os docentes do departamento de Expressões consideram que é evidente a articulação
entre conselhos curriculares de diferentes departamentos na contribuição para o
Plano Anual de Atividades.



Todos os departamentos participam na elaboração do Regulamento Interno do
Agrupamento.
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Áreas de melhoria


Articulação entre conselhos curriculares de diferentes departamentos na contribuição
para o Plano Anual de Atividades relativamente ao Departamento de Línguas, Ciências
Sociais e Humanas e Matemática e Ciências Experimentais.

Sugestões de melhoria


Sugere-se a realização de reuniões entre os Representantes dos Conselhos Curriculares
para que seja feita a articulação curricular das atividades propostas no Plano Anual de
Atividades.
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1 7 O departamento faz a análise e a reflexão dos resultados da avaliação dos alunos.
1 8 No departamento identificam-se áreas passíveis de melhoria.
1 9

O departamento promove a reflexão e estudo de novas práticas educativas, com vista à reorientação do
ensino, nomeadamente quando se registem desvios.

2 0 Os professores cooperam e colaboram ativamente nas reuniões de departamento.
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Questão 18 - 25% dos educadores do departamento do Pré-escolar responderam “Não sei”
Questão 19 - 25% dos educadores do departamento do Pré-escolar responderam “Não sei”

Pontos Fortes


Em todos os departamentos é feita a análise e a reflexão da avaliação dos alunos.



Os docentes reconhecem que são identificadas áreas passíveis de melhoria nos vários
departamentos.



A maioria dos docentes dos departamentos de Ciências Sociais e Humanas e do 1ºciclo
consideram que normalmente é feita a promoção da reflexão e estudo de novas
práticas educativas, com vista à reorientação do ensino, nomeadamente quando se
registam desvios.

Áreas de melhoria


Promoção da reflexão e estudo de novas práticas educativas, com vista à reorientação
do ensino, nomeadamente quando se registam desvios, nos departamentos de Línguas,
Matemática e Ciências Experimentais e Expressões.



Uma considerável percentagem de educadores do Pré-escolar não tem opinião sobre a
identificação de áreas passíveis de melhoria nem sobre a promoção da reflexão e
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estudo de novas práticas educativas, com vista à reorientação do ensino,
nomeadamente quando se registam desvios, no seu departamento.

Sugestões de melhoria


Nos departamentos de Línguas, Matemática e Ciências Experimentais e Expressões a
promoção da reflexão e estudo de novas práticas educativas, com vista à reorientação
do ensino, nomeadamente quando se registam desvios, deve ser incrementada.
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2 1 No departamento é feito o levantamento das necessidades de formação dos docentes.
2 2 O departamento organiza sessões de trabalho de formação para os seus docentes.
2 3 São apresentadas propostas pelo departamento para a elaboração do Plano de Formação do Agrupamento.
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68%
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31%

36%

42%

0%

67%

43%
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69%

46%

50%

53%

25%

60%

55%

Questão 21 - 25% de educadores do departamento do Pré-escolar responderam “Não sei”.
Questão 22 - 25% de educadores do departamento do Pré-escolar responderam “Não sei”.
Questão 23 - 75% de educadores do departamento do Pré-escolar responderam “Não sei”.

Pontos Fortes


O levantamento das necessidades de formação dos docentes é feito em todos os
departamentos.



Os docentes do departamento do 1ºciclo consideram que são organizadas sessões de
trabalho de formação com alguma regularidade.



Parte dos docentes dos departamentos de Línguas, Matemática e Ciências
Experimentais, Expressões e do 1ºciclo considera que a apresentação de propostas
pelo departamento para a elaboração do Plano de Formação do Agrupamento é feita
normalmente.

Áreas de melhoria


Levantamento das necessidades de formação dos docentes e educadores nos
departamentos de Ciências Sociais e Humanas e Pré-escolar.



Organização de sessões de trabalho de formação no departamento.



A apresentação de propostas pelo departamento para a elaboração do Plano de
Formação do Agrupamento .
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Sugestões de melhoria


Proceder a um levantamento das necessidades de formação dos docentes e
educadores dirigido a todos os intervenientes nos departamentos de Ciências Sociais e
Humanas e Pré-escolar.



Organizar sessões de trabalho de formação nos departamentos, que podem ser
promovidas por docentes do ou fora do Agrupamento.



A apresentação de propostas pelo departamento para a elaboração do Plano de
Formação do Agrupamento deve ser fomentada.
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Os docentes do departamento sentem-se apoiados quando se encontram em situações particulares,
reveladoras de dificuldades, no exercício das suas funções.

2 4

2 5 No departamento os docentes sentem-se motivados para a apresentação de sugestões de melhoria.
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Pontos Fortes


Grande parte dos docentes sente-se, normalmente apoiado, quando se encontra em
situações particulares, reveladoras de dificuldades, no exercício das suas funções;



Nos departamentos de Línguas, Matemática e Ciências Experimentais, Expressões,
Pré-escolar e no 1º ciclo, a maioria dos docentes e educadores sente-se motivada
para a apresentação de sugestões de melhoria.

Áreas de melhoria


Apoio dos docentes quando se encontram em situações particulares, reveladoras de
dificuldades, no exercício das suas funções.



Motivação para a apresentação de sugestões de melhoria no departamento de
Ciências Sociais e Humanas.

Sugestões de melhoria


Promover o apoio aos docentes que se encontram em situações particulares
reveladoras de dificuldades no exercício das suas funções, no que se refere ao
departamento de Ciências Sociais e Humanas.



Promover momentos nas reuniões de departamento em que os docentes se sintam
motivados para a apresentação de sugestões de melhoria.
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2 6 As informações do departamento são transmitidas aos docentes em tempo útil.
2 7 O dossier do departamento é organizado e completo.
2 8 O departamento possui página, site ou blog.
2 9 Os conselhos curriculares de disciplina/ano possuem um sistema de informação documental organizado.
3 0 Há uma divulgação eficaz da informação entre os professores do conselho curricular e o respetivo departamento.
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Questão 27 - 25% de docentes do Departamento de Línguas responderam “Não sei”;
45% de docentes do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais responderam “Não sei”;
50% de educadores do Departamento do Pré-escolar responderam ”Não sei”;
33% docentes do Departamento do 1ºCiclo responderam “Não sei”.
As questões 29 e 30 não são aplicáveis ao Departamento do Pré-escolar.

Pontos Fortes


A grande maioria dos docentes refere que as informações do departamento são
normalmente transmitidas aos docentes em tempo útil.



A grande maioria dos docentes refere que normalmente há uma divulgação eficaz da
informação entre os professores do conselho curricular e o respetivo departamento.



À exceção do departamento de Matemática e Ciências Experimentais e do
departamento do Pré-escolar, um número considerável de docentes dos restantes
departamentos refere que o dossiê de departamento é organizado e completo e que
possui um sistema de informação documental organizado.
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Áreas de melhoria


Desconhecimento da existência de dossiê de departamento organizado e completo.



Organização de um sistema de informação documental com recurso à internet.

Sugestões de melhoria


Tendo em conta que vários docentes respondem que desconhecem se o dossiê do
departamento é organizado e completo, sugere-se que haja uma maior preocupação
na sua consulta.



Dado que a grande parte da informação do departamento é feita com recurso à
internet, sugere-se a criação de um espaço virtual onde a mesma esteja organizada e
arquivada, possibilitando o acesso a qualquer docente do departamento, em qualquer
momento.



Da entrevista aos coordenadores é unânime a necessidade de elaborar o dossiê de
departamento em suporte digital.
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3 1

O departamento elabora propostas sobre critérios gerais a que deve obedecer a elaboração de horários e das
turmas.
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Pontos Fortes


Alguns docentes dos departamentos de Expressões e do 1ºciclo referem que
normalmente o departamento elabora propostas sobre critérios gerais a que deve
obedecer a elaboração de horários e das turmas.

Áreas de melhoria


Apresentação de propostas sobre critérios gerais a que deve obedecer a elaboração
de horários e das turmas na maioria dos departamentos.

Sugestões de melhoria


Promover a apresentação de propostas sobre critérios gerais a que deve obedecer a
elaboração de horários e das turmas em todos os departamentos, principalmente nos
departamentos de Línguas, Ciências Sociais e Humanas, Matemática e Ciências
Experimentais e do 1ºCiclo.
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3 2 O departamento assegura a articulação entre os conselhos curriculares.
3 3 São realizadas reuniões entre os conselhos curriculares do departamento.
3 4 No conselho curricular é feita a planificação dos conteúdos programáticos.
3 5 O departamento seleciona e elabora materiais pedagógicos de auxílio à docência.
3 6

No departamento debatem-se metodologias de ensino e de avaliação com vista à melhoria dos resultados
académicos
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As questões 32, 33 e 34 não são aplicáveis ao Departamento do Pré-escolar.

Pontos Fortes


Grande parte dos docentes dos vários departamentos considera que a articulação
entre os Conselhos Curriculares é assegurada.



Grande parte dos docentes reconhece que normalmente são realizadas reuniões entre
os Conselhos Curriculares do departamento. No departamento de Ciências Sociais e
Humanas este número é bastante inferior.



Em todos os conselhos curriculares é feita a planificação dos conteúdos
programáticos.



Grande parte dos docentes dos departamentos de Línguas, Expressões e 1ºciclo refere
que o departamento seleciona e elabora materiais pedagógicos de auxílio à docência.



Alguns docentes dos departamentos de Expressões e do 1ºciclo referem que nos seus
departamentos são debatidas metodologias de ensino e de avaliação com vista à
melhoria dos resultados académicos.
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Áreas de melhoria


Realização de reuniões entre os conselhos curriculares do departamento de Ciências
Sociais e Humanas.



Seleção e elaboração de materiais pedagógicos de auxílio à docência nos
departamentos de Ciências Sociais e Humanas e Matemática e Ciências Experimentais.



Debate sobre metodologias de ensino e de avaliação com vista à melhoria dos
resultados académicos.

Sugestões de melhoria


Sugere-se a criação de reuniões entre Conselhos Curriculares no departamento de
Ciências Sociais e Humanas.



Criação de grupos de trabalho, principalmente nos departamentos de Ciências Sociais
e Humanas e Matemática e Ciências Experimentais, visando a seleção e elaboração de
materiais pedagógicos de auxílio à docência.



Nos departamentos de Línguas, Ciências Sociais e Humanas, Matemática e Ciências
Experimentais e no Pré-escolar o debate de metodologias de ensino e de avaliação
com vista à melhoria dos resultados académicos deve ser promovido.



Com base nos valores globais obtidos sugere-se que, de uma forma geral, o
Agrupamento promova, nas suas estruturas intermédias, grupos de trabalho que visem
a construção de materiais pedagógicos de auxílio à docência e promova o debate
sobre metodologias de ensino e de avaliação, com vista à melhoria dos resultados
académicos.



Sugere-se que, sempre que possível, a planificação dos conteúdos programáticos e a
articulação dos conteúdos programáticos seja realizada no final do ano lectivo.
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3 7 É feita articulação curricular entre conselhos curriculares do mesmo ciclo de diferentes departamentos.
3 8 A articulação curricular vertical ocorre entre o pré-escolar e o 1ºciclo.
3 9 A articulação curricular vertical ocorre entre o 1º e o 2º ciclos.
4 0 A articulação curricular vertical ocorre entre o 1º e o 3º ciclos.
4 1 A articulação curricular vertical ocorre entre o 2º e o 3º ciclos.
4 2 É feita uma articulação vertical na preparação de atividades e/ou no envolvimento em projetos.
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Questões 38, 39 e 40 - mais de 25% de docentes dos departamentos de Línguas, Ciências Sociais e Humanas, Matemática e
Ciências Experimentais e Expressões respondeu “Não sei”;
As questões 37, 39, 40 e 41 não são aplicáveis ao departamento do Pré-escolar;
Questão 41 - mais de 25% dos docentes do departamento do 1ºciclo respondeu “Não sei”.

Pontos Fortes


A maioria dos docentes e educadores dos departamentos do Pré-escolar e do 1ºciclo
referem que a articulação curricular vertical entre o pré e o 1ºciclo ocorre sempre ou
normalmente.



São os docentes dos departamentos de Expressões e do 1ºciclo que reconhecem a
prática de alguma articulação curricular vertical entre o 1º e o 2ºciclos.



Os docentes dos departamentos de Línguas e de Expressões indicam que a articulação
curricular vertical entre o 2º e o 3ºciclos ocorre com regularidade.
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Alguns docentes dos departamentos Ciências Sociais e Humanas e Matemática e
Ciências Experimentais indicam que a articulação curricular vertical entre o 2º e o
3ºciclos ocorre com regularidade.



Os docentes do departamento de Expressões consideram que normalmente há
articulação vertical na preparação de atividades e/ou no envolvimento em projetos.



Com base na entrevista verifica-se a existência de articulação entre o departamento
do 1ºciclo (docentes do 4ºano de escolaridade) e os coordenadores dos departamentos
de Línguas e de Matemática e Ciências Experimentais.

Áreas de melhoria


Articulação curricular entre conselhos curriculares do mesmo ciclo de diferentes
departamentos.



Articulação curricular entre o 1º e o 2ºciclo.



Articulação curricular entre o 1º e o 3ºciclo.



Articulação curricular entre o 2º e 3ºciclos nos departamentos de Ciências Sociais e
Humanas e Matemática e Ciências Experimentais.



Articulação vertical na preparação de atividades e/ou no envolvimento em projetos.

Sugestões de melhoria


Promover a criação de grupos de trabalho que visem a articulação curricular entre
Conselhos Curriculares do mesmo ciclo de diferentes departamentos.



Promover a existência de momentos de trabalho entre docentes do 1º e 2ºciclos em
que se possa fazer a articulação curricular vertical entre esses dois ciclos.



Sugere-se a promoção de momentos de trabalho entre docentes do 1º e 3ºciclos
visando a articulação curricular vertical, sempre que se justifique e/ou seja
exequível.



Sugere-se

que,

em

especial

no

departamento

de

Matemática

e

Ciências

Experimentais, seja trabalhada a articulação curricular vertical entre o 2º e o
3ºciclos.


À excepção dos departamentos de Expressões e do pré-escolar, os resultados obtidos
indiciam a necessidade de se reforçar a articulação vertical na preparação de
atividades e/ou no envolvimento de projetos.
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4 3 O departamento realiza o balanço dos conteúdos programáticos.
4 4

Em situações particulares, reveladoras de dificuldades no cumprimento dos conteúdos programáticos, o
departamento assegura estratégias com vista a ultrapassar essas dificuldades.
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Questão 44 - 25% dos educadores do departamento do Pré-escolar responderam “Não sei”

Pontos Fortes


Todos os departamentos apontam que é feito o balanço dos conteúdos programáticos.



No departamento de Línguas, são vários os docentes que referem que, em situações
particulares

reveladoras

de

dificuldades

no

cumprimento

dos

conteúdos

programáticos, o departamento assegura estratégias com vista a ultrapassar essas
dificuldades.
Áreas de melhoria


Assegurar estratégias com vista a ultrapassar dificuldades no cumprimento dos
conteúdos programáticos, em especial nos departamentos de Matemática e Ciências
Experimentais, Expressões e do 1ºciclo.

Sugestões de melhoria


Na maioria dos departamentos, com excepção do departamento de Línguas, os
resultados obtidos sugerem a necessidade de serem dinamizadas estratégias que
permitam, em situações particulares e específicas, ultrapassar dificuldades no
cumprimento dos conteúdos programáticos.
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4 5 É feito um levantamento das necessidades de material didático do departamento.
4 6 O departamento recebe o material didático solicitado.
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Questão 45 - 25% dos educadores do departamento do Pré-escolar responderam “Não sei”;
Questão 46 - mais de 25% dos docentes responderam “Não sei” em todos os departamentos, exceto no de Expressões.

Pontos Fortes


Grande parte dos docentes e educadores dos departamentos de Línguas, Matemática
e Ciências Experimentais, Expressões e do Pré-escolar faz normalmente um
levantamento das necessidades de material didáctico do departamento.



Alguns docentes do departamento de Matemática e Ciências Experimentais, e em
menor número do departamento de Línguas, referem que normalmente recebe o
material didáctico solicitado.

Áreas de melhoria


Levantamento das necessidades de material didático do departamento nos
departamentos do Ciências Sociais e Humanas e do 1ºciclo.



Recepção de material didáctico solicitado ou desconhecimento dessa ocorrência, em
todos os departamentos, à excepção do departamento de Matemática e Ciências
Experimentais.

Sugestões de melhoria


Incluir na ordem de trabalhos da reunião de final de ano lectivo o levantamento das
necessidades de material didáctico, para os departamentos de Ciências Sociais e
Humanas e do 1ºciclo.



Sugere-se uma maior divulgação da recepção do material solicitado ou, sempre que
seja oportuno, o pedido de justificação para a não recepção do mesmo.
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4 7

O departamento analisa e debate questões relativas a metodologias de ensino e de avaliação em articulação com
outras Estruturas de Coordenação Pedagógica (coordenação DT, PTE, BE, Coordenação de Clubes, PNL, PLNM).

4 8 O departamento elabora materiais pedagógicos em articulação com outras Estruturas de Coordenação Pedagógica.
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Questões 47 e 48 - mais de 25% dos educadores do departamento do Pré-escolar responderam “Não sei”;
Questão 48 -mais de 25% dos docentes do departamento de Expressões responderam “Não sei”.

Pontos Fortes


Na opinião de alguns docentes dos vários departamentos, a análise e o debate de
questões relativas a metodologias de ensino e de avaliação em articulação com outras
Estruturas de Coordenação Pedagógica é feita normalmente.

Áreas de melhoria


Análise e debate de questões relativas a metodologias de ensino e de avaliação em
articulação com outras Estruturas de Coordenação Pedagógica.



Elaboração de materiais pedagógicos em articulação com outras Estruturas de
Coordenação Pedagógica.

Sugestões de melhoria


Sugere-se a existência de momentos nas reuniões dos departamentos em que se faça
a análise e se debatam questões relativas a metodologias de ensino e de avaliação em
articulação com outras Estruturas de Coordenação Pedagógica.



Os resultados obtidos sugerem a necessidade de uma maior preocupação na
elaboração de materiais pedagógicos em articulação com outras Estruturas de
Coordenação Pedagógica.
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4 9 Os docentes do departamento envolvem-se em projetos de âmbito local, regional ou transnacional.
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Pontos Fortes


Na maioria dos departamentos os docentes normalmente envolvem-se em projetos de
âmbito local, regional ou transnacional.

Áreas de melhoria


Envolvimento dos docentes do departamento de Ciências Sociais e Humanas em
projetos de âmbito local, regional ou transnacional.

Sugestões de melhoria


Sugere-se um maior envolvimento dos docentes do departamento de Ciências Sociais
e Humanas em projetos de âmbito local, regional ou transnacional.
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5 0 O departamento elabora o Plano de Ação tendo em vista a concretização do Projeto Educativo.
5 1 O departamento avalia o seu Plano de Ação.
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Questões 50 e 51 - mais de 25% dos educadores do departamento do Pré-escolar responderam “Não sei”

Pontos Fortes


A maior parte dos docentes dos vários departamentos responde que o Plano de Ação é
normalmente elaborado tendo em vista a concretização do Projeto Educativo.



Todos os departamentos avaliam o seu Plano de Ação.

Áreas de melhoria


Nada a indicar.

Sugestões de melhoria


Nada a indicar.
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5 2

No departamento avaliam-se as atividades realizadas, analisando os seus pontos fortes, pontos fracos, potencialidades e
constrangimentos.

5 3 No departamento apresentam-se atividades conducentes à melhoria dos resultados académicos.
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Pontos Fortes


Em todos os departamentos é feita a avaliação das atividades realizadas, analisando
os seus pontos fortes, pontos fracos, potencialidades e constrangimentos.



Todos os departamentos apresentam atividades conducentes à melhoria dos
resultados académicos.

Áreas de melhoria


Nada a indicar.

Sugestões de melhoria


Nada a indicar.
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5 4 Os responsáveis curriculares de disciplina/anos orientam e coordenam a atuação pedagógica dos docentes.
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Questão 54 - mais de 25% dos educadores do departamento do Pré-escolar responderam “Não sei”.

Pontos Fortes


Os docentes dos vários departamentos, à exceção do departamento de Ciências
Sociais e Humanas, consideram que normalmente os Responsáveis Curriculares de
Disciplina/Anos orientam e coordenam a atuação pedagógica dos docentes.

Áreas de melhoria


Orientação e coordenação da atuação pedagógica dos docentes por parte dos
Responsáveis Curriculares de Disciplina.

Sugestões de melhoria


Sugere-se, ao departamento de Ciências Sociais e Humanas, que se consolide uma
prática de orientação e coordenação da atuação pedagógica dos docentes por parte
dos Responsáveis Curriculares de Disciplina.
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5 5

Existe articulação, na planificação de atividades, entre 1º ciclo e os professores que lecionam as Atividades
de Enriquecimento Curricular
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Pontos Fortes


Os docentes do 1ºciclo referem que há sempre articulação na planificação de
atividades entre o 1º ciclo e os elementos responsáveis pelas Atividades de
Enriquecimento Curricular.



Com base na entrevista o departamento de Línguas e o departamento de Expressões
realizam planificações conjuntas com as Atividades de Enriquecimento Curricular.

Áreas de melhoria


Nada a indicar.

Sugestões de melhoria


Nada a indicar.
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6. Reflexão final
Este grupo de trabalho procedeu à conclusão dos trabalhos com a elaboração e entrega do presente
relatório.
Esperamos que a análise efetuada seja um contributo para melhorar o funcionamento e o desempenho
dos departamentos.
Na reflexão final deste relatório destacam-se as seguintes sugestões:


Contemplar, na componente não lectiva do horário dos docentes, as horas necessárias para a
criação de grupos de trabalho. Assim sendo, poder-se-á promover e favorecer um trabalho mais
periódico, articulado e colaborativo entre os docentes.



Atribuir tempos da componente não lectiva, para que os docentes possam construir materiais e/ou
para práticas reflexivas ao nível pedagógico.



Criar grupos de trabalho que visem a construção de materiais pedagógicos de auxílio à docência e o
debate sobre metodologias de ensino e de avaliação, com vista à melhoria dos resultados
académicos.



Realizar reuniões, com o objectivo de promover, quer a comunicação e a cooperação entre os
departamentos e outras estruturas, quer a discussão de procedimentos e formas de atuação nos
domínios de aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica.



Reforçar, de uma forma geral, a articulação vertical na preparação de atividades e/ou no
envolvimento de projetos.



Reduzir o tempo de reuniões destinado à transmissão de informações, de modo optimizar e
potenciar os objectivos da reunião. Assim sendo, aconselha-se que a prática do uso de correio
electrónico, já utilizada em alguns departamentos, se torne extensível aos restantes.



Elaborar o dossiê de departamento em suporte digital e criar um espaço virtual onde a informação
veiculada ao longo do ano fique organizada e arquivada.



Melhorar, de um modo geral, a articulação curricular entre ciclos.



Realizar reuniões entre o departamento do pré-escolar e o departamento do 1ºciclo.
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Realizar periodicamente questionários aos docentes dos departamentos, fazer a sua divulgação e
consequente análise, no sentido de melhorar o desempenho dos departamentos e o envolvimento
dos seus docentes.

Observações:


Parte do trabalho colaborativo, construção de materiais e de articulação, é frequentemente
realizado de modo espontâneo em sessões de trabalho e/ou práticas de docência de carácter
informal.



A existência de um único Regimento Interno dos Departamentos permite uniformizar o
funcionamento dos mesmos.



A existência de constrangimentos no que diz respeito às condições dos espaços físicos para reunir.



Constata-se a existência de um documento intitulado Articulação Curricular do Agrupamento,
disponível na página da escola.
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ANEXOS
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ANEXO 1 - Questionário aplicado aos departamentos de Línguas, Ciências Sociais e Humanas, Matemática e
Ciências Experimentais e Pré-escolar.
Agrupamento Vertical de Escolas de Azeitão - 171049
Escola Básica 2.3 de Azeitão
Escola Básica de 1º Ciclo de Brejos do Clérigo
Escola Básica de 1º Ciclo de Casal de Bolinhos
Escola Básica de 1º Ciclo de Vila Nogueira de Azeitão
Escola Básica de 1º Ciclo de Vila Fresca de Azeitão
Escola Básica de 1º Ciclo e Jardim de Infância de
Vendas de Azeitão
Escola Básica da Brejoeira

OBSERVATÓRIO DE QUALIDADE

2012/2013

301 No departamento é promovida a troca de experiências entre os professores.
302 No departamento é promovido trabalho colaborativo entre os professores.
303 No departamento é promovida a construção e a partilha de materiais entre os docentes para o
desenvolvimento das respetivas atividades.
304 O departamento discute os critérios gerais de avaliação e apresenta sugestões.
305 O departamento discute os critérios específicos de avaliação de cada disciplina e apresenta sugestões.
306 No departamento discutem-se procedimentos e formas de atuação nos domínios de aplicação de estratégias
de diferenciação pedagógica.
307 Há comunicação e cooperação entre o departamento e a direção.
308 No departamento são debatidas as questões analisadas em Conselho Pedagógico.
309 Há comunicação e cooperação entre o departamento e Estruturas de Coordenação Pedagógica (coordenação
DT, PTE, BE, Coordenação de Clubes, PNL, PLNM).
310 Há comunicação e cooperação entre o departamento e Serviços Especializados de Apoio Educativo
(Educação Especial, Serviços de Psicologia).
311 Há comunicação e cooperação entre o departamento e outros serviços (GOD/outros).
312 O departamento participa na elaboração e desenvolvimento do Projeto Educativo.
313 O departamento discute e participa na elaboração do Plano Anual de Atividades, tendo em vista a
concretização do Projeto Educativo.
314 As atividades a realizar pelo departamento são pensadas tendo em conta os objetivos pedagógicos e o
sucesso dos alunos.
315 Existe articulação entre conselhos curriculares de diferentes departamentos na contribuição para o Plano
Anual de Atividades.
316 O departamento participa na elaboração do Regulamento Interno do Agrupamento.
317 O departamento faz a análise e a reflexão dos resultados da avaliação dos alunos.
318 No departamento identificam-se áreas passíveis de melhoria.
319 O departamento promove a reflexão e estudo de novas práticas educativas, com vista à reorientação do
ensino, nomeadamente quando se registem desvios.
320 Os professores cooperam e colaboram ativamente nas reuniões de departamento.
321 No departamento é feito o levantamento das necessidades de formação dos docentes.
322 O departamento organiza sessões de trabalho de formação para os seus docentes.
323 São apresentadas propostas pelo departamento para a elaboração do Plano de Formação do Agrupamento.
324 Os docentes do departamento sentem-se apoiados quando se encontram em situações particulares,
reveladoras de dificuldades, no exercício das suas funções.
325 No departamento os docentes sentem-se motivados para a apresentação de sugestões de melhoria.
326 As informações do departamento são transmitidas aos docentes em tempo útil.
327 O dossier do departamento é organizado e completo.
328 O departamento possui página, site ou blog.
329 Os conselhos curriculares de disciplina/ano possuem um sistema de informação documental organizado.
330 Há uma divulgação eficaz da informação entre os professores do conselho curricular e o respetivo
departamento.
331 O
departamento elabora propostas sobre critérios gerais a que deve obedecer a elaboração de horários e
das turmas.
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Não sei

Nunca

Raramente

Normalmente

300 - Departamento de Matemática e Ciências Experimentais

Sempre

O presente questionário tem por objetivo conhecer a opinião dos professores/educadores sobre o funcionamento dos
Departamentos Curriculares, no âmbito do trabalho a desenvolver pela equipa de avaliação interna.
Este instrumento será tanto mais válido e fiável quanto maior for o rigor e a exatidão das respostas.
Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretendendo-se apenas a sua opinião pessoal, sincera e objetiva.
Este questionário é de natureza confidencial e anónima.
Coloque uma cruz (X) correspondente à resposta desejada para indicar o seu grau de concordância relativamente às afirmações dadas.
Agradecemos reconhecidamente toda a colaboração prestada.
FAVOR ENTREGAR ATÉ AO DIA 5 DE JUNHO

Não sei

Nunca

Raramente

(favor colocar cruz (X) em cima da opção desejada)

Normalmente

Sempre

300 - Departamento de Matemática e Ciências Experimentais

332 O departamento assegura a articulação entre os conselhos curriculares.
333 São realizadas reuniões entre os conselhos curriculares do departamento.
334 No conselho curricular é feita a planificação dos conteúdos programáticos.
335 O departamento seleciona e elabora materiais pedagógicos de auxílio à docência.
336 No departamento debatem-se metodologias de ensino e de avaliação com vista à melhoria dos resultados académicos
337 É feita articulação curricular entre conselhos curriculares do mesmo ciclo de diferentes departamentos.
338 A articulação curricular vertical ocorre entre o pré-escolar e o 1ºciclo.
339 A articulação curricular vertical ocorre entre o 1º e o 2º ciclos.
340 A articulação curricular vertical ocorre entre o 1º e o 3º ciclos.
341 A articulação curricular vertical ocorre entre o 2º e o 3º ciclos.
342 É feita uma articulação vertical na preparação de atividades e/ou no envolvimento em projetos.
343 O departamento realiza o balanço dos conteúdos programáticos.
344 Em situações particulares, reveladoras de dificuldades no cumprimento dos conteúdos programáticos, o

departamento assegura estratégias com vista a ultrapassar essas dificuldades.
345 É feito um levantamento das necessidades de material didático do departamento.
346 O departamento recebe o material didático solicitado.
347 O departamento analisa e debate questões relativas a metodologias de ensino e de avaliação em articulação

com outras Estruturas de Coordenação Pedagógica (coordenação DT, PTE, BE, Coordenação de Clubes, PNL,
348 O departamento elabora materiais pedagógicos em articulação com outras Estruturas de Coordenação
349 Os
Pedagógica.
docentes do departamento envolvem-se em projetos de âmbito local, regional ou transnacional.
350 O departamento elabora o Plano de Ação tendo em vista a concretização do Projeto Educativo.
351 O departamento avalia o seu Plano de Ação.
352 No departamento avaliam-se as atividades realizadas, analisando os seus pontos fortes, pontos fracos,

potencialidades e constrangimentos.
353 No departamento apresentam-se atividades conducentes à melhoria dos resultados académicos.
354 Os responsáveis curriculares de disciplina/anos orientam e coordenam a atuação pedagógica dos docentes.

As respostas seguintes podem ser escritas em computador, impressas e anexadas a este questionário indicando o nome do departamento
355 Quais os pontos fortes que identifica ao nível do funcionamento do seu departamento?

356 Que sugestões apresenta para melhorar o funcionamento do seu departamento?

357 Algum comentário adicional que gostasse de deixar…
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ANEXO 2 - Questionário aplicado ao departamento do 1ºCiclo
Agrupamento Vertical de Escolas de Azeitão - 171049
Escola Básica 2.3 de Azeitão
Escola Básica de 1º Ciclo de Brejos do Clérigo
Escola Básica de 1º Ciclo de Casal de Bolinhos
Escola Básica de 1º Ciclo de Vila Nogueira de Azeitão
Escola Básica de 1º Ciclo de Vila Fresca de Azeitão
Escola Básica de 1º Ciclo e Jardim de Infância de
Vendas de Azeitão
Escola Básica da Brejoeira

OBSERVATÓRIO DE QUALIDADE

2012/2013

601 No departamento é promovida a troca de experiências entre os professores.
602 No departamento é promovido trabalho colaborativo entre os professores.
603 No departamento é promovida a construção e a partilha de materiais entre os docentes para o
desenvolvimento das respetivas atividades.
604 O departamento discute os critérios gerais de avaliação e apresenta sugestões.
605 O departamento discute os critérios específicos de avaliação de cada disciplina e apresenta sugestões.
606 No departamento discutem-se procedimentos e formas de atuação nos domínios de aplicação de estratégias
de diferenciação pedagógica.
607 Há comunicação e cooperação entre o departamento e a direção.
608 No departamento são debatidas as questões analisadas em Conselho Pedagógico.
609 Há comunicação e cooperação entre o departamento e Estruturas de Coordenação Pedagógica (coordenação
DT, PTE, BE, Coordenação de Clubes, PNL, PLNM).
610 Há comunicação e cooperação entre o departamento e Serviços Especializados de Apoio Educativo
(Educação Especial, Serviços de Psicologia).
611 Há comunicação e cooperação entre o departamento e outros serviços (GOD/outros).
612 O departamento participa na elaboração e desenvolvimento do Projeto Educativo.
613 O departamento discute e participa na elaboração do Plano Anual de Atividades, tendo em vista a
concretização do Projeto Educativo.
614 As atividades a realizar pelo departamento são pensadas tendo em conta os objetivos pedagógicos e o
sucesso dos alunos.
615 Existe articulação entre conselhos curriculares de diferentes departamentos na contribuição para o Plano
Anual de Atividades.
616 O departamento participa na elaboração do Regulamento Interno do Agrupamento.
617 O departamento faz a análise e a reflexão dos resultados da avaliação dos alunos.
618 No departamento identificam-se áreas passíveis de melhoria.
619 O departamento promove a reflexão e estudo de novas práticas educativas, com vista à reorientação do
ensino, nomeadamente quando se registem desvios.
620 Os professores cooperam e colaboram ativamente nas reuniões de departamento.
621 No departamento é feito o levantamento das necessidades de formação dos docentes.
622 O departamento organiza sessões de trabalho de formação para os seus docentes.
623 São apresentadas propostas pelo departamento para a elaboração do Plano de Formação do Agrupamento.
624 Os docentes do departamento sentem-se apoiados quando se encontram em situações particulares,
reveladoras de dificuldades, no exercício das suas funções.
625 No departamento os docentes sentem-se motivados para a apresentação de sugestões de melhoria.
626 As informações do departamento são transmitidas aos docentes em tempo útil.
627 O dossier do departamento é organizado e completo.
628 O departamento possui página, site ou blog.
629 Os conselhos curriculares de disciplina/ano possuem um sistema de informação documental organizado.
630 Há uma divulgação eficaz da informação entre os professores do conselho curricular e o respetivo
departamento.
631 O
departamento elabora propostas sobre critérios gerais a que deve obedecer a elaboração de horários e
das turmas.
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Não sei

Nunca

Raramente

Normalmente

600 - Departamento do 1ºCiclo

Sempre

O presente questionário tem por objetivo conhecer a opinião dos professores/educadores sobre o funcionamento dos
Departamentos Curriculares, no âmbito do trabalho a desenvolver pela equipa de avaliação interna.
Este instrumento será tanto mais válido e fiável quanto maior for o rigor e a exatidão das respostas.
Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretendendo-se apenas a sua opinião pessoal, sincera e objetiva.
Este questionário é de natureza confidencial e anónima.
Coloque uma cruz (X) correspondente à resposta desejada para indicar o seu grau de concordância relativamente às afirmações dadas.
Agradecemos reconhecidamente toda a colaboração prestada.
FAVOR ENTREGAR ATÉ AO DIA 5 DE JUNHO

Não sei

Nunca

Raramente

(favor colocar cruz (X) em cima da opção desejada)

Normalmente

Sempre

600 - Departamento do 1ºCiclo

632 O departamento assegura a articulação entre os conselhos curriculares.
633 São realizadas reuniões entre os conselhos curriculares do departamento.
634 No conselho curricular é feita a planificação dos conteúdos programáticos.
635 O departamento seleciona e elabora materiais pedagógicos de auxílio à docência.
636 No departamento debatem-se metodologias de ensino e de avaliação com vista à melhoria dos resultados académicos
637 É feita articulação curricular entre conselhos curriculares do mesmo ciclo de diferentes departamentos.
638 A articulação curricular vertical ocorre entre o pré-escolar e o 1ºciclo.
639 A articulação curricular vertical ocorre entre o 1º e o 2º ciclos.
640 A articulação curricular vertical ocorre entre o 1º e o 3º ciclos.
641 A articulação curricular vertical ocorre entre o 2º e o 3º ciclos.
642 É feita uma articulação vertical na preparação de atividades e/ou no envolvimento em projetos.
643 O departamento realiza o balanço dos conteúdos programáticos.
644 Em situações particulares, reveladoras de dificuldades no cumprimento dos conteúdos programáticos, o

departamento assegura estratégias com vista a ultrapassar essas dificuldades.
645 É feito um levantamento das necessidades de material didático do departamento.
646 O departamento recebe o material didático solicitado.
647 O departamento analisa e debate questões relativas a metodologias de ensino e de avaliação em articulação

com outras Estruturas de Coordenação Pedagógica (coordenação DT, PTE, BE, Coordenação de Clubes, PNL,
648 O departamento elabora materiais pedagógicos em articulação com outras Estruturas de Coordenação
649 Os
Pedagógica.
docentes do departamento envolvem-se em projetos de âmbito local, regional ou transnacional.
650 O departamento elabora o Plano de Ação tendo em vista a concretização do Projeto Educativo.
651 O departamento avalia o seu Plano de Ação.
652 No departamento avaliam-se as atividades realizadas, analisando os seus pontos fortes, pontos fracos,

potencialidades e constrangimentos.
653 No departamento apresentam-se atividades conducentes à melhoria dos resultados académicos.
654 Os responsáveis curriculares de disciplina/anos orientam e coordenam a atuação pedagógica dos docentes.
655 Existe articulação, na planificação de atividades, entre o 1ºciclo e os professores que lecionam as Atividades

de Enriquecimento Curricular.

As respostas seguintes podem ser escritas em computador, impressas e anexadas a este questionário indicando o nome do departamento
656 Quais os pontos fortes que identifica ao nível do funcionamento do seu departamento?

657 Que sugestões apresenta para melhorar o funcionamento do seu departamento?

658 Algum comentário adicional que gostasse de deixar…
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ANEXO 3 - GUIÃO DA ENTREVISTA AOS COORDENADORES DE DEPARTAMENTO - 19.Julho.2013
ARTIGO 4º - COMPETÊNCIAS DO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO
b)Promover a troca de experiências e a cooperação entre os professores do respectivo departamento.
 Como é que o departamento promove a troca de experiências entre os professores do departamento?
 Como é que o departamento promove o trabalho colaborativo entre os professores do departamento?
c) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios da aplicação de
estratégias de diferenciação pedagógica e de avaliação das aprendizagens.
 De que forma é assegurada a aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e de avaliação
de aprendizagens? Como pode ser promovida?
d) Assegurar a comunicação e a cooperação entre o Departamento e os outros órgãos, estruturas e
serviços da escola;
(Apresentar órgãos: departamento - direção; coordenação DT, PTE, BE, Clubes, PNL, PLNM, Educação
Especial, Serviço de Psicologia, GOD, outros…)
 Com que órgãos, estruturas e serviços é que a comunicação e cooperação com o departamento tem
sido menos evidente e se revela mais premente? (Sugestões)
n) Organizar um sistema de informação documental de utilidade relevante para o Departamento.
 Os docentes contribuem para a organização de um sistema de informação documental?
 Que sugestões apresentam para melhorar esta organização?
ARTIGO 5º - COMPETÊNCIAS DOS DEPARTAMENTOS CURRICULARES
a) Assegurar a articulação e gestão curricular do Departamento.
 De que forma é realizada a articulação curricular de cada departamento? Como pode ser promovida?
b) Assegurar a articulação curricular entre os vários ciclos.
 De que forma se pode promover a articulação curricular entre os vários ciclos?
c) Coordenar a execução dos programas dos anos e das disciplinas do Departamento.
 Quais as estratégias utilizadas em casos particulares com vista ao cumprimento do programa?
d) Inventariar as necessidades orçamentais e de material didático do Departamento.
 Quais as principais causas da não receção do material didáctico solicitado?
e) Analisar e debater, em articulação com outras estruturas de orientação educativa do Agrupamento,
questões relativas à adoção de modelos pedagógicos, de métodos de ensino e de avaliação, de materiais de
ensino-aprendizagem e manuais escolares.
 De que forma é feita a articulação na adoção de metodologias de ensino e de avaliação com outras
Estruturas de Orientação Educativa do Agrupamento?
 Como pode ser desenvolvida essa articulação?
f) Desenvolver e apoiar projetos educativos de âmbito local e regional, de acordo com os recursos da escola
ou através da colaboração com outras escolas e entidades.
 De que forma é que pode ser promovido o envolvimento dos docentes em projetos?
ARTIGO 10º - COMPETÊNCIAS DO RESPONSÁVEL CURRICULAR DE DISCIPLINA/ANOS
b) Orientar e coordenar a atuação pedagógica dos docentes da disciplina/ano de escolaridade.
 Que sugestões apresentam para uma melhor coordenação da atuação pedagógica dos docentes por parte
dos responsáveis curriculares de disciplina/ano?
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ANEXO 4 - Resultados globais do Agrupamento às respostas do questionário

Resultados às respostas do questionário no Agrupamento
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