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Como previsto no plano de ação para o biénio 2017 – 2019 delineado pela Equipa de 

Autoavaliação do Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso, com base no seu 

Plano de Melhoria 2016 – 2019, foi já elaborado, no presente ano letivo, 2017/2018, 

um relatório intermédio relativo à Ação 2. Este relatório final pretende concluir esse 

relatório intermédio, com a apresentação dos dados de 2017/2018 [taxas de 

sucesso/insucesso] e comparação com dados relativos a 2016/2017, e apresentar as 

conclusões do trabalho feito no que se refere à Ação 4 – nos domínios da liderança e 

gestão e dos resultados escolares, que procura a implementação da observação de 

aulas entre pares e de mecanismos de supervisão pedagógica – promovendo a 

coadjuvação docente nas disciplinas de menor sucesso – e o desenvolvimento de 

lógicas de trabalho colaborativo. 

Para concluir a autoavaliação da Ação 2, procedeu-se à recolha dos dados relativos às 

taxas de sucesso/insucesso dos anos letivos 2016/2017 e pensava-se recolher os 

relativos a 2017/2018. 

Para a Ação 4, como anteriormente feito para a Ação 2, e, no sentido de melhor 

podermos desenvolver esta autoavaliação, foram desenvolvidos vários procedimentos: 

realizou-se, online, um questionário aos docentes do Agrupamento, no mês de 

dezembro, tendo sido as respostas tratadas nos meses de janeiro e fevereiro; a cada 

Coordenador de Departamento foi pedida uma reflexão sobre o trabalho colaborativo 

no mês de março; e, por fim, ainda no mês de março, houve uma entrevista com o 

Diretor do AEPL.  

Os questionários e guiões das entrevistas e as respostas dos docentes ao questionário 

encontram-se como anexo a este relatório [anexos 2 e 3]. 
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Ação 2 

[Avaliar as medidas de sucesso escolar e respetivo impacto. 

Diversificação das Metodologias de trabalho.] 

 

No que diz respeito à Ação2, a Equipa de Autoavaliação mantém os dados recolhidos e 

as propostas apresentadas no Relatório Intermédio de abril de 2018. E, como aí se 

fazia referência, fariam apenas parte deste Relatório final a apresentação dos dados 

relativos às taxas de sucesso/insucesso de 2017/2018 e sua comparação com as de 

2016/2017. No entanto, face à greve realizada às avaliações no final deste ano letivo, 

não foi possível recolher estes dados a tempo de finalizar este Relatório. 

Assim, no início do próximo ano, apresentaremos uma adenda a este Relatório com 

esses dados. Neste momento, encontram-se em anexo [Anexo 1], apenas, os 

resultados referentes a 2016/2017. 
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Ação 4 

[Observação de aulas entre pares. 

 Mecanismos de supervisão pedagógica.  

Desenvolvimento de lógicas de trabalho colaborativo.] 
 

No que diz respeito à Ação 4, os aspetos a melhorar prendem-se com o 

acompanhamento e supervisão da prática letiva em sala de aula, para partilha de 

saberes e experiências, a generalização de boas práticas e o consequente contributo 

para o desempenho profissional. Esta ação visa a promoção da observação de aulas 

entre pares, de mecanismos de supervisão pedagógica – promover a coadjuvação 

docente nas disciplinas de menor sucesso – e o desenvolvimento de lógicas de 

trabalho colaborativo. 

Para isso, e como atrás foi referido, a Equipa de Autoavaliação procurou recolher 

dados que permitissem dar resposta a esta Ação, pelo que elaborou e aplicou um 

questionário a cada um dos docentes do Agrupamento, pediu uma reflexão a cada um 

dos Coordenadores de Departamento e realizou uma entrevista com o Diretor do 

Agrupamento, conforme previsto no Plano de Ação para 2017-2019 [Anexo 2]. 

 

Passamos, de seguida, à apresentação dos resultados da nossa ação. 

 

 

 

QUESTIONÁRIO AOS DOCENTES [os dados recolhidos encontram-se no Anexo 3] 

 

Importa desde já referir que, apesar de ter sido solicitado a cada um dos docentes do 

Agrupamento que respondesse ao questionário, apenas 55 o fizeram – 43 docentes do 

sexo feminino e 12 do sexo masculino.  

No que diz respeito à idade, 5 têm entre 35 e 39 anos, 5 entre 40 e 44 anos, 10 entre 

45 e 49 anos, 25 entre 50 e 54 anos, 9 entre 55 e 59 anos e 1 com 60 ou mais anos. 

Quando inquiridos quanto ao número de anos de lecionação, 3 referiram entre 10 e 14 

anos, 4 entre 15 e 19 anos, 14 entre 20 e 24 anos, 17 entre 25 e 29 anos e 17 há 30 ou 

mais anos. A maior parte destes docentes – 42 – nos últimos cinco anos lecionou neste 

Agrupamento, 3 lecionaram em 2 escolas, 5 em 3 escolas, 2 em 5 e em 6 escolas e 1 

em mais que 6 escolas.  

Numa primeira parte do questionário, pretendia-se auscultar sobre o trabalho 

colaborativo com outros professores da mesma disciplina/área/grupo disciplinar no 

que se refere à preparação de aulas; à preparação de materiais para utilizar na sala de 
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aula (fichas de trabalho, textos, jogos, …); à planificação das abordagens didáticas aos 

diferentes temas programáticos; à partilha de recursos didáticos a utilizar na sala de 

aula (powerpoints, fichas de trabalho, recursos multimédia...); à partilha e análise de 

situações mais ou menos problemáticas que se tenham verificado na sala de aula; à 

partilha de experiências pedagógicas de sucesso desenvolvidas em contexto de sala de 

aula; à preparação de momentos de avaliação; à preparação da proposta de 

classificações a atribuir aos alunos; à preparação de atividades; à cedência ou receção 

dos materiais atrás referidos. As respostas a estas questões contemplavam as 

hipóteses ‘Sempre’, ‘Às vezes’ e ‘Nunca’. A grande parte das respostas destes 55 

docentes a estas questões situa-se entre o ‘Às vezes’ e o ‘Sempre’.  

Numa segunda parte, pretendia-se saber se os docentes tinham assistido a aulas de 

colegas ou se tinham tido colegas a assistir às suas aulas e como avaliavam esses 

momentos. Assim, 14 professores assistiram a aulas de colegas e 13 tiveram outros 

colegas a assistir às suas aulas. Nos primeiros, 8 disseram-se muito satisfeitos, 3 

satisfeitos com alguns resultados práticos, 1 satisfeito, mas sem resultados práticos e 2 

nada satisfeitos. Nos segundos, 6 revelaram-se muito satisfeitos, 5 satisfeitos com 

alguns resultados práticos e 2 nada satisfeitos. 

Num terceiro momento, em que se pretendia perceber se os docentes se identificam 

ou não com este trabalho entre pares, 51 professores disseram estar disponíveis para 

continuar com este trabalho colaborativo e 4 referiram não estar. A identificação com 

este trabalho prende-se com o facto de se acreditar que diferentes olhares sobre uma 

mesma realidade enriquecem-na e dão-lhe mais valor e de assumir que a educação é 

uma construção partilhada; o trabalho conjunto dá mais segurança e tranquilidade a 

quem o pratica, sendo possível partilhar vitórias e derrotas, dúvidas e certezas; num 

trabalho desta natureza, as aprendizagens dos alunos são melhores e mais justas. Uma 

questão abordada, a nosso ver com muita pertinência, é o facto de propormos aos 

alunos que se ajudem, que partilhem as suas práticas e aquilo que vão aprendendo, 

mas não aplicarmos essa sugestão a nós mesmos. Dois dos 4 professores que se dizem 

não disponíveis para o trabalho não apresentam quaisquer razões, um refere não se 

identificar com o grupo de trabalho e o outro diz que isso implicaria uma sobrecarga 

no horário. 

A finalizar este questionário, foi pedido a cada docente que deixasse alguma sugestão 

e/ou comentário. As respostas prendem-se, essencialmente, com dois pontos: 

necessidade de ouvir a opinião da Direção e do Conselho Pedagógico com diretrizes 

que permitam que o trabalho colaborativo se possa implementar da melhor forma e 

criação no horário semanal de cada docente espaço para este trabalho conjunto sem 

que haja um aumento de reuniões e, consequentemente, do tempo passado na escola. 
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REFLEXÃO DOS CORDENADORES DE DEPARTAMENTO  

 

Cada Coordenador de Departamento foi convidado a refletir sobre este tema. Uma vez 

que cada um apresenta diferentes abordagens, de forma a não perdermos a riqueza 

do contributo de cada um, optámos por, de seguida, apresentar as reflexões efetuadas 

por cada um deles: 

 

Ensino Pré-Escolar: (Lúcia Dias – Coordenadora)  

 

1. Acha importante este trabalho entre pares? Sob o meu ponto de vista, é bastante 

importante, por uma questão de estratégia de trabalho, que passa por uma partilha de 

materiais e experiências que poderão tornar o trabalho mais enriquecedor, objetivo e 

inovador. Pois, assim, poderá favorecer a mudança de atitudes na sala de aula, sempre 

em prol do desenvolvimento global das crianças.  

 

2. A que nível? Preparação de aulas / testes / atividades ou ir até às aulas assistidas? A 

todos os níveis. Desta forma, o trabalho torna-se de certeza mais rico a todos os níveis.   

 

3. Atualmente, como avalia este trabalho de cooperação entre professores do 

Agrupamento? Bom. 

 

4. O que é que o AEPL tem feito nesse sentido nos últimos 2 anos? Houve evolução ou 

regressão? Nota-se uma grande evolução no sentido de os professores trabalharem 

em projetos comuns, permitindo deste modo um maior desenvolvimento profissional, 

que, por sua vez, se reflete no trabalho docente, conduzindo a melhores práticas 

pedagógicas. 

  

5. O que poderá ser feito? Formação mais específica para que os docentes aceitem 

melhor estas mudanças que têm acontecido no ensino, ao longo dos anos.  
 

 

1º Ciclo: (Maria Graça Lopes – Coordenadora) 

 

1. Acha importante este trabalho entre pares? Sim. É uma importante estratégia de 

trabalho, por várias razões. Primeiro, porque há uma junção de pessoas com um 

objetivo comum, com diferentes experiências e perspetivas favoráveis à mudança e ao 

surgimento de inovações. Segundo, porque promove o diálogo, permitindo a reflexão 
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conjunta, aprendendo-se mutuamente e ultrapassando de forma positiva os 

obstáculos que surgem. A colaboração entre os professores aumenta o sucesso dos 

alunos, na medida em que capacita os professores a criar certezas no seu trabalho 

originando ambientes de trabalho mais produtivos. 

 

2. A que nível? Preparação de aulas / testes / atividades ou ir até às aulas assistidas? A 

todos os níveis. Contudo, nota-se que os professores ainda não estão muito 

preparados para que outros colegas assistam às suas aulas.  

 

3. Atualmente, como avalia este trabalho de cooperação entre professores do 

Agrupamento? Bom. 

 

4. O que é que o AEPL tem feito nesse sentido nos últimos 2 anos? Houve evolução ou 

regressão? Nota-se uma grande evolução no sentido de os professores trabalharem 

em projetos comuns, permitindo, deste modo, um maior desenvolvimento profissional 

que, por sua vez, se reflete no trabalho docente, conduzindo a melhorias em todo o 

processo educativo escolar.  

 

5. O que poderá ser feito? Dar tempo aos professores para trabalharem em equipa fora 

da sala de aula para a qualidade e o aperfeiçoamento do ensino num mundo em 

constante mudança. Formação específica dos professores para este tipo de trabalho 

(colaborativo). 
 

 

Departamento Ciências Sociais e Humanas: (Maria José Fernandes – Coordenadora) 

 

1. Acha importante o trabalho entre pares? Sim. Não só acho importante como 

considero fundamental. 

 

2. A que nível? Preparação de aulas / testes / atividades ou ir até às aulas assistidas? A 

vários níveis: os docentes que trabalham com os mesmos níveis de escolaridade 

devem, depois da planificação no início do ano letivo, preparar as aulas em conjunto, 

partilhar metodologias e recursos, falar abertamente das suas práticas na sala de aula, 

partilhando o alcance/eficácia de determinada prática. Isto vai-se fazendo, mas é 

necessário fazer mais. A elaboração dos testes, ainda que não seja feita em equipa, 

deve pelo menos seguir um conjunto de orientações previamente acordadas no grupo 

disciplinar ou informalmente através dos contactos que vamos tendo no espaço da 
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escola, tendo como referência os modelos dos exames nacionais, principalmente no 

que diz respeito à tipologia das questões. 

 

3. Atualmente, como avalia este trabalho de cooperação entre professores do 

Departamento que coordena? Penso que é necessário trabalhar mais a esse nível. No 

departamento, temos privilegiado as reuniões plenárias. Embora o trabalho de pares 

não se limite às reuniões dos grupos e a título informal se tenha trabalhado nesse 

sentido, trocando impressões na sala dos professores ou através do correio eletrónico, 

partilhando alguns materiais, penso que devemos reunir mais vezes em grupo. Este 

ano, houve necessidade de o fazer, em consequência dos resultados da avaliação do 

primeiro período. Os grupos disciplinares reuniram e, no grupo de História, além de ter 

havido a necessidade de fazer algumas alterações na tipologia das questões de alguns 

testes, perspetivou-se elaborar matrizes dos testes, pelo menos das disciplinas não 

sujeitas a exame nacional para melhor aferir critérios de avaliação entre os colegas que 

lecionam os mesmos níveis. Em relação à observação de aulas, no desempenho das 

minhas funções, apresentei ao departamento, no ano letivo transato (reunião de 

departamento n.º 2), as orientações do Plano de Ação Estratégica/Plano de Melhoria, 

elaborado pela anterior equipa de auto avaliação no sentido de implementar a prática 

da observação de aulas de forma faseada e sem caráter obrigatório, visando a 

melhoria dos resultados escolares e o combate à indisciplina, mas a grande maioria 

dos colegas não se mostrou recetiva, invocando entropia de horários, preenchimento 

de eventuais documentos de observação, recurso a permutas de aulas, com 

implicações horárias supervenientes, entre outros condicionalismos que possam 

obstaculizar a eficácia da medida; alguns apontaram a substituição deste modelo pela 

prática dum mecanismo similar à co docência em que ambos os docentes planificam e 

executam o trabalho letivo – a aula propriamente dita. Em conclusão, a adoção da 

referida prática foi protelada e até à data ainda não foi implementada.  

 

4. O que é que o AEPL tem feito nesse sentido nos últimos 2 anos? Houve evolução ou 

regressão? Penso que houve evolução. Falar sobre as coisas é estar a caminho da 

solução. 

 

5. O que poderá ser feito?  Privilegiar as reuniões de grupo disciplinar. 

 

 

Departamento Expressões: Ricardo Rodrigues (Coordenador) 

 

 1. Acha importante o trabalho entre pares? Sem dúvida, o trabalho entre pares é 

fundamental no sistema educativo. Na minha opinião, considero que é uma mais-valia. 
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A implementação de práticas de trabalho colaborativo envolvendo a interação entre 

pares, em sala de aula, poderá ser um contributo importante para o desenvolvimento 

de diferentes competências. A relevância das interações sociais é irrefutável. Quem 

trabalha em díade ou em pequeno grupo apresenta melhores desempenhos do que 

aqueles que trabalham individualmente. 

  

2. A que nível? Preparação de aulas / testes / atividades ou ir até às aulas assistidas? 

Em virtude das características específicas das disciplinas que compõem o meu 

departamento, penso que, para além da preparação de aulas, da planificação de 

atividades e da assistência das aulas, existe mais uma estratégia de trabalho entre 

pares, para a disciplina de Ed. Física, que passa pela lecionação de aulas em conjunto, 

isto é, lecionar uma mega-aula onde os professores juntam os alunos de duas ou mais 

turmas e cada professor lecionará uma matéria. Os alunos escolhem a matéria, 

modalidade, a abordar.  

No grupo de Educação Especial, a articulação e a preparação de aulas e atividades é 

uma prática diária uma vez que as docentes lecionam áreas curriculares diferentes ao 

grupo de alunos com currículo específico individual. Acresce ainda que as professoras 

partilham o mesmo espaço, quer na sala de Educação Especial, quer em espaços 

partilhados, nomeadamente a Biblioteca onde contam, muitas vezes, com o suporte da 

professora bibliotecária.  

 

3. Atualmente, como avalia este trabalho de cooperação entre professores do 

Departamento que coordena? No passado como atualmente sempre foi comum nos 

diferentes grupos disciplinares, que fazem parte do departamento, partilhar materiais 

e realizar atividades conjuntas quer para professores, quer para alunos (exemplo do 

surf na Ed. Física; a Grande Exposição, onde as disciplinas de Ed. Visual e de Ed 

Tecnológica, em conjunto, fazem uma apresentação dos trabalhos dos alunos); discutir 

estratégias para a lecionação de determinados conteúdos, lecionação de aulas em 

conjunto (exemplo na Ed Física nas aulas de dança, em que se juntam).  

Devo realçar que, por exemplo, no grupo de Educação Especial a partilha e o trabalho 

colaborativo são práticas muito recorrentes. A interação entre os elementos do grupo 

pauta-se pela divisão de tarefas, troca de ideias e reflexão sobre experiências, práticas 

pedagógicas consolidadas cujos resultados são visíveis a nível interno e nas relações 

com as famílias.  

Neste ano letivo, tem havido uma maior preocupação com as aulas assistidas. No 

grupo de Educação Física, o facto de termos um grupo de alunos estagiários, bem 

como lecionarmos em espaços abertos, tem ajudado, no meu entender, a desmistificar 

e a facilitar um pouco as aulas assistidas.  
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Outra situação que tem levado este ano a uma maior frequência à assistência de aulas 

tem sido a lecionação de aulas de Ed. Física em inglês, integradas no ensino bilingue 

(CLIL). As aulas do professor que leciona o CLIL têm sido assistidas por professores da 

disciplina de Inglês, bem como por professores do grupo disciplinar de Ed. Física.  

Enquanto coordenador, tenho, no decurso das reuniões de departamento, incentivado 

e promovido a realização de aulas assistidas entre pares. No grupo disciplinar de 

Educação Física, este trabalho entre pares tem sido bastante positivo, contudo 

reconheço que temos muito a fazer. 

  

4. O que é que o AEPL tem feito nesse sentido nos últimos 2 anos? Houve evolução ou 

regressão? Este é um tema sensível que por vezes não é bem entendido na sua 

essência por alguns professores. Penso que o AEPL tem feito um bom trabalho, 

estando no bom caminho. O tema tem sido lançado em debate no Conselho 

Pedagógico e os coordenadores têm também, em sede de departamento, discutido o 

assunto. Reconheço que, nos últimos anos, tem havido uma evolução e que já existe 

um grupo significativo de professores a trabalhar muito bem de forma articulada.  

 

5. O que poderá ser feito? Maior reconhecimento público, através da divulgação das 

boas práticas que têm sido levadas a efeito. Recurso a um discurso positivo, por parte 

das chefias, que incentive e motive os professores a utilizarem o trabalho entre pares. 

Por exemplo, nas reuniões gerais de professores, a direção utilizar um discurso, como 

forma de comunicação pensada, no sentido de incentivar estas práticas de trabalho. 

Continuar a aposta no desenvolvimento dos projetos europeus, pois reconheço nestes 

projetos um potencial enorme para promover e desenvolver o trabalho entre pares. 

 

 

Departamento Línguas: (Rosa Martins – Coordenadora) 

 

1. Acha importante o trabalho entre pares? Sim, é muito importante. 

 

2. A que nível? Preparação de aulas / testes / atividades ou ir até às aulas assistidas? 

Tendo em conta os níveis que são apontados, diria que os mais importantes seriam os 

primeiros dois (aulas e testes). Estas etapas/níveis do trabalho dos docentes são, na 

minha modesta opinião, aquelas que mais necessitam de um trabalho partilhado e 

também aquelas que mais ganham com isso. Passo a explicar: os Programas são 

definidos superiormente; os Critérios de Avaliação são definidos e aprovados em 

grupos de docentes, a forma como se operacionalizam estas duas realidades é aquela 

em que a individualidade/ subjetividade pode não ser sempre sinónimo de riqueza ou 

adequação. Trabalhar em partilha é mais rico, mais rigoroso e muito mais 
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tranquilizador, pois o risco de serem cometidas omissões ou de existir um ou outro 

aspeto menos adequado à realidade de uma escola, oferta formativa… são 

minimizados quando há mais do que um olhar, mais do que uma experiência, mais do 

que uma pessoa a pensar. Os trabalhos daqui resultantes são, regra geral, mais ricos e 

rigorosos.  

Preparar atividades é, geralmente, um trabalho que já nasce no seio de um conselho 

de turma, um grupo de docência.  

Quanto à assistência de aulas, a polémica pode ter alguma pertinência. Os professores 

possuem habilitação para a docência. Foram avaliados e tiveram aulas assistidas. Neste 

contexto, a assistência às aulas com cariz impositivo ou avaliativo parece-me algo 

pouco ajustado a uma profissão que se quer dignificada. Para além disto, o tempo que 

estamos nas escolas é, como sabemos, exagerado, deixando-nos pouca margem para a 

parte tão nobre do nosso trabalho que é a de acompanhar o trabalho feito pelos 

nossos alunos, ajuizando sobre a evolução dos mesmos. Como operacionalizaríamos 

mais esta tarefa de assistência a aulas? Com a inclusão destas atividades nos horários 

dos docentes? Será possível tal acontecer ou não será mais uma atividade que vai tirar-

nos o tempo que já quase não temos? No ano letivo anterior a assistência às aulas foi 

feita em regime de voluntariado. Com isto concordo, com mais imposições, não.  

 

3. Atualmente, como avalia este trabalho de cooperação entre professores do 

Departamento que coordena? A questão dos Agrupamentos teve implicações a este 

nível. A cooperação entre docentes esbarra, muitas vezes, em questões físicas que, no 

nosso caso, compreendem alguns quilómetros de distância. É claro que há o correio 

eletrónico, o telemóvel e tudo o que quisermos, mas não há o contacto diário, a 

vivência/convivência que aproxima.  

No Departamento que coordeno há dificuldade em colocar tão grande número de 

disciplinas, níveis, ofertas formativas e escolas diferentes a cooperar. O que funciona 

melhor é o trabalho cooperativo entre grupos muito restritos, de dois, três elementos, 

que trabalham por afinidades, anos em comum. 

  

4. O que é que o AEPL tem feito nesse sentido nos últimos 2 anos? Houve evolução ou 

regressão? Algumas medidas foram tomadas: 

- assistência, em regime de voluntariado, a aulas, no ano letivo 2016/17. Seis 

professores do D.C. de Línguas (4 de Português e 2 de Inglês) envolveram-se nesta 

atividade; 

- foi dada continuidade à elaboração de testes comuns por anos de escolaridade, no  

letivo de 2016/17; 

 - foi alargada a todos os anos de escolaridade a implementação das matrizes comuns 

dos testes escritos de avaliação; 
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- por solicitação da Coordenadora os testes e as matrizes são disponibilizados na pasta 

do Departamento. 

No ano letivo em Curso as duas primeiras medidas não foram implementadas. 

 

5. O que poderá ser feito? Definir a importância e até as prioridades. Exemplificando: 

as aulas assistidas são importantes? Implementou-se o regime de voluntariado, dois 

departamentos aderiram. Alargar a experiência a outros departamentos, dar-lhe 

continuidade é importante ou não? Deve fazer-se ou não? 

Os testes comuns são importantes? Como implementá-los sem sobrecarga dos 

docentes das disciplinas/anos que os implementam? 

Como motivar para a partilha, para o trabalho colaborativo uma classe profissional 

cada vez mais envelhecida e sujeita a cada vez mais trabalho, mais reuniões, turmas 

maiores, mudanças sucessivas? 

 

 

Departamento Matemáticas e Ciências Experimentais: (Maria Rita Araújo – 

Coordenadora) 

 

1. Acha importante o trabalho entre pares? O trabalho colaborativo é muito importante se 

for estruturado como um processo de trabalho articulado e pensado em conjunto que 

permitirá alcançar melhor os resultados almejados. Se se centrar nas nossas práticas 

reflexivas pode ter efeitos muito positivos nas práticas letivas, no nosso desenvolvimento 

profissional e, prioritariamente, na aprendizagem dos nossos alunos.   

 

2. A que nível? Preparação de aulas / testes / atividades ou ir até às aulas assistidas? A 

cooperação entre os professores é importante a todos os níveis, pois só assim cumprirá a 

sua função. Na opinião de Pugach e Johnson (1995), a cooperação entre docentes visa 

cumprir quatro papéis: (i) apoiar ou suportar os colegas que enfrentam dificuldades; 

(ii)facilitar ou promover o desenvolvimento profissional dos colegas; (iii) informar e partilhar 

experiências; (iv) prescrever um conjunto de medidas a ser implementadas por outros 

colegas que beneficiam de uma ajuda complementar.  

Partilhando da opinião dos autores, o primeiro consiste no apoio aos colegas, nos bons e nos 

maus momentos. Consequentemente que para manter um bom ambiente de trabalho, é 

importante que exista esta atitude de suporte; o segundo papel atribuído ocorre quando os 

profissionais ajudam os seus pares a desenvolverem a sua capacidade de resolverem 

problemas, envolvendo-se nas tarefas (cooperação entre pares). Ora aqui cabem todos os 

níveis de intervenção, desde a preparação das aulas, realização de testes/atividades às aulas 

assistidas. Na terceira dimensão, os professores partilham informações para se ajudarem. O 

objetivo é fornecer assistência direta aos colegas, para que estes se tornem mais aptos para 
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lidar com os problemas. A partilha de informações pode passar apenas pelos “relatos” de 

experiências vivenciadas. Por fim, prescrever um conjunto de medidas a ser implementadas 

por outros colegas que beneficiam de uma ajuda complementar. Segundo os autores, ao 

partilharem as experiências e conhecimentos entre si, os profissionais, envolvidos num 

processo colaborativo, devem estar sensibilizados para a importância de partilharem um 

conjunto de crenças, atitudes e valores acerca da escola, dos objetivos de ensino e da 

aprendizagem. Esta partilha é caracterizada pela participação ativa de todos os docentes nas 

inúmeras atividades escolares, contribuindo com conhecimentos e opiniões, atribuindo-se a 

sua responsabilidade ao nível das decisões.  

Concluindo, “desenho” o trabalho colaborativo a partir deste quadro teórico, o que pode e 

deve acontecer a todos os níveis referidos na pergunta. 

 

3. Atualmente, como avalia este trabalho de cooperação entre professores do Departamento 

que coordena? No Departamento de Matemática e Ciências Experimentais o trabalho de 

cooperação tem sido desenvolvido e é considerado por todos como muito vantajoso. São 

realizadas em conjunto as planificações a médio e longo prazo, a planificação das atividades 

do PAA, a marcação das datas das fichas de avaliação, as fichas de avaliação e fichas 

temáticas e respetivos critérios de correção, reuniões informais sobre o ponto de situação 

de cada turma e a forma de abordar alguns conteúdos programáticos. Trocam-se também 

muitos materiais elaborados individualmente, tais como testes de avaliação, fichas de 

trabalho e materiais para exploração nas aulas. 

Conviria distinguir trabalho de cooperação de trabalho colaborativo. Considero que existe um 

maior incremento do primeiro relativamente ao segundo – e esse não será o caminho. A meu 

ver deveríamos incentivar um verdadeiro trabalho colaborativo sustentado num trabalho 

individual sério e rigoroso de cada um de nós.    

 

4. O que é que o AEPL tem feito nesse sentido nos últimos 2 anos? Houve evolução ou 

regressão? Considero ter havido no AEPL momentos nestes últimos 2 anos em que alguns 

professores se manifestaram disponíveis para começarem a trabalhar de uma forma 

colaborativa, alicerçados na perceção que traz inúmeros benefícios para todos e é meio 

caminho para a obtenção do sucesso. Contudo, não foi nunca realizado por todos os docentes 

um verdadeiro trabalho de forma colaborativa, na medida em que não é fácil estabelecer, 

verdadeiramente, objetivos de conjunto.  

Os professores são socializados desde o início da sua formação no trabalho individual, numa 

lógica organizacional e curricular de cumprimentos normalizados – e não numa lógica de 

qualidade e eficácia, o que leva a que estas práticas coexistam espontaneamente e 

voluntariamente. 

As iniciativas de colaboração que têm surgido reportam-se a atividades de desenvolvimento 

de projetos, iniciativas requeridas externamente, tais como as decorrentes das ações 
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inspetivas. Será suficiente para o desenvolvimento de uma verdadeira cultura organizacional 

colaborativa? Penso que não… Interessará percebermos se estamos a caminho… 

 

5. O que poderá ser feito? Refletir muito sobre as práticas… Discutir as nossas práticas 

relacionadas com os objetivos e valores subjacentes, aceitando a discordância como um 

meio para o crescimento e não uma ameaça. E assim combater o individualismo docente. 

Aproveitar as “vontades individuais” de alguns docentes, aumentando o grupo dos docentes 

reflexivos… 

E acreditando nesta possível mudança, organizacionalmente, criar condições para que a 

mesma se efetive. Competirá ao órgão decisor a criação de condições para que este 

verdadeiro trabalho colaborativo se torne mais efetivo. Concretamente, atribuindo tempo 

nos horários dos professores para que as tarefas de assistência e análise das aulas possam 

ser realizadas. 

Considero que a constituição desta equipa de autoavaliação foi um passo importante 

para dar início a algumas mudanças que têm de ser acarinhadas e suportadas pelo 

órgão decisor. 

 

 

ENTREVISTA AO DIRETOR  

 

A entrevista com o Diretor do AEPL teve por base as mesmas cinco questões que foram 

colocadas aos Coordenadores de Departamento. [Recorde-se que o guião desta 

entrevista se encontra no Anexo 2.] 

Quando questionado sobre a importância do trabalho colaborativo entre professores, 

refere que este é essencial. E difícil. Aconselha-nos a olhar um bocadinho para trás. As 

pessoas que já trabalham em grupo, que partilham as suas coisas, normalmente, têm 

maior sucesso escolar e académico, não têm problemas disciplinares, não são alvo de 

queixas por parte dos alunos. Os que já fazem isso são aqueles que se questionam, 

aqueles que conseguem partilhar a prática com os outros, que conseguem ajudar os 

outros e aprender com eles, são pessoas mais disponíveis. Sem colaboração, tudo se 

torna mais difícil e cria atritos. Um professor que não consegue trabalhar com o grupo 

demonstra que algo não funciona bem. 

Na sua opinião, esta colaboração acontecerá a vários níveis: preparação conjunta de 

aulas, de materiais e atividades, realização de testes conjuntos com o culminar nas 

aulas assistidas. Mas, pelo menos, na realização conjunta dos testes e a preparação 

dos momentos de avaliação – isto será o mínimo: que os testes tenham uma matriz 

comum no que se refere à estrutura e conteúdos abordados. Claro que a preparação 
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das aulas também seria muito importante e, apesar de cada um ter o seu método, 

todos poderiam aprender uns com os outros neste trabalho partilhado. De um modo 

geral, os professores do Agrupamento estão disponíveis para este trabalho. Mas há 

alguns que não o fazem e com estes é que é necessário trabalhar no sentido de ajudar 

a que se abram a esta necessidade – pois, sem dúvida, o trabalho colaborativo é uma 

necessidade. O Diretor e o Coordenador de Departamento poderiam impor este 

trabalho, mas, imposto, de que valeria? Com estes professores [menos recetivos a este 

trabalho] não é fácil, mas ter-se-á que continuar a insistir. E, essencialmente, fazer ver 

que não se assiste às aulas uns dos outros para se avaliarem mutuamente – ainda que 

seja necessário apontar algo que não foi tão bom ou até tentar perceber por que razão 

a pessoa agiu do modo como agiu –, mas para aferir práticas e permitir que cada um 

evolua nessa partilha. Realçou ainda o bom ambiente existente entre colegas no 

Agrupamento como um fator que pode favorecer esta prática.  

A este propósito, ainda diz que, no Agrupamento, este trabalho não funciona muito 

em Grupo nem em Departamento. Funciona, sim, em grupos de dois ou três 

professores que têm uma boa relação. O difícil é apanhar o grupo todo. E isso era 

importante que acontecesse. No entanto, é importante referir que, no Agrupamento, 

há muita gente a trabalhar em grupo – onde se verifica a maior falha aparenta ser no 

3º ciclo. Por exemplo, as aulas remanescentes vieram trazer a prática dos testes 

pensados e realizados em conjunto. Acredita que aqueles professores mais reticentes 

em relação a este trabalho acabarão por perceber a sua necessidade e envolver-se-ão 

– também por ‘exigência’ por parte dos alunos.  

Reconhece, no entanto, vários fatores que condicionam o trabalho colaborativo. 

Alguns já foram sendo referidos. Acrescenta, talvez, a questão dos horários individuais 

que não ajudam muito e frisa a relutância de alguns professores em trabalhar em 

grupo – porquê, questiona-se, respondendo que pensa que algumas pessoas podem 

ter receio de assumir as suas fragilidades. Para este trabalho, há a necessidade de uma 

maior organização e gestão do tempo de trabalho individual para que o trabalho em 

grupo possa ser rentabilizado.  

Quando confrontado com a questão sobre o que é que o Agrupamento tem feito no 

sentido de promover este trabalho colaborativo nos últimos dois anos e se pensa ter 

havido evolução ou regressão, faz um preâmbulo, referindo que há um certo 

desencantamento com a profissão, que há desgaste. Isto poderá ser a causa de não 

haver concertação nas estratégias e medidas a tomar em cada Conselho de Turma e as 

medidas isoladas que se vão tomando acabam por não ter qualquer efeito. No 

trabalho de Departamento/Grupo também é muito importante esta concertação de 

critérios e de medidas. Na sua opinião, as diferentes reuniões não cumprem o seu 
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papel de encontro e crescimento. A terminar, refere não sentir ter havido evolução 

nos últimos anos. 

Desafiado a pensar no que se pode fazer para melhorar este trabalho colaborativo, a 

partilhar connosco as medidas concretas da Direção, diz que, para já, será necessário 

reunir com os Coordenadores dos Departamentos para concertar estratégias de 

trabalho. Sem reunir (olhando para as reuniões como uma prática de encontro), este 

trabalho não poderá evoluir. Sem dúvida que o trabalho em Departamento é muito 

mais exigente que o trabalho em Grupo Disciplinar. 
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CONCLUSÃO E SUGESTÕES: 

 

 

Olhando para este processo, o primeiro facto que podemos constatar é que foram 

muito poucos os docentes que aceitaram o desafio de responder ao questionário. A 

que se deverá isto? Pouco à vontade no tema? Fugir à discussão deste tema? Achar 

que ele não é relevante? Não nos sendo possível dar uma resposta a estas perguntas e 

face às respostas obtidas, poderemos ser induzidos a pensar que os 55 docentes que 

se propuseram fazer este caminho connosco estarão abertos à necessidade de debater 

este assunto e reconhecerão a sua extrema importância. Provavelmente, até, na sua 

maioria, são exemplos deste trabalho colaborativo. Assim, perante estes resultados, o 

que fazer? Serão várias as propostas que poderão continuar a ser implementadas ou 

reforçadas e algumas delas estão já a surtir efeito. Aqui ficam as nossas propostas, 

alertando para o facto de o trabalho poder ser condensado em determinados 

momentos, não havendo necessidade de uma multiplicação de ‘reuniões formais’ 

infrutíferas: 
 

 

- Vamos começar? – no início do ano letivo, nos primeiros dias de setembro, aquando 

das planificações do trabalho de cada disciplina e de atividades, reunir os docentes que 

lecionam o mesmo ano e disciplina para planificarem, em conjunto, as aulas de um 

tema (quando estiver apenas um docente nestas circunstâncias, poderá ser 

acompanhado no trabalho por um outro colega); distribuir tarefas para dinamização 

de uma disciplina comum na plataforma Moodle e realização de uma ficha de 

trabalho para esse tema; repetir este trabalho antes de iniciar um novo tema; 

 

- Onde todos trabalham… – em cada Conselho de Turma, definir uma atividade na 

qual todas as disciplinas têm de participar. Esta atividade poderá/deverá decorrer ao 

longo de todo o ano e terminará com a apresentação às famílias; 

 

- Números!? – implementar a prática da discussão das propostas de classificação no 

final de cada período entre os professores que lecionam o mesmo ano e disciplina; 

 

- Continuar e melhorar a prática de realização de matrizes e/ou testes conjuntos; 
 

- Já leste? – escolha de um livro, por período letivo, a ser lido por cada um dos alunos e 

professores de cada turma. Na última semana de aulas de cada período, em grupos de 

1 professor + x alunos, fazer a apresentação do livro; 
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- Vamos jogar? – no último dia de aulas dos 1º e 2º períodos letivos, realização de 

jogos (matemáticos, populares…) com os professores e alunos por turma; 

 

- Pelo menos uma vez por mês, um professor de cada Conselho de Turma partilha com 

os restantes professores algum artigo que leu e que o tenha marcado; 

 

- O Conselho Pedagógico e a Direção darem a conhecer à comunidade educativa o que 

pensam sobre a implementação de aulas assistidas e, caso sejam favoráveis, o modo 

de operacionalização desta prática. 
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ANEXO 1 

[Taxas de sucesso/insucesso 2016 - 2017] 

 

 

 

Ensino/Modalidade/Ano ou Tipo Taxa de Sucesso 

da UO Nacional

1º Ano 100,0% 100.0 %

2º Ano 97,67% 92.0 %

Basico 98,21% 93,71%

Regular 98,21% 93,99%

5º Ano 97,83% 93.3 %

6º Ano 100,0% 93.8 %

3º Ano 100,0% 97.8 %

4º Ano 100,0% 98.0 %

9º Ano 99,35% 92.5 %

Pre-Escolar 100,0% 100,0%

7º Ano 95,65% 87.8 %

8º Ano 97,81% 92.9 %

Secundario 87,74% 83,91%

RegularCH 86,1% 82,05%

100,0% 100,0%

º Ano 100,0% 100.0 %

12º Ano 83,33% 70.3 %

Profissional 91,84% 91,11%

10º Ano 80,49% 84.6 %

11º Ano 94,35% 90.9 %

3º Ano 84,21% 72.3 %

1º Ano 94,44% 98.3 %

2º Ano 100,0% 99.2 %
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Concluiu Não Concluiu Transferido Excluído por 

Faltas

Em 

ProcºAval.

Retido por 

Faltas

Total

1º Ano 1 33

2º Ano 3 46

3º Ano 2 42

4º Ano 38 38

5º Ano 1 47

6º Ano 45 45

7º Ano 1 1 139

8º Ano 1 1 138

9º Ano 152 1 4 157

235 1 13 2 685

235 1 13 2 685

º Ano 111 111

111 111

111 111

10º Ano 3 1 126

11º Ano 4 131

12º Ano 100 20 1 123

100 20 8 1 380

1º Ano 8 2 51 1 68

2º Ano 36 39

3º Ano 48 9 58

48 9 8 2 87 1 165

148 29 16 2 87 2 545

383 30 29 2 198 4 1341

Ensino/Modalidade/Ano ou Tipo Transitou Não 

Transitou
Basico Regular 32

42 1

40

45 1

Anulou 

Matricula

134 2

132 5

425 9

425 9

2

216 30 5

Secundario RegularCH 99 23

117 7 3

Pre-Escolar

Total 641 39 15

10

216 30 15

Profissional 6

3

1
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ANEXO 2 

[Questionários aos docentes e aos Coordenadores de 

Departamento e guião da entrevista ao Diretor do AEPL] 
 

[ Questionário aos docentes ] 

 

(identificação)    sexo / Idade / há quanto tempo leciona  

                              nos últimos 5 anos, lecionei em ___ escolas / disciplina   

 

1. Trabalho colaborativo com outros professores da mesma disciplina/área/grupo 

disciplinar: 

(em cada um resposta de [sempre / às vezes / nunca] ) 

- na preparação de aulas    

- na preparação de materiais para utilizar na sala de aula (fichas de trabalho, textos, 

jogos, …) 

- na planificação das abordagens didáticas aos diferentes temas programáticos. 

- na partilha de recursos didáticos a utilizar na sala de aula (powerpoints, fichas de 

trabalho... ) 

- na partilha e análise de situações mais ou menos problemáticas que se tenham 

verificado na sala de aula. 

- na partilha de experiências pedagógicas de sucesso desenvolvidas em contexto de 

sala de aula. 

- na preparação de momentos de avaliação  

- na preparação da proposta de classificações a atribuir aos alunos 

- na preparação de atividades  

- cedo os materiais (que preparo e atrás referidos) aos colegas 
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- recebo dos colegas os materiais atrás referidos 

- assistindo a aulas de colegas, nos últimos 2 anos  

- tendo algum colega a assistir a aulas, nos últimos 2 anos  

 

2. Se assistiu, nos últimos 2 anos, a aulas de colegas como avalia esse momento? 

 [ 0 nada satisfeito e 5 muito satisfeito] 

 

3. Se teve algum colega, nos últimos 2 anos, a assistir às suas aulas, como avalia esse 

momento? 

[ 0 nada satisfeito e 5 muito satisfeito] 

 

4. Das frases seguintes, complete aquela que mais se adequa a si: 

- Identifico-me com este trabalho colaborativo, pois… 

- Não me identifico com este trabalho colaborativo, pois… 

 

5. Está disponível para começar/continuar este processo de trabalho colaborativo? 

Sim ____  Não ____ 

 

6. Alguma sugestão / comentário 

 

 [ Entrevista, por escrito, aos coordenadores de departamento ] 

 

1. Acha importante este trabalho entre pares? 

2. A que nível? Preparação de aulas / testes / atividades ou ir até às aulas assistidas? 
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3. Atualmente, como avalia este trabalho de cooperação entre professores do 

Departamento que coordena? 

4. O que é que o AEPL tem feito nesse sentido nos últimos 2 anos? Houve evolução ou 

regressão? 

5. O que poderá ser feito? 

 

[entrevista ao Diretor do AEPL] 
 

1. Acha importante este trabalho entre pares? 

2. A que nível? Preparação de aulas / testes / atividades ou ir até às aulas assistidas? 

3. Atualmente, como avalia este trabalho de cooperação entre professores do 

Agrupamento? 

4. O que é que o AEPL tem feito nesse sentido nos últimos 2 anos? Houve evolução ou 

regressão? 

5. O que poderá ser feito? 
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ANEXO 3 

[Respostas aos questionários]  

Questionário “Trabalho colaborativo: práticas entre pares – Professores” 

Depois do tratamento das respostas dos 55 professores (12 do sexo masculino e 43 do sexo 

feminino) a cada uma das questões, apresentamos as seguintes tabelas com os resultados 

obtidos: 

Idade dos professores respondentes 

Idade (anos)     

  N % 
35-39 5 9,1% 

40-44 5 9,1% 

45-49 10 18,2% 

50-54 25 45,5% 

55-59 9 16,4% 

60 ou + 1 1,8% 

  55 100 

Tabela 1 

 

Há quantos anos leciona? 

Nº Anos N % 

10-14 3 5,5% 

15-19 4 7,3% 

20-24 14 25,5% 

25-29 17 30,9% 

30 ou + 17 30,9% 

  55 100 

Tabela 2 

Nos últimos 5 anos, em quantas escolas lecionou? 

Nº escolas N % 

1 42 76,4% 

2 3 5,5% 

3 5 9,1% 

4 ou + 5 9,1% 

  55 100 

Tabela 3 

 

Se teve algum colega, nos últimos 2 anos, a assistir às suas aulas, como avalia esse momento? 

 N % 

Nada satisfeito(a) 2 3,6% 

Satisfeito(a) mas sem resultados práticos 0 0,0% 

Satisfeito(a), com alguns resultados práticos 5 9,1% 

Muito satisfeito(a) 6 10,9% 

Não tive aulas assistidas nos últimos 2 anos. 42 76,4% 

  55 100 

Tabela 4 
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Em relação à questão “Está disponível para começar/continuar este processo de trabalho 
colaborativo?”, 51 dos professores respondentes (93%) assumiram que Sim e apenas quatro (7%) 
referiram que Não. 
 

 Trabalha colaborativamente com outros professores da mesma disciplina/área/grupo disciplinar? 

  Sempre Às vezes Nunca 

  N % N % N % 

Na preparação de aulas. 12 21,8% 31 56,4% 12 21,8% 

Na preparação de materiais para utilizar na sala 
de aula (fichas de trabalho, textos, jogos, ...) 17 30,9% 33 60,0% 5 9,1% 

Na planificação das abordagens didáticas aos 
diferentes temas programáticos. 23 41,8% 27 49,1% 5 9,1% 

Na partilha de recursos didáticos a utilizar na sala 
de aula (powerpoints, fichas de trabalho...) 24 43,6% 29 52,7% 2 3,6% 

Na partilha e análise de situações mais ou menos 
problemáticas que se tenham verificado na sala 
de aula. 19 34,5% 33 60,0% 3 5,5% 

Na partilha de experiências pedagógicas de 
sucesso desenvolvidas em contexto de sala de 
aula. 18 32,7% 36 65,5% 1 1,8% 

Na preparação de momentos de avaliação. 28 50,9% 19 34,5% 8 14,5% 

Na preparação da proposta de classificações a 
atribuir aos alunos. 18 32,7% 28 50,9% 9 16,4% 

Na preparação de atividades. 29 52,7% 25 45,5% 1 1,8% 

Cedo os materiais (que preparo e atrás referidos) 
aos colegas. 28 50,9% 24 43,6% 3 5,5% 

Recebo dos colegas os materiais atrás referidos. 20 36,4% 29 52,7% 6 10,9% 

Assistindo a aulas de colegas, nos últimos 2 anos. 1 1,8% 12 21,8% 42 76,4% 

Tendo algum colega a assistir a aulas, nos últimos 
2 anos. 1 1,8% 11 20,0% 42 76,4% 

Tabela 5 

 
 

Em relação à questão aberta “Das frases seguintes, complete aquela que mais se adequa a 

si: "Identifico-me com este trabalho colaborativo, pois..." OU "Não me identifico com este 

trabalho colaborativo, pois..." as respostas dos professores foram bastante diversificadas. 

A quase totalidade dos professores respondentes (93%) considera identificr-se com o trabalho 

colaborativo e as suas respostas podem, em geral, ser agrupadas nas seguintes categorias: 

 Importante na uniformização de procedimentos pedagógicos; 

 Ajuda a uniformizar as práticas pedagógicas, a rentabilizar trabalho e esforço pessoais e a 
melhorar a qualidade das aprendizagens dos alunos; 
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 Permite diversificar estratégias e modos de ensino bem como melhorar a prática 
pedagógica; 

 É uma oportunidade para crescer pedagogicamente: o processo de aprendizagem é 
permanente; 

 Muito importante pois permite uma maior aferição de práticas e/ou critérios, bem como 
estratégias para aumentar os índices de sucesso escolar; 

 Riqueza pela diversidade de perspetivas, experiências, saberes, materiais didáticos; 

 Maior segurança e facilidade no trabalho realizado; 

 Contributo para melhoria de práticas e por essa via para uma melhoria do sucesso dos 
alunos; 

 É importante conhecer a opinião dos outros sobre o nosso trabalho; 

 Facilita a reflexão sobre as nossas práticas; 

 Permite melhorar o trabalho em sala de aula; 

 Facilita e enriquece as práticas quotidianas; 

 

 Por sua vez, do pequeno número de professores (7%) que assumiram não se identificarem 

com o trabalho colaborativo, destacamos as seguintes duas razões: 

- Não tenho colegas de grupo com quem colaborar; 

- Os horários não estão ajustados de modo a que este trabalho colaborativo seja exequível. 

 
 

Em relação à última questão do questionário “Alguma sugestão / comentário?”, os 

professores fizeram as seguintes sugestões / cometários: 

 Penso que seria bom haver algumas diretrizes, provenientes da Direção e/ou Conselho 
Pedagógico, para o trabalho a desenvolver. 

 Penso que as reuniões de departamentos deviam ser repensadas, por forma a ser 
exequível essa colaboração, que penso ser essencial a essa tipologia de trabalho. 

 Iniciar o processo de observação de aulas. 

 O Trabalho colaborativo deve ser sentido como uma necessidade e não como uma 
imposição. 

 Contemplar nos horários dos professores do grupo disciplinar, tempos em comum (2 
tempos semanais) destinados ao trabalho colaborativo. 

 A matriz da nossa escola deve ser predominantemente humanista, sem olvidar a vertente 
resultadista.  

 Existir uma hora contemplada no horário onde todos os colegas que lecionem o mesmo 
nível de ensino possam refletir sobre as estratégias a aplicar e tenham a oportunidade de 
construir material em comum 
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 Disponibilizar horas no horário dos professores para o trabalho colaborativo 

 Mudar mentalidades e formas de estar em alguns docentes. 

 É importante que, dentro dos possíveis, os professores do mesmo grupo disciplinar 
tenham um horário semelhante, de modo a facilitar a preparação das atividades 
curriculares e extracurriculares, a troca de ideias e materiais ...  

Os órgãos de coordenação pedagógica deveriam assumir a importância do trabalho colaborativo e 

criar condições para que exista efetivamente. 


