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Resumo 

O presente trabalho dá conta da dissertação do mestrado em Ciências de 

Educação, no domínio de Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores. 

Focado na problemática da Avaliação de Desempenho Docente (ADD) o estudo 

pretendeu aprofundar o conhecimento acerca do modelo de avaliação de 

desempenho1 de professores, iniciado em Portugal em 2007, procurando 

compreender como o mesmo foi recebido e implementado nas escolas, no biénio 

2007/2009 e identificar mudanças ocorridas no quotidiano escolar e no trabalho dos 

professores de uma escola do 1º CEB. 

Na construção do quadro teórico mobilizamos autores de referência no campo 

educacional (Perone, 1978; Huberman, 1991;Schon, 2000; Leite, 2001) e da 

avaliação de desempenho docente em particular (Day, 2001; Hargreves, Murillo, 

2007; Rizzo, 2009). Numa abordagem mais direccionada focamos, entre outros, os 

seguintes conceitos: trabalho docente/ docência (Tardif e Lessard, 2005), 

desempenho docente (Rizzo, 2009), desenvolvimento profissional (Day, 2001), 

cultura organizacional da escola (Carvalho, 2006)  e melhoria educacional; 

explicitamos alguns modelos teóricos de avaliação (Hadji, 1984; Winter, 1989; 

Bonnial e Vial, 2001); e caracterizamos o modelo de ADD em curso no sistema 

educativo português na sua relação com as orientações legislativas que o 

enquadram.  

Do ponto de vista metodológico a investigação insere-se numa abordagem 

qualitativa/ interpretativa (Bogdan e Bicklen, 1994) recorrendo a um estudo de caso 

(Vilar, 2001:19) realizado numa escola do 1º CEB, de um Agrupamento do distrito do 

Porto. Para isso, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas e um focus group a 

professores dessa escola, foi feita observação participante e análise de documentos 

internos à escola/ Agrupamento. 

De acordo com os dados analisados foi possível chegar às seguintes ideias 

chave: o modelo de avaliação ADD em estudo parece direccionar-se para uma 

lógica de avaliação mais centrada no produto e menos focada nos processos numa 

lógica de avaliação formativa; os responsáveis pela implementação da ADD 

adoptaram uma postura de auscultação, de esclarecimento e de envolvimento de 

todos os educadores/professores. Neste processo os professores do 1ºCEB foram 

                                                
1
 Neste trabalho optamos por usar o termo desempenho docente por ser o conceito veiculado no discurso sobre a avaliação 

dos professores. Todavia, para uma maior compreensão, no ponto I.1. abordamos os conceitos: docência, trabalho docente, 

desempenho docente dando conta das proximidades entre eles existentes.   
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mostraram-se pouco participativos revelando um certo conformismo com a situação; 

os principais constrangimentos identificados pelos professores prendem-se com o 

aumento da carga burocrática, com a diminuição do tempo disponível para dedicar à 

turma e com o cansaço; constatam-se também algumas alterações ao nível das 

relações interpessoais entre os grupos de pares. A implementação da ADD parece 

ter contribuído para uma melhor organização do trabalho dos professores, 

nomeadamente ao nível do registo das acções desenvolvidas que se repercutiu num 

aumento da reflexão sobre a prática. 
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Abstract 

This text presents the conclusions of a Masters in Educational Sciences in the 

field of Pedagogical Supervision and Trainers Education. The study focused on the 

Teacher Performance Evaluation (TPE) and was designed to probe existing 

knowledge of the teacher performance evaluation2 model, introduced in Portugal in 

2007. The rational underpinning this analysis was to understand how the model was 

conceived and implemented in schools during 2007/2009 and to identify changes that 

may have occurred concerning daily activities and teachers´ work in a primary 

school. 

The theoretical framework included viewpoints in the field of education 

(Perone, 1978; Huberman, 1991; Schon, 2000; Leite, 2001) and evaluation of 

teacher performance (Day, 2001; Hargreves, Murillo, 2007; Rizzo, 2009). Some key 

concepts analyzed were:  teaching / teaching work (Tardif e Lessard, 2005), 

teacher‟s performance (Rizzo, 2009), professional development (Day, 2001), school 

organizational ethos (Carvalho, 2006) and educational improvement; we also 

discussed some theoretical evaluation models (Hadji, 1984; Winter, 1989; Bonnial e 

Vial, 2001). We examined the current model of TPE in use in the Portuguese 

educational system within its legislative agenda. 

 This study employed a qualitative / interpretative approach (Bogdan e Bicklen, 

1994) through a case study (Vilar, 2001:19) in a primary school within the Oport 

district. Semi-structured interviews were conducted, together with a teachers´ focus 

group, participant observations and school‟s document analysis.  

During the data analysis process, some key ideas emerged: the TPE model 

studied seemed to indicate that evaluation was more focused on the product than on 

the processes at the centre of formative evaluation; those responsible for 

implementing the TPE in the school were available to listen, to elucidate and to 

involve educators and teachers. During the process, the school teachers were not 

very pro-active, which may indicate that they had accommodated to the situation. 

Teachers identified some key difficulties: increase of bureaucracy and subsequent 

reduction of classroom time and fatigue; and changes in the interpersonal 

relationships amongst peer groups. It also emerged that the TPE implementation 

seemed to have improved teachers´ workload organization, in particular the 

                                                
2
 We decided to use the term teacher performance because it is the term conveyed by the current teacher evaluation discourse. 

However, in part l.1. we clarify and discuss concepts such as teaching, teaching work and teacher performance to highlight the 

similarities between concepts. 
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registration of activities undertaken, which consequently enhanced reflection on 

practice.  
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Résumé 

 

Le travail ci-dessous est une dissertation réalisée dans le cadre du master en 

Sciences de l‟éducation, dont le domaine est Supervision Pédagogique et Formation 

de Formateur. Focalisé sur la problématique de l‟évaluation des enseignants3 (ADD), 

cette étude a été effectué dans le but d‟approfondir les connaissances du modèle 

d‟évaluation des enseignants, commencé au Portugal en 2007, cherchant 

comprendre comment celui-ci a été reçu et mis en place dans les écoles, au long des 

années 2007/2009 et également identifier les changements survenus durant le 

quotidien scolaire et dans le travail des enseignants d‟une école primaire. 

Pour la construction du cadre théorique nous avons mobilisé des auteurs de 

référence du champ de l‟enseignement (Perone, 1978; Huberman, 1991;Schon, 

2000; Leite, 2001) et de l‟évaluation des professeurs en particulier (Day, 2001; 

Hargreves, Murillo, 2007; Rizzo, 2009). Dans notre approche, nous avons focalisé 

des concepts comme: travail enseignant (Tardif e Lessard, 2005), l‟accomplissement 

enseignant (Rizzo, 2009), perfectionnement professionnel (Day, 2001), culture 

organisationnel de l‟école (Carvalho, 2006)  et amélioration de l‟éducation; nous 

avons formulé quelques modèles de concepts théoriques de l‟évaluation (Hadji, 

1984; Winter, 1989; Bonnial e Vial, 2001); et nous avons caractérisé le modèle de 

l‟ADD, en cours, du système éducatif portugais le mettant en relation avec les 

orientations législatives qui l‟encadre. 

Du point de vue méthodologique, l‟investigation s‟insère dans une approche 

qualitative / interprétative (Bogdan e Bicklen, 1994) faisant appel à une étude de cas  

(Vilar, 2001:19) réalisé dans une école primaire de Porto. Pour cela, des interviews 

semi-structurées et un focus group ont été effectué aux professeurs de cette école. Il 

fut aussi accompli des observations participantes et des analyses de documents 

internes de l‟école. 

En accord avec les données analysées, il fut possible de distinguer les idées 

clés suivante: le modèle d‟évaluation ADD en étude parait prendre une direction 

logique d‟évaluation plus centrée sur le produit et moins focalisé sur les processus 

d‟une logique d‟évaluation formative; les responsables de l‟implémentation de l‟ADD 

                                                
3
 Au long de ce travail, nous avons opté pour utiliser le terme performance de l’enseignant parce que c´est le concept 

véhiculé au discours sur l‟évaluation des professeurs. Toute fois, pour une meilleur compréhension, dans le point I.1. nous 

abordons les concepts: enseignement, travail de l‟enseignant, performance de l‟enseignant en valorisant les proximités 

existantes entre eux. 
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ont adopté une position d‟auscultation, de précision et de participation de tous les 

éducateurs / enseignants. Dans ce processus les enseignants de l‟enseignement 

primaire se sont montrés peu participatifs et conformistes; les contraintes principales 

identifiées par les enseignants se situent au niveau de l‟augmentation des tâches 

bureaucratiques, de la diminution du temps disponible consacré à la classe; il est 

aussi visible quelques changements au niveau des relations interpersonnelles entre 

les groupes paires. La mise en œuvre de l‟ADD a permis l‟amélioration de 

l‟organisation du travail des enseignants, surtout au niveau de l„inscription des 

actions mise en place ainsi une augmentation de réflexion sur la pratique s‟est faite.  
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“E, depois o que conta não são os métodos e as 

técnicas, mas uma certa sensibilidade para os problemas 

e uma paixão ardente por eles; ou, como diziam os 

gregos, o Dom natural de experimentar a admiração.” 

(Karl Popper, 1996: 15) 
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Introdução 

“O objecto de qualquer ciência é descobrir, e 

qualquer descobrimento desconcerta mais ou menos as 

opiniões correntes.” (Durkheim, 1980:7) 

 

Ao sermos confrontadas com a necessidade de definir uma problemática de 

estudo sentimo-nos desafiadas para uma escolha temática que nos despertasse a 

sensibilidade, um tema que nos apaixonasse e nos fizesse experimentar admiração 

como dizia Karl Popper (1996). A escolha recaiu na Avaliação de Desempenho 

Docente (ADD), um tema que tem estado envolto em grande polémica e que tem 

deixado as escolas e os professores com um certo “desnorte”, quer por não 

aceitarem os termos em que foi proposta, quer por estarem sujeitos a directrizes da 

tutela que obrigam a reformulações processuais permanentes. Também nós, 

enquanto docentes, experienciámos sentimentos antagónicos: por um lado 

sentíamos alguma indignação pelo modo como tinha surgido o recente modelo de 

ADD e também pelos comentários que se ouviam relativamente a aspectos deste 

que pareciam ser «desrespeitosos» da profissão docente; por outro lado agradava-   

-nos a ideia de reconhecerem o nosso trabalho e da possibilidade de melhoria da 

nossa prática educativa.  

No decurso do processo confrontamo-nos com um posicionamento 

completamente incompatibilizado entre as partes envolvidas. Por um lado os 

membros do governo apresentam este projecto de ADD, parecendo-nos convictos 

de que o que estão a implementar é “o melhor para o país”, ainda que essa 

expectativa não resulte de uma consulta aos “actores no terreno”, professores e 

gestores das escolas. Como nos diplomas que legislam e regulamentam a ADD é 

expresso, pretende-se com este modelo de avaliação “o aperfeiçoamento das 

práticas docentes tendo em vista o progresso dos resultados escolares e a 

qualidade das aprendizagens”(artº3.º do Dec. Regulamentar 2/2008 de 10 de 

Janeiro), garantindo a “diferenciação pelo mérito” e definindo “uma regulação mais 

rigorosa na progressão na carreira” (artº 40.º do Dec. Lei 15/2007 de 19 de Janeiro). 

Por outro lado, os professores demonstram uma não aceitação do modelo em vigor 

durante o biénio de 2007/2009, não havendo espaço para qualquer tipo de 

exploração ou reflexão acerca do mesmo. 

O clima de resistência ao modelo de ADD, então vivido pelos professores um 

pouco por todo o país, mobilizou-nos para a realização deste estudo procurando 



15 

descobrir mais sobre o referido modelo de avaliação e reflectir sobre aspectos 

apontados pelos professores como positivos e negativos, estando consciente que 

“qualquer descobrimento desconcerta mais ou menos as opiniões correntes.” 

(Durkheim, 1980:7). 

Este trabalho pretende, então, aprofundar o conhecimento relativamente ao 

modelo de ADD em vigor durante o biénio de 2007/2009, o conhecimento sobre as 

percepções que os professores de uma escola de um Agrupamento em estudo, do 

1º CEB, têm acerca desse modelo de ADD, de que modo essa ADD afectou o 

quotidiano escolar e alterou (se alterou) o modo de trabalho dos professores. Trata-

se, portanto, de um estudo de caso realizado numa escola do 1º CEB de um 

Agrupamento do Distrito do Porto. 

Neste enquadramento, o presente trabalho encontra-se estruturado em seis 

capítulos. 

No primeiro capítulo, Opções Metodológicas, começamos por dar conta, face 

ao nosso objecto de estudo, das questões que norteiam a investigação e dos 

objectivos da mesma. De seguida, justificaremos e sustentaremos teoricamente o 

paradigma de investigação que subjaz a este estudo. Apresentaremos, também, do 

ponto de vista teórico, as técnicas de recolha dos dados e a análise de conteúdo. 

No segundo capítulo, Enquadramento Teórico, situaremos alguns conceitos 

centrais sobre avaliação de professores. Começamos por explorar o que se entende 

por desempenho ou trabalho docente, por cultura organizacional da escola, e por 

avaliação (de desempenho docente). Apresentamos, de seguida, de forma sucinta, 

alguns modelos de avaliação de desempenho, referimos alguns contributos de 

estudos realizados a modelos de ADD e apresentamos, ainda, alguns princípios de 

um sistema eficaz de ADD. Depois, deter-nos-emos nas reacções dos professores à 

mudança. Faremos ainda uma incursão sobre o desenvolvimento profissional e 

sobre a ADD se apresentar como uma possibilidade de melhoria educacional. De 

seguida fazemos uma breve contextualização da problemática da avaliação dos 

professores no sistema educativo português, detendo-nos sobre a LBSE, sobre o 

Perfil de Competências dos Professores e concluir-se-á este ponto traçando linhas 

gerais do modelo anterior e expondo o modelo em estudo.  

No terceiro capítulo, Apresentação e Interpretação dos Dados, 

apresentaremos os dados, não os recolhidos mas antes os analisados e 

interpretados de acordo com as categorias pré-estabelecidas e emergente aquando 

da análise dos dados. 
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Por último, Pontos de Partida…Pontos de Chegada…, retomaremos os 

objectivos que nos propusemos alcançar e analisaremos em que medida este 

estudo encontrou respostas para eles. Também daremos conta de outras questões 

que este estudo levantou que poderão ser a génese de futuras investigações. 
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Capítulo I – Opções metodológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A verdade é objectiva: consiste na correspondência dos 

factos. A certeza raramente é objectiva: geralmente não passa de 

um forte sentimento de confiança, convicção, embora baseada em 

conhecimento insuficiente”  

(Vilar, 2001:6 citando Popper,1992:46-48). 
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Nota Introdutória 

 

Apresentámos, nas primeiras páginas deste trabalho, uma frase de Popper 

(1996:15) que diz que o principal num projecto de investigação é “uma certa 

sensibilidade para os problemas e uma paixão ardente por eles”. Concordamos com 

a frase no que se refere à escolha do tema da investigação pois acreditamos que a 

capacidade de problematizar e de levantar questões dependerá do quanto nos 

sentimos impelidos e entusiasmados a investigar uma determinada problemática. 

Mas Popper (1996:15) afirma, também que “o que conta não são os métodos e as 

técnicas”, e com essa parte da afirmação já não podemos concordar pois 

acreditamos que qualquer trabalho que pretenda ter validade científica, que procure 

a verdade como consistindo na “correspondência dos factos” (Popper, 1992), precisa 

de ter rigor, tanto nos métodos como nas técnicas utilizadas para a recolha e análise 

de informação. Procuramos, no uso rigoroso de um método contribuir para 

aprofundar o conhecimento no campo em estudo.  

É no quadro destas ideias que apresentamos, neste primeiro capítulo os 

fundamentos metodológicos que orientam a investigação. Iniciamos com a 

explicitação das questões e dos objectivos norteadores do estudo, a que se segue 

uma fundamentação do paradigma de investigação em que este se inscreve, e do 

recurso ao estudo de caso. Passamos depois à caracterização do contexto e à 

explanação das técnicas de recolha e de tratamento dos dados. 

 

I.1.Questões e objectivos orientadores da investigação 

 

Como já referimos, o estudo que desenvolvemos tem como foco central a 

Avaliação de Desempenho Docente (ADD) e como objectivo principal, compreender 

de que modo o processo de avaliação de desempenho dos professores alterou, ou 

não, os modos de trabalho pedagógico dos professores e a cultura organizacional na 

escola em estudo.  

Tendo como pano de fundo este objectivo geral, a investigação orientou-se 

por um conjunto de interrogações que explicitamos de forma detalhada e que, na 

sua globalidade, configuram, o problema em estudo: 

- Que alterações são identificadas no trabalho dos/as professores/as, 

decorrentes da implementação do modelo de avaliação de desempenho?  
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- Que alterações são identificadas na cultura organizacional da escola, 

decorrentes da implementação do modelo de avaliação de desempenho? 

- De que tipo são as dificuldades apontadas pelos professores na 

implementação do modelo de avaliação de desempenho? 

- Que argumentos são evocados pelos professores do 1º CEB para 

explicitarem sentimentos de insatisfação/satisfação face ao processo de 

implementação da avaliação do desempenho profissional? 

Definidas estas questões, foram também delineados objectivos que 

consideramos poderem contribuir para uma melhor compreensão do problema em 

estudo: 

a) Aprofundar o conhecimento sobre o modelo de Avaliação de Desempenho 

Docente em estudo;  

b) Identificar procedimentos adoptados, numa escola do 1º CEB, para a 

implementação do modelo de Avaliação de Desempenho dos Docentes; 

c) Identificar constrangimentos inerentes ao processo de avaliação de 

desempenho com repercussões no trabalho docente e na cultura organizacional, 

numa escola do 1º CEB. 

As questões e os objectivos norteadores do estudo reportam para um 

paradigma investigativo que situamos numa abordagem qualitativa de compreensão 

do fenómeno em estudo - a avaliação de desempenho docente - cujas 

características expomos no ponto seguinte.  

 

I.2. Paradigma de investigação de base ao estudo 

 

Neste estudo entendemos a metodologia escolhida como “um conjunto de 

directrizes que orientam a investigação científica” (Lessard-Herbert, Goyette, e 

Boutin, 1994:15). Trata-se de uma metodologia qualitativa, uma vez que os métodos 

usados visam “compreender o processo mediante o qual as pessoas constroem 

significados e descrever em que consistem esses mesmos significados” (Bogdan e 

Biklen, 1994:70) e não quantificar ou apresentar dados generalizáveis. Privilegiamos 

a abordagem compreensiva uma vez que esta “visa apreender e explicitar o sentido 

da actividade social individual e colectiva, enquanto realização de uma intenção. Ela 

justifica-se na medida em que a acção humana é essencialmente a expressão de 

uma consciência, o produto de valores, resultante de motivações” (De Bruyne, 

Herman e Schoutheete,1991: 139). A investigação de carácter qualitativo pressupõe 
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uma interpretação compreensiva do fenómeno em estudo, pois o objecto de análise 

é formulado em termos de acção, uma acção que abrange «o comportamento físico 

e ainda os significados que lhe atribuem o actor e aqueles que interagem com ele» 

(Erickson,1986:127). 

 

I.2.1 Estudo de caso 

Dadas as características da investigação, as questões e os objectivos em que 

assenta, e tendo em conta que pretendíamos compreender em profundidade o 

problema em estudo, numa realidade concreta - uma escola do 1º ciclo do ensino 

básico, integrada num Agrupamento de Escolas - optámos pelo estudo de caso. 

Nesta opção orientamo-nos pela visão de Vilar (2001) para quem um estudo de caso 

tem a intenção principal de “estudar um caso em profundidade e em intensidade 

com a finalidade de compreender uma entidade particular” (ibidem:19). Na mesma 

linha, Bell, (1997), considera que a grande vantagem deste método “consiste no 

facto de permitir ao investigador a possibilidade de se concentrar num caso 

específico ou situação e de identificar, ou tentar identificar, os diversos processos 

interactivos em curso” (ibidem:23). Nesta linha de raciocínio concordamos com 

Bassey (1999) quando afirma que 

“um critério importante para avaliar o mérito de um estudo de caso é considerar até que 

ponto os pormenores são suficientes e apropriados para um professor que trabalhe numa 

situação semelhante, de forma a poder relacionar a sua tomada de decisão com a descrita 

no estudo. O facto de um estudo poder ser relatado é mais importante do que a 

possibilidade de ser generalizado” (ibidem: 85). 

Portanto, a nossa preocupação central “não é a de saber se os resultados são 

susceptíveis de generalizações mas sim a de que outros contextos e sujeitos a ele 

podem ser generalizados” (Carmo e Ferreira, 1998:181, citando Bogdan e Biklen, 

1994), ou seja, não pretendemos extrapolar os resultados obtidos com esta 

investigação a todas as escolas do 1º CEB e docentes do país mas antes desejar 

que esses resultados possam ser partilhados por outros que neles se revêem.  

Nesta intenção estamos a ter em conta que o estudo de caso permite reunir 

informações abrangentes e, simultaneamente pormenorizadas, abarcando o mais 

possível a situação e/ou fenómeno em estudo permitindo, assim, traçar um quadro 

global que pode ser útil a outros contextos e situações. Estas características 

constituem “a razão pela qual [o estudo de caso] se socorre de técnicas variadas de 

recolha de informação (observações, entrevistas, documentos)”. (De Bruyne, 

Herman e Schoutheete,1991:211). 
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Expressas estas características do estudo de caso, apresentamos de seguida 

o contexto onde desenvolvemos a investigação e as técnicas de recolha e análise de 

informação utilizadas. 

 

I.3. Contexto da Investigação 

 

O estudo foi realizado numa escola do 1º CEB de um Agrupamento Vertical 

de Escolas do distrito do Porto, numa freguesia com cerca de doze mil habitantes. 

Este Agrupamento é constituído por dois Jardins-de-Infância, três escolas do 1ºCEB 

e uma escola do 2º e 3º CEB, localizadas num meio semi-urbano.  

A escola em estudo é composta por três edifícios, funcionando o 1º CEB em 

dois deles (no terceiro funciona o Jardim-de-Infância). Um dos edifícios pertence ao 

Plano dos Centenários, tendo dois pisos, com duas salas em cada piso. O outro, de 

construção recente (1992), tem 5 salas de aula, a cantina, a biblioteca, a sala de 

informática, uma sala que serve como ginásio, a sala de Apoio Educativo, a sala do 

Coordenador e a sala dos professores. 

No 1º CEB, nesta escola, existem 331 alunos, espalhados por 15 turmas no 

ano lectivo de 2008/2009, havendo um total de 19 professores (15 professores 

titulares de turma, 2 professores de Educação Especial e 2 Professores de Apoio 

Educativo). As turmas não têm todas o mesmo horário, estando catorze em horário 

duplo (das 8h. e 15 min. às 13h. e 15 min. ou das 13h. 25 min. às 18h. e 25 min.) e 

uma em horário normal. Existêm quatro turmas do 1º ano, três do 2º ano, quatro do 

3º ano e quatro do 4º ano. Existêm ainda dez funcionárias que exercêm a função de 

Auxiliares da Acção Educativa4.  

 Todos os professores desta escola entregaram os Objectivos individuais, 

tendo nove pedido aulas assistidas. Destes, só sete é que tiveram aulas observadas 

pela professora avaliadora uma vez que duas das docentes desistiram das mesmas, 

conforme se pode constatar, aquando da grelha de caracterização dos 

entrevistados, no capítulo V.  

 

I.4. Técnicas de recolha de informação 

“A recolha de informação pode, desde já, ser definida como o processo organizado 

posto em prática para obter informações junto de múltiplas fontes, com o fim de passar de 

                                                

4 Dados retirados do Projecto Educativo do Agrupamento em estudo 
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um nível de conhecimento para outro nível de conhecimento ou de representação de uma 

dada situação, no quadro de uma acção deliberada cujos objectivos foram claramente 

definidos e que dá garantias de validade suficientes”(De Ketele e Roegiers, 1993:17). 

Para a recolha de informação recorremos às seguintes técnicas: entrevistas 

semi-estruturadas, focus group, observação participante concretizada no registo de 

notas de terreno e análise de documentos internos à escola (Actas da CCAD). 

 

I.4.1. A entrevista 

Relativamente à entrevista, Moser e Kalton (1971:271) descrevem-na como 

“uma conversa entre um entrevistador e um entrevistado que tem o objectivo de 

extrair determinada informação do entrevistado”. Bogdan e Biklen, (1994) 

acrescentam que esta informação é-nos dada na “linguagem do próprio sujeito, 

permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira 

como os sujeitos interpretam aspectos do mundo”(ibidem: 134). Ao ser uma 

entrevista semi-estruturada implica “a recolha de dados de opinião que permitem 

não só fornecer pistas para a caracterização do processo em estudo, como também 

conhecer, sobre alguns aspectos, os intervenientes do processo.” (Estrela, 

2007:342). No caso concreto desta investigação foram realizadas cinco entrevistas 

semi-estruturadas. Para tal, elaboramos um guião (Anexo I) que nos permitiu 

orientar a entrevista de acordo com os objectivos da investigação e acrescentar 

outros aspectos não previstos à partida. Informações mais detalhadas sobre o modo 

como foram realizadas as entrevistas serão apresentadas no capítulo III. A 

entrevista semi-estruturada ou “semidirigida é em parte directiva (ao nível dos temas, 

dos objectos sobre os quais se quer recolher informação) e em parte não directiva 

(no interior dos temas)” (De Ketele e Roegiers, 1993:193), ficando-se com a certeza 

de se terem obtido dados que podem ser “comparáveis entre os vários sujeitos” 

(Bogdan e Biklen,1994:135). Werner e Schoepfle (1987, citados por Lessard-Hébert, 

Goyette e Boutin, 1994:160) sublinham que “a entrevista pode contribuir para 

contrariar determinados enviesamentos próprios da observação participante” uma 

vez que “permite ao observador participante confrontar a sua percepção do 

«significado» atribuído pelos sujeitos aos acontecimentos com aquela que os 

próprios sujeitos exprimem” (ibidem:78). Considera-se, ainda, que a técnica da 

entrevista “é não só útil e complementar à observação participante mas também 

necessária quando se trata de recolher dados válidos sobre as crenças, as opiniões 

e as ideias dos sujeitos observados” (Lessard-Hébert, Goyette e Boutin, 1994:160). 
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I.4.2. O Focus group 

Esta técnica de recolha de informação consiste não só numa entrevista de 

grupo mas antes numa partilha e debate colectivo, fazendo “emergir uma 

multiplicidade de pontos de vista e processos emocionais pelo próprio contexto de 

interacção criado permitindo a captação de significados que com outros meios 

poderiam ser difíceis de se manifestar ” (Gatti, 2005:9). Na óptica desta autora, o 

focus group, além de ajudar na obtenção de perspectivas diferentes sobre uma 

mesma questão, permite também “a compreensão de ideias partilhadas por pessoas 

no dia-a-dia e dos modos pelos quais os indivíduos são influenciados pelos outros” 

(ibidem:11). 

Ao contrário do que Gatti (2005:21) recomenda, não foi possível juntar 

pessoas que mal se conhecessem ou que não conhecessem a moderadora, uma 

vez que se trata de professores/as que, na sua maioria, já trabalham no 

Agrupamento e na escola em estudo há aproximadamente 3 anos, consequência do 

último regimento do concurso para docentes. No entanto, seguiu-se o conselho da 

autora no que concerne ao dar informações vagas sobre o tema do focus group 

evitando assim enviesamentos, ideias pré-formatadas ou a participação já preparada 

(Gatti 2005). 

 

I.4.3. A observação participante 

Quanto à observação participante, escolheu-se essa técnica por se acreditar 

que a principal vantagem seria “a possibilidade de entender profundamente o estilo 

de vida de uma população e de se adquirir um conhecimento integrado da sua 

cultura” (Carmo e Ferreira, 1998:108). A interacção existente entre a investigadora, 

enquanto docente e o grupo de docentes “está ao serviço da observação; ela tem 

por objectivo recolher os dados (sobre acções, opiniões ou perspectivas) aos quais 

um observador exterior não teria acesso” (Lessard-Hébert, Goyette e Boutin, 

1994:155), permitindo assim “compreender melhor porque agiam estes desta ou 

daquela forma” (Bell, 1997:25). É claro que se trata de um processo interno um 

pouco conflituoso pois enquanto professora pertencente ao Agrupamento da escola 

em estudo enfrentamos “dificuldades para manter a objectividade, pelo facto de 

exercer influência no grupo, ser influenciado por antipatias ou simpatias pessoais, e 

pelo choque do quadro de referência entre observador e observado” (Marconi e 

Lacatos, 1986: 68). Mas o facto de ter consciência disso fez com que estivéssemos 

alerta e evitássemos situações em que se influenciasse directa e conscientemente o 
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observado. Este tipo de observação participante permite ao observador apreender a 

perspectiva interna e registar os acontecimentos tal como eles são percepcionados 

por um participante” (Lessard-Hébert, Goyette e Boutin, 1994:156). A observação 

participante foi registada em notas de terreno escritas durante e após os 

acontecimentos “terem tido lugar” (ibidem). Estes registos consistiram em dois tipos 

de material: o “primeiro é descritivo, em que a preocupação é a de captar uma 

imagem por palavras do local, pessoas, acções, e conversas observadas. O outro é 

reflexivo – a parte que apreende mais o ponto de vista do observador, as suas ideias 

e preocupações”(Bogdan e Biklen, 1994:152). 

 

I.4.4. A análise de documentos internos à escola/Agrupamento  

Escolheu-se ainda fazer a análise das actas da Comissão de Coordenação da 

Avaliação de Desempenho (CCAD) pois pretendíamos ter acesso à “«perspectiva 

oficial», bem como às várias maneiras como o pessoal da escola comunica” 

(Bogdan e Biklen,1994:180). Desejávamos recolher informação relativa à “cadeia de 

comando oficial e das regras e regulamentos oficiais” (ibidem:181) e precisávamos 

de recolher também algumas “pistas acerca do estilo de liderança e revelações 

potenciais acerca de qual o valor dos membros da organização” (ibidem).  

Depois de recolhidos os dados, foram transcritos e analisado o conteúdo. 

Deter-nos-emos agora sobre esta técnica de organização e tratamento dos dados. 

 

I.5. A análise de conteúdo como técnica principal de tratamento dos 

dados 

“A análise dos dados é o processo de busca e de organização sistemático de 

transcrições de entrevistas, de notas de campo e de outros materiais que foram sendo 

acumulados, com o objectivo de aumentar a sua própria compreensão desses mesmos 

materiais e de lhes permitir apresentar aos outros aquilo que encontrou” (Bogdan e Biklen, 

1994:205). 

A análise de conteúdo realizada às entrevistas, ao focus group e às notas de 

terreno, teve por base o sistema categorial que deu origem ao guião das entrevistas 

e do focus-group (Anexo I). Não se trata de um sistema categorial “completamente 

fechado” como referem Lessard-Hébert, Goyette e Boutin (1994:148), com as 

categorias todas pré-definidas mas aberto a sub-categorias emergentes. 

Berelson (1952 e 1968 citado por Carmo e Ferreira, 1998:251) define análise 

de conteúdo como “uma técnica de investigação que permite fazer uma descrição 

objectiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das comunicações, tendo 
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por objectivo a sua interpretação”. Portanto, foram seleccionadas as unidades de 

registo (Carmo e Ferreira, 1998:107), ou seja os parágrafos considerados 

relevantes, onde era apresentado o tema respeitante a cada categoria de análise, e 

organizados numa grelha síntese de análise (Anexo II), sendo que, por vezes, a 

mesma unidade de registo se aplica a mais do que uma categoria. A formulação 

desta grelha permitiu a análise do conteúdo das entrevistas e do focus group, 

seguindo a sugestão de Bogdan e Biklen (1994:235) de colocar em pastas 

separadoras os recortes da informação achada pertinente, que neste caso foi 

colocada em diferentes colunas das grelhas de análise. Esta informação foi 

reanalisada, apresentada e interpretada uma vez que a análise de conteúdo, além 

da descrição, “deverá (…) possibilitar a compreensão do fenómeno que constitui 

objecto de estudo” (Carmo e Ferreira, 1998:258-259). Também a partir do guião 

foram analisados os dados obtidos através das notas de terreno, fazendo-se 

primeiro uma breve descrição da observação realizada e depois a interpretação 

destes dados com os dados colhidos pela via da entrevista e do focus group. 

Relativamente à análise de documentos, tivemos, novamente, em conta as 

dimensões e categorias definidas, apresentando uma breve descrição das actas e 

sua interpretação. Tentámos, no final, triangular os dados com os outros dados 

obtidos através dos restantes instrumentos de recolha, cruzando discursos. Uma 

explicitação mais objectiva dos procedimentos metodológicos seguidos será 

apresentada no capítulo III relativo ao estudo empírico e à análise e interpretação 

dos dados. 
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ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
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Nota introdutória  

Em qualquer processo de investigação a construção de um quadro teórico de 

referência constitui um momento importante para a clarificação do problema em 

estudo, explorando conceitos e explicitando perspectivas teóricas que apoiarão a 

leitura dos dados empíricos. Assim, tendo em conta a problemática de base a este 

estudo, o quadro teórico estruturou-se a partir de três capítulos assim numerados: 

capítulo II, III e IV. Assim, no capítulo II desconstruímos a noção de docência, de 

desempenho docente e de avaliação de desempenho, apresentamos alguns 

modelos de avaliação, expomos alguns contributos de estudos de análise 

comparativa de modelos de Avaliação de Desempenho Docente (ADD) e 

enunciamos os princípios de um sistema de ADD eficaz, apresentados pelo 

Conselho Científico para a Avaliação de Professores (CCAP). No capítulo III 

reflectimos sobre o modo como os professores reagem à mudança e à inovação,  

abordamos a temática do desenvolvimento profissional dos professores e o modo 

como poderá estar relacionado com a ADD e equacionamos a possibilidade da ADD 

contribuir para a melhoria educativa. E, finalmente, no capítulo IV, apresentamos a 

ADD no sistema de Ensino Português.
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Capítulo II- A Avaliação de Desempenho Docente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…a avaliação não é um fim do ensino mas é, tão só, um 

meio”. 

(Vilar, 1992:8) 
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Nota introdutória 

Neste capítulo interessou-nos compreender o que se entende por 

desempenho/trabalho docente e por avaliação de desempenho. Igualmente, 

abordamos alguns modelos de avaliação de desempenho docente e suas 

características, apresentamos alguns contributos de estudos realizados a modelos 

de ADD e enunciamos alguns princípios que se crêem inerentes a um sistema de 

ADD eficaz. 

  

II.1. Docência, trabalho docente e desempenho docente: que relações? 

 

Iniciamos a discussão sobre os conceitos de docência e de desempenho 

docente convocando o pensamento de Tardif e Lessard (2005) para quem a  

“docência se desenvolve num espaço organizado que é preciso avaliar; ela também visa 

objectivos particulares e põe em acção conhecimentos e tecnologias próprias (…); ela se 

encaminha a um objecto de trabalho cuja própria natureza é (…) cheia de consequências 

para os trabalhadores; enfim, a docência se realiza segundo um certo processo do qual 

provêm determinados resultados. Organização, objectivos, conhecimentos e tecnologias, 

objectos, processos e resultados constituem, consequentemente, os componentes da 

docência entendida como trabalho”. (ibidem:39).  

Como se depreende deste excerto o exercício da docência pressupõe a 

existência de um espaço organizado (social e culturalmente designada de sala de 

aula), tem subjacente o alcance de objectivos e pressupõe o recurso a processos 

pedagógicos e a instrumentos e técnicas que permitam concretizar aqueles 

objectivos. Para uma melhor clarificação do que entendem por trabalho docente 

Tardif e Lessard (2005) consideram que este “não consiste apenas em cumprir ou 

executar, mas é também a actividade de pessoas que não podem trabalhar sem dar 

sentido ao que fazem, é uma interacção com outras pessoas: os alunos, os colegas, 

os pais, os dirigentes da escola, etc” (ibidem:38), dando, assim, relevância à 

componente humana e às relações interpessoais no trabalho docente. Rizzo (2009) 

parece partilhar desta opinião e acrescenta que o trabalho de um docente, 

 “em si mesmo, converte-se num processo pelo qual o professor mobiliza as suas 

capacidades profissionais, sua disposição pessoal e suas responsabilidades sociais para 

articular relações significativas entre os componentes que impactam a formação dos alunos; 

participa na gestão educacional; fortalece uma cultura institucional democrática; e intervêm 

no projecto, implementação e avaliação de políticas educacionais locais e nacionais, para 

promover nos estudantes aprendizagens e desenvolvimento de competências e habilidades 

para a vida” (ibidem: 152). 
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Fica patente das visões expressas pelos autores que o trabalho docente 

configura um campo amplo de acções no qual se enquadra a actividade de docência 

que remete mais directamente para a dimensão pedagógica do trabalho docente. No 

caso concreto deste estudo interessa-nos colocar o enfoque nos docentes do 1º 

CEB, grupo de docentes a que pertencem os sujeitos participantes na investigação. 

Carolino (2007) considera o modo de trabalho pedagógico no 1º CEB como 

“distinto”, e “peculiar”, dos demais níveis de ensino por ser desenvolvido em regime 

de monodocência e por ser dirigido a uma faixa etária que apela a uma maior 

afectividade, implicando “um maior conhecimento e acompanhamento dos mesmos 

e que origina uma responsabilidade total, por parte do professor, por todo o percurso 

e actividade do aluno, quer a nível pedagógico, quer a nível social e moral” ( ibidem: 

157). 

O trabalho docente está, também, dependente da cultura de escola que, na 

opinião de Fullan e Hargreaves ( 2001), “tem a ver com, as tradições, os 

pressupostos, as crenças e as formas de proceder, [que]  está relacionada com os 

significados que se atribui” (ibidem:146) a tudo o que faz parte da prática educativa, 

prática que em termos discursivos tem vindo, nos últimos tempos, a ser designada 

de desempenho docente, nomeadamente no âmbito da avaliação dos professores, e 

que parece conferir à prática docente um carácter técnico, de execução de tarefas. 

 Na mesma linha de Tardif e Lessard (2005) Carvalho (2006) acrescenta que 

a cultura organizacional da escola define-se por “um padrão de pressupostos 

básicos, inventados, descobertos ou desenvolvidos por um grupo, à medida que 

aprendeu a lidar com os seus problemas de adaptação externa e de integração 

interna, que funcionou bem o suficiente para ser considerado válido” (ibidem:1,2). 

Também Guerra (2003) alude que a “ cultura escolar gera-se por influências 

diversas: pressões externas, exigências da sociedade civil, prescrições hierárquicas, 

relações interpessoais dominantes…” (ibidem: 37). Carvalho (2006:2) considera, 

ainda “que a cultura distingue cada organização das restantes e agrega os membros 

da instituição em torno de uma identidade partilhada, facilitando a sua adesão aos 

objectivos gerais da organização”.  

Intui-se pelo que acima é exposto que o trabalho docente está relacionado 

com tudo o que o professor realiza dentro do seu estabelecimento de ensino e no 

seu Agrupamento, associando-se deste modo ao conceito de desempenho docente, 

e que depende não só das competências técnicas, pedagógicas e pessoais do 

docente, da turma com que trabalha, dos pares com quem partilha experiências mas 
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também da cultura organizacional do grupo a que pertence e com quem partilha 

ideias e crenças relativas ao modo como deve desempenhar as suas funções.  

No quadro destas ideias, e como na introdução geral alegámos, pretendemos 

também neste estudo constatar se o modelo de ADD, em curso desde 2007 na 

escola onde desenvolvemos a investigação, alterou de algum modo a cultura 

organizacional, o modo de trabalho pedagógico dos professores e as relações 

interpessoais.  

 

II. 2. Avaliação de Desempenho Docente: que modelos? 

 

Segundo o dicionário da Porto Editora avaliar é “determinar a valia ou o valor 

de; apreciar o merecimento de; reconhecer a grandeza, força ou intensidade de; 

calcular; orçar; computar ” (2006:196). Esta definição parece focar-se na perspectiva 

classificativa/sumativa da avaliação e, não tanto na perspectiva formativa da mesma. 

Para uma objectivação destes sentidos, convocamos Hadji (1994) para quem a 

avaliação docente pode ser de dois tipos: 

- Uma observação de tipo descritivo, que aprecia os processos com um 

carácter unicamente formativo, visando a melhoria do desempenho, através da 

detecção das falhas, omissões e interpretações menos adequadas da realidade que 

se depara ao professor e subsequente tentativa de encontrar alternativas nas 

práticas, comportamentos e estratégias; 

- A estimação do desempenho do professor tendo em consideração uma 

decisão final, ou seja, julga-se, no final do processo, o mérito e o valor do 

desempenho do professor num determinado tempo e espaço, em interacção com 

uma realidade concreta. Como se constata do pensamento deste autor a avaliação 

docente deve focar-se nestes dois processos: o «durante» e o «final», em que o 

primeiro assume um carácter formativo e o segundo um carácter sumativo. 

Em harmonia com Hadji (1994), Winter (1989, citado por Day, 2001: 150) 

também considera que a avaliação tem de ser orientada para o produto e para o 

processo, apresentando as características destes dois modelos. No modelo 

orientado para o produto  

“…o valor principal dos processos de avaliação reside no valor do produto que daí irá 

resultar. Este produto é, em primeira instância…uma…base de informação abrangente e 

actualizada sobre o desempenho do professor para uso das Autoridades Locais de 

Educação e outras entidades governamentais… Esta base de informações será, então, 

utilizada para alcançar os objectivos das avaliações, nomeadamente para melhorar os 
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padrões profissionais através de recomendações, tais como a promoção, actividades de 

remediação ou o treino/formação” (Winter, 1989: 49 citado por Day, 2001:150). 

 No modelo de avaliação de desempenho docente, orientado para o processo  

“…o valor reside no seu processo de desenvolvimento. É o próprio processo que irá 

conduzir ao desenvolvimento profissional. Todos os resultados são relevantes para o prático 

considerado individualmente e para um determinado conteúdo” (ibidem:50, citado por Day, 

2001:151). 

Clarificando o seu ponto de vista Winter (1989) defende que 

“Enquanto que o modelo do produto procura criar uma avaliação representativa 

(„exacta‟) do desempenho do professor (de forma que as experiências de aprendizagem 

possam ser prescritas posteriormente), o modelo do processo procura, em si mesmo 

estimular uma aprendizagem eficaz para o professor. Não irá produzir „informação‟ sobre o 

trabalho dos professores, mas a sua compreensão, que será utilizada pelos próprios 

professores no processo de aperfeiçoamento do seu trabalho” (ibidem, citado por Day, 

2001:151).  

Em síntese, de acordo com as ideias de Winter (1989) e de Hadji (1994) a 

avaliação dos professores deverá assentar numa concepção de tipo formativo, 

essencialmente focada no processo mas também não descurando o produto, 

concepção que partilhamos.  

Nesta abordagem à avaliação de desempenho docente são também 

importantes os contributos de Bonnial e Vial (2001). Estes autores apresentam três 

modelos de avaliação que embora mais complexos e elaborados do que os modelos 

preconizados por Winter (1989) e Hadji (1994) não deixam de com eles estabelecer 

proximidades. O primeiro modelo concebe a avaliação como “medida”, 

(“determinação da valia ou valor”). Nesta perspectiva, sustentam os autores que 

todos os instrumentos de avaliação produzidos por esse modelo 

“são aparelhos de medição, de quantificação, de distribuição em uma escala graduada. 

Avaliar é situar em uma escala de «valor», cujo protótipo é a notação de zero a vinte. As 

estatísticas ocupam um lugar primordial, em vez da metodologia. Em outros termos, o 

método de avaliação confunde-se com os procedimentos de aplicação dos testes, em suma 

cientificidade estrita, extraída das Ciências da Natureza: descobrir os acontecimentos 

enganadores, tomar distância por meio da Matemática, gerar o acaso e generalizar os 

resultados” (Bonnial e Vial, 2001:49). 

O segundo modelo preconizado por estes autores concebe a avaliação como 

“gestão”, designação que inclui um conjunto de concepções de avaliação que têm 

entre si um denominador comum: “governar da melhor forma possível, com 

economia, dirigir, controlar o funcional, dominar o organizacional, fazer render ao 



33 

máximo, «optimizar», aumentar o rendimento, melhorar a gestão contábil” 

(ibidem:106). 

Este modelo inclui: 

- a “avaliação por objectivos [que] designa uma concepção de inspiração 

tyleriana cujo propósito principal é racionalizar o acto avaliativo através da selecção, 

domínio e intencionalização dos alvos de processo de «ensino-aprendizagem»”; 

- a avaliação como “exibição das estruturas que se caracteriza pela procura 

de invariantes universais que estão relacionadas entre si e explicam o 

funcionamento do objecto”; 

- a avaliação como “cibernética”, isto é, como “arte de governar” inspirada na 

tecnologia moderna de construção de máquinas auto-controláveis ou auto-

governáveis e que, no campo da avaliação dá origem às concepções de “avaliação 

formativa” ou da “regulação”; 

- a avaliação “sistémica” que subentende uma concepção que, tal como a 

“cibernética”, tem a sua base na “auto-regulação”, embora, neste caso, segundo 

uma lógica mais “aberta” e uma “complexidade multi-relacional”(ibidem:106 -108).  

Estas concepções de avaliação aproximam-se do modelo focado no 

processo, de Winter (1989) e tem subjacente um sentido de auto-regulação e de 

auto-controlo dos sujeitos e dos processos.  Para Bonnial e Vial (2001) 

“o autocontrole tornou-se um objecto de aprendizagem reconhecido. O formador coloca a 

existência do outro, mas um outro à sua imagem: formador de si mesmo. A avaliação como 

gestão cada vez se encontra no mundo do Mesmo, mas permanece aí: o controlador a 

controlar com ele e depois a se controlar sozinho” (ibidem: 341). 

O terceiro modelo de avaliação referido por estes autores anuncia a avaliação 

como “problemática do sentido”. A avaliação nesta perspectiva é vista como um 

trabalho de construção de si, isto é, um trabalho que, como sustenta Machado 

(2007: 61), pretende “fazer do formando um avaliador, permitir-lhe elaborar uma 

problematização do sentido”. Adianta aquele autor que “reinvindicar o sentido é 

correr o risco de se envolver no indizível, no encantamento e no falar para não se 

dizer nada, se se puder” (ibidem). 

Por seu lado, Vilar, (1992), defende a avaliação como metodologia de 

investigação. A visão que sustenta é a de que a avaliação constitui um 

«instrumento» ao serviço da construção de um «novo» Conhecimento” (ibidem:7). 

Em sua perspectiva, a avaliação é importante porque é o  

“único procedimento que dá garantias de que um projecto e/ou programa social e humano 

não se desenvolva ao sabor do acaso e/ou da apregoada instituição humana, que 
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constituem, aliás, factores impeditivos ou obstáculos epistemológicos de qualquer acção 

consequente”(ibidem). 

Pelas ideias expressas, e re-focando a atenção na ADD, somos da opinião 

que a existência de uma ADD se revela imprescindível para que o processo 

educativo não se desenvolva ao “sabor do acaso”. Neste nosso posicionamento não 

deixamos, contudo, de ter um olhar crítico sobre o modo como se processou a 

implementação do modelo de ADD em estudo nas escolas portuguesas. 

Salvaguardando este aspecto, partilhamos do terceiro modelo de avaliação proposto 

por Bonnial e Vial (2001) entendendo a ADD como possibilitadora de construção de 

“sentido” (ibidem) na qual o docente assume lugar central auto-regulando-se ao 

longo do seu percurso profissional, privilegiando-se o modelo orientado para o 

processo e, portanto, formativo mas aceitando-se a avaliação sumativa para que a 

tutela use dessa informação para contribuir para a melhoria do sistema educativo. 

De seguida deter-nos-emos, ainda que brevemente, sobre alguns estudos relativos a 

modelos de ADD existentes e apresentaremos alguns contributos pertinentes para o 

nosso estudo. 

 

II.3. Alguns contributos de estudos realizados relativos a modelos de 

Avaliação de Desempenho Docente 

 

Neste ponto apresentamos alguns contributos de estudos realizados sobre 

ADD.  

Javier Murillo, coordenador geral do laboratório latino-americano de 

Avaliação da Qualidade da Educação, da UNESCO, coordenou um estudo intitulado 

“Avaliação de Desempenho e Carreira Profissional Docente” - um trabalho de 

análise comparada realizado em 50 países da Europa e da América que apresentou 

em 2007 na Conferência Internacional sobre Avaliação dos Professores5, realizada 

em Lisboa. Nesta, o autor afirma que “em todos os países da Europa e da América 

[Latina] existe algum tipo de avaliação do desempenho docente. Varia a forma: a 

avaliação externa e mais formal ou a auto-avaliação interna desenvolvida 

informalmente (Murillo, citado em Lobo, 2008:1)6”.  

O mesmo autor, numa entrevista dada a Santos (2007) afirma que “é 

consensual considerar a avaliação de desempenho como imprescindível”  

                                                

5 http://www.min-edu.pt/np3content/?newsId=676&fileName=resumen_javier_murillo.pdf 

6
 http://www.educare.pt/educare/Actualidade.Noticia.aspx?contentid=4ED99D5743452B17E04400144F16FAAE&opsel=1&channelid=0  

http://www.min-edu.pt/np3content/?newsId=676&fileName=resumen_javier_murillo.pdf
http://www.educare.pt/educare/Actualidade.Noticia.aspx?contentid=4ED99D5743452B17E04400144F16FAAE&opsel=1&channelid=0
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(ibidem:2007:1)7. A autora acrescenta que, ainda segundo o entrevistado, “o 

principal objectivo da avaliação dos professores é melhorar a qualidade de ensino e 

considera que um bom sistema de avaliação terá de recorrer a uma variedade ampla 

de instrumentos e estratégias”( ibidem).  

Nesse estudo concluído em 2007, reconhece-se uma fragilidade da maioria 

dos sistemas de avaliação: “falta de enquadramento teórico sobre quais os critérios 

que fazem o «bom professor» que deveriam ser objecto de uma «reflexão séria» por 

parte dos responsáveis políticos por esta matéria”(Lobo, 2008:1). Refere-se ainda 

que o mais habitual numa ADD é a observação do docente em contexto de trabalho, 

na aula e o menos frequente “pelas duras críticas que suscita” (ibidem) é a análise 

dos resultados académicos dos alunos. É ainda reconhecida a auto-avaliação 

interna em cada escola como “estratégia mais eficaz para alcançar a melhoria do 

Desempenho docente”(ibidem:1). Na referida entrevista (Santos, 2007), Murillo 

acrescenta ainda que “um sistema de ensino só servirá se for aceite pelos docentes 

e por toda a comunidade educativa” (ibidem: 1), reforçando que para isso acontecer 

é necessário haver muito trabalho e muito diálogo entre as partes envolvidas no 

processo. 

Noutro estudo em que é feita uma análise comparativa dos modelos de 

avaliação de desempenho europeus (Lima, 2008), afirma-se que os métodos de 

avaliação de desempenho são muito diversos “podendo-se tipificar quatro: 

inspecção da actividade individual ou colectiva; auto-avaliação de escola; avaliação 

individual realizada pela direcção da escola; e avaliação individual realizada por 

pares” (ibidem: 2)8. O autor refere ainda que Portugal é o único país que acumula os 

quatro métodos. Lê-se ainda, no mesmo artigo que os resultados da avaliação de 

desempenho aparecem “ associados a incentivos financeiros e estruturas de carreira 

diversificadas que irão certamente modificar o panorama”, (Lima, 2008: 5) facto que 

é revelado como recente. Transparece também a ideia de que a ADD será “tanto 

mais fidedigna quanto mais resultar da aplicação não de um método, mas de uma 

rede de métodos”(idem: 6). 

Rizzo (2009) acredita que “a avaliação de desempenho dos docentes não é 

boa em si mesma: depende da maneira como for planejada e executada” 

                                                

7
http://www.educare.pt/educare/Actualidade.Noticia.aspx?contentid=4189D6D95B7940289E0C85F7AF6582CC&opsel=1&chan

nelid=0 
8 http://www.scribd.com/doc/14152547/Analise-Comparativa-ADD 

http://www.educare.pt/educare/Actualidade.Noticia.aspx?contentid=4189D6D95B7940289E0C85F7AF6582CC&opsel=1&channelid=0
http://www.educare.pt/educare/Actualidade.Noticia.aspx?contentid=4189D6D95B7940289E0C85F7AF6582CC&opsel=1&channelid=0


36 

(ibidem:154) devendo nascer de esforços conjuntos dos responsáveis políticos e dos 

professores uma vez que a maior parte dos ministérios e secretarias da educação 

“não gozam de confiança necessária dos professores para que as suas propostas de 

avaliação possam ser examinadas e pensadas sem prevenções e oposições 

gratuitas” (ibidem:159).  

E ao construir um modelo de avaliação de desempenho, o autor apresenta 

várias tensões que se devem ponderar, nomeadamente:  

i) “se os docentes sentem que se põe em perigo a sua sobrevivência 

trabalhista e profissional, tenderão a se comportar e a agir de forma a que lhes 

garanta um bom resultado na avaliação” (ibidem) mesmo que crie situações 

artificiais e dê origem a simulações de comportamentos, o que não poderá resultar 

em melhoria efectiva das práticas educativas;  

ii) “incorporar os resultados dos processos de avaliação como elemento a ser 

levado em conta no desenvolvimento da carreira docente [que] costuma ser visto 

como uma ameaça à estabilidade por parte de muitos docentes” (ibidem:156);  

iii) a “questão de determinar se os resultados da avaliação docente devem ser 

factor de diferenciação salarial na carreira docente”(ibidem);  

iv) a participação de todos os “agentes que afectam ou são afectados pelo 

sujeito avaliado” (ibidem:157) na avaliação docente, devendo ser com o professor 

que se definem as “fontes de informação, [se estabelece] o papel que cada agente 

educacional deve desempenhar na avaliação e o nível no qual se deve localizar 

cada informação obtida dele”(ibidem); 

v) o aflorar de “diferenças de desempenho e até de conhecimentos e 

competências”( ibidem:160);  

vi) o “tornar público os resultados” (ibidem) que poderá fortalecer/acentuar as 

diferenças de desempenho;  

vii) o modo como se encara a avaliação dos professores, se como “vigilância 

hierárquica para controlar as actividades deles” ou como uma “forma de fomentar e 

favorecer o aperfeiçoamento do professorado” (ibidem:161), levando-os a uma 

mudança efectivada na melhoria da prática educativa. 

Existem, portanto, imensos aspectos a ponderar quando se está a construir 

um modelo de ADD que se pretende seja eficaz e vise proporcionar a melhoria da 

qualidade do ensino. Nesta linha, apresentamos, de seguida alguns princípios a ter 

em conta quando se pretende que um modelo de ADD seja eficaz. 
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II.4. Princípios de um sistema eficaz de avaliação de desempenho 

 

O Conselho Científico para a Avaliação dos Professores (CCAP), órgão criado 

pelo decreto que legisla o novo Estatuto da Carreira Docente e o modelo de ADD em 

estudo, com a “missão de “implementar e assegurar o acompanhamento e 

monitorização do novo regime de avaliação de desempenho do pessoal docente” 

(artº134.º, nº1 do Decreto Lei 15/2007 de 19 de Janeiro) salienta cinco princípios em 

que um sistema eficaz de ADD deve assentar. No sentido de tornar claro esses 

princípios transcrevemo-los, na íntegra, do respectivo diploma. Esses cinco 

princípios são:  

“Clareza, que se traduz na necessidade de, quer a natureza do processo de 

avaliação, quer os seus objectivos, serem formulados de modo perfeitamente claro e 

compreensível. O que significa que todos os intervenientes no processo deverão ter o 

entendimento preciso e inequívoco sobre os termos em que a avaliação ocorre, o que se 

pretende com ela, quais os seus aspectos fundamentais e como deve ser desenvolvida, 

porque só dessa forma o próprio exercício de avaliação e as suas finalidades poderão ser 

convenientemente valorizados por todos, permitindo uma boa comunicação e 

relacionamento interpessoal. 

Coerência e articulação na formulação dos objectivos, que se exprime na 

necessidade de procurar um equilíbrio interactivo entre os diferentes tipos e níveis de 

objectivos a considerar (individuais e institucionais). É da maior importância que este 

conjunto de objectivos seja, tanto quanto possível, coerente e compatível entre si, facilitando 

desse modo a sua valorização, tanto pelos professores como pela escola, para potenciar 

esforços e atingir a eficácia dos resultados.  

Fiabilidade e utilidade das informações em que a avaliação assenta, que deverá 

exprimir-se na solidez das informações seleccionadas e recolhidas e na forma como a 

contextualização dos dados é tomada em consideração, contribuindo para que o processo 

adquira a credibilidade exigível. 

Diversificação dos métodos de avaliação e das fontes de dados, de modo a garantir 

a possibilidade de ter em conta, no quadro do processo de avaliação, diferentes 

perspectivas e abordagens, bem como várias fontes de informação, contribuindo para uma 

melhor adequação e rigor. 

Criação de contextos favoráveis ao desenvolvimento da avaliação, que respeita à 

necessidade de assegurar as condições organizacionais de suporte ao processo de 

avaliação, designadamente: a emergência de uma atitude de envolvimento e 

empenhamento dos membros da comunidade escolar no desenvolvimento do processo; a 

participação activa de todos os intervenientes na formulação das estratégias de concepção 

e implementação, isto é um diálogo construtivo entre avaliadores e avaliados; uma formação 

adequada nesta matéria por parte daqueles intervenientes, em especial dos que 

desempenharem a função de avaliadores.” (CCAP, 2008a:3). 
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A formulação destes cinco princípios parece ter subjacente a crença de que, 

uma vez cumpridos, a avaliação de desempenho docente será eficaz e atingirá os 

objectivos a que se propõe. Todavia, temos consciência, e tendo em conta o modo 

como foi implementado o actual modelo de ADD no sistema educativo português, 

que a eficácia do modelo e o cumprimento do que está estipulado nestes princípios 

depende do poder político e do modo como os professores reagem a inovações 

impelidas/impostas pela Administração Central. 
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Capítulo III – A Avaliação de Desempenho Docente e a reacção 

dos professores à mudança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…a avaliação de desempenho dos docentes não é boa em si 

mesma: depende da maneira como for planejada e executada” 

(Rizzo, 2009:154) 
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Nota introdutória 

 

Neste capítulo apresentamos alguns conceitos relacionados com o modo 

como os professores reagem à mudança, deter-nos-emos sobre o conceito de 

desenvolvimento profissional e outros conceitos com ele relacionados e 

abordaremos várias propostas propiciadoras de melhoria educacional. 

 

III.1. Reacções dos professores às inovações centralizadas: o caso da 

avaliação de desempenho 

 

Começaremos por referir neste ponto que em Portugal a avaliação de 

desempenho docente é algo recente, sendo o primeiro decreto-lei que estrutura a 

carreira docente e nela inclui a ADD, o Decreto – Lei nº139 – A/90 de 28 de Abril, de 

há vinte anos atrás. Mesmo assim, nunca antes se tinham verificado tamanhas 

manifestações de desagrado, por parte dos professores, relativamente à sua 

avaliação. O que terá levado os professores a reagir de modo tão negativo a este 

modelo?  

Estudos realizados revelam que são diversas as reacções dos professores às 

inovações com origem externa às escolas (Correia e Matos, 2001; Hargreaves, 

1998; Leite e Fernandes, 2002, Doyle e Ponder, 1977).  

Neste debate, tal como McLaughlin, (1990), consideramos que “em lugar de 

uma suposta relação directa entre política e prática, a natureza, o grau e o ritmo com 

que se produz a mudança na escola é consequência de factores locais que escapam 

ao controlo dos responsáveis políticos da administração educativa”. (ibidem:12, 

citado em Bolívar, 2007:19). E, por isso também, concordamos com Bolívar (2007) 

que se apoia em Hargreaves (1998), quando alega que “querer introduzir mudanças 

à margem do que os professores e professoras sentem é introduzi-las por uma porta 

falsa e – como tal – condená-las ao fracasso” (Bolivar, 2007: 19) 

Aprofundando a reflexão, convocamos os contributos de Doyle e Ponder 

(1977) e a leitura que deles faz Leite (2003). Estes autores identificam três tipos de 

estratégia que os professores adoptam perante inovações curriculares propostas 

pela tutela: 

-a adopção racional da mudança, referente à “ atitude que faz com que os 

professores sigam por convicção intelectual a racionalidade que caracteriza o 

projecto e, nessa linha, tomem as respectivas decisões”; 
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-a obstrução recalcitrante, reacção “que se manifesta pelas dificuldades 

latentes dos professores em aceitarem e desenvolverem processos de mudança – o 

que constitui um obstáculo a qualquer processo inovador”; 

-o cepticismo pragmático “manifestado por atitudes que assumem os 

projectos de inovação apenas durante os períodos em que existem pressões da 

organização curricular e nesse sentido, voltando depois à situação inicial ou 

incorporando apenas os aspectos mais práticos” (Leite, 2003:97-98). 

Para que se caminhe para uma adopção racional da mudança Bolívar (2007) 

aconselha um caminho intermédio entre as medidas centralizadas, provenientes da 

tutela e as medidas descentralizadas, vindas das escolas, do terreno educativo, 

opinião partilhada por Fullan (2003) que afirma serem “necessárias estratégias de 

cima para baixo e de baixo para cima” (ibidem: 51). 

 Já Guerra (2000) sustenta que “independentemente da iniciativa da mudança 

vir do exterior ou do interior, para que a instituição tenha envergadura e solidez é 

necessário que se aproprie dessa iniciativa, adaptando-a aos mecanismos da sua 

estrutura”(ibidem: 44), ou seja quer a iniciativa de mudança venha de dentro ou de 

fora, mesmo se imposta pela tutela, a escola tem que se apropriar da iniciativa, 

tomá-la como sua e adaptá-la ao seu contexto. 

Nesta mesma perspectiva se situa Hammond (2001:413, citado por Leite, 

2003:128), ao considerar que  

“tem sido reconhecido que o êxito de uma política de avaliação depende principalmente: 

a) dos efeitos que proporciona nas políticas curriculares e no desenvolvimento 

profissional dos professores para que fomentem um ensino de maior qualidade; 

b) da eliminação das frustrações e barreiras que cerceiam a possibilidade de uma boa 

prática docente; 

c) do estímulo que faça as estratégias de indagação colectiva que impliquem 

professores e outros educadores na avaliação do processo de ensino e aprendizagem”. 

Bolívar (2007) adopta uma posição mais radical advogando que “as inovações 

adoptadas têm ficado ao nível da superfície, têm mudado a linguagem e algumas 

estruturas, mas não têm conseguido alterar a prática do ensino”(ibidem:19). Amplia 

o seu pensamento considerando que 

“as mudanças educativas e as reformas afectam não só, nem 

principalmente, os conhecimentos, habilidades ou capacidades do professor, 

mas basicamente as relações que têm no seu trabalho, que estão no núcleo 

dos processos de ensino e aprendizagem” (ibidem:39). 
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Voltando à questão com que iniciámos este ponto, acreditamos que as 

reacções dos professores face ao actual modelo de ADD têm a ver com o que aqui 

expomos: com o facto deste modelo não ter sido construído com eles e implicar 

alterações profundas no quotidiano escolar. Neste raciocínio, estamos a defender 

que, para que uma avaliação de desempenho docente gere os efeitos que com ela 

se pretende é necessário que haja concertação entre quem está no terreno 

educativo e quem determina a inovação, neste caso a avaliação do desempenho 

docente, e os modos da sua concretização, tal como é defendido por vários autores 

(Murillo, 2007; Rizzo, 2009; Leite, 2003). É necessário que se estimule o 

desenvolvimento profissional, que se eliminem as “frustrações e barreiras” 

(Hammond, 2001) e que se envolva os professores na avaliação do seu trabalho 

docente. Consideramos, em síntese, que não será viável a mudança educacional, de 

que a avaliação de desempenho docente faz parte, se os docentes não se 

comprometerem com essa mesma mudança e a sentirem útil para a sua prática 

docente, para o seu desenvolvimento profissional e para a renovação do sistema 

educativo. 

 

III.2. A avaliação dos professores e o desenvolvimento profissional 

 

O envolvimento e a aposta na mudança têm obrigatoriamente que implicar 

desenvolvimento profissional. Importa, ao iniciar este ponto reflectir sobre o conceito 

de desenvolvimento profissional e sobre factores que nele intervêm. Reflectiremos 

sobre este numa perspectiva individual mas também colectiva e ainda sobre o modo 

como é encarado pelos professores ao longo das fases da sua carreira profissional. 

Nesta incursão teórica convocamos o pensamento de Day (2001) com o qual 

concordamos, quando afirma que 

 “O desenvolvimento profissional envolve todas as experiências espontâneas de 

aprendizagem e as actividades conscientemente planificadas, realizadas para benefício, 

directo ou indirecto do indivíduo, do grupo ou da escola e que contribuem, através destes, 

para a qualidade da educação na sala de aula. É o processo através do qual os 

professores, enquanto agentes de mudança, revêem, renovam e ampliam, individual ou 

colectivamente, o seu compromisso com os propósitos morais do ensino, adquirem e 

desenvolvem, de forma crítica, juntamente com as crianças, jovens e colegas, o 

conhecimento, as destrezas e a inteligência emocional essenciais para uma reflexão, 

planificação e prática profissionais eficazes, em cada uma das fases das suas vidas 

profissionais» (ibidem: 21).  
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Como se depreende da visão do autor, o desenvolvimento profissional dos 

professores edifica-se no cruzamento das dimensões individual e colectiva da sua 

acção docente. Saliente-se o facto de o desenvolvimento profissional docente 

envolver todas as experiências espontâneas. Quererá isto significar que todos os 

professores estão em desenvolvimento profissional, uma vez que todos têm 

experiências espontâneas de aprendizagem? Acreditamos que sim, que o professor 

reflecte intuitivamente sobre as suas escolhas, os acontecimentos diários, com vista 

à melhoria, o que se espelha de modo muito ténue na prática educativa. E as 

actividades conscientemente planificadas, como o Plano Individual de Formação, 

será este também promotor de desenvolvimento? Ou tal só é realizado pela 

obrigatoriedade decretada no Estatuto da Carreira Docente (ECD), não sendo as 

formações transformativas nem afectando directamente a prática? E deverá este 

desenvolvimento ser encarado como um continuum por se tratar de um processo, ou 

como um investimento a ter nos primeiros anos de carreira? Acreditamos, tal como 

Day, que deverá acontecer em “cada uma das fases das suas vidas profissionais” 

(2001:21). O autor acrescenta ainda que “o sentido do desenvolvimento profissional 

dos professores depende das suas vidas pessoais e profissionais e das políticas e 

contextos escolares nos quais realizam a sua actividade docente” (ibidem: 15). Do 

pensamento deste autor podemos inferir, portanto, que o desenvolvimento 

profissional docente está dependente de quatro factores: a vida pessoal, a vida 

profissional, as políticas educativas em vigor e o contexto em que trabalha.  

O pensamento de Day (1991) entronca na visão de Perrone (1978) que 

considerava que um dos aspectos importantes a ter em conta no desenvolvimento 

profissional é “a qualidade dos conhecimentos do professor [que] influencia em 

grande parte o que ele faz na sala de aula” (ibidem: 298, citado em Sergiovanni, 

2004:190), parecendo valorizar assim a componente transmissora da actividade 

docente. Já na perspectiva de Sergiovanni, (2004), “a melhor fonte de conhecimento 

para o professor sobre o ensino e aprendizagem, crescimento e desenvolvimento 

infantil, materiais e métodos de trabalho, provém de uma análise da sua própria 

prática” (ibidem:190), sendo a «matéria» a utilizar para o seu desenvolvimento 

profissional a análise e reflexão acerca da prática pedagógica do docente, tal como 

é defendido por Schon (2000).  

Simões (1996), por outro lado, chama a atenção para o facto de os 

professores precisarem de ser estimulados profissionalmente. Respondendo, em 

parte, às questões que atrás colocámos considera este autor que “a necessidade de 
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estimular o desenvolvimento do professor é importante, não só em termos de 

percurso pessoal deste mas pelo facto de a sua eficácia docente se relacionar 

estreitamente com o nível de desenvolvimento que atingiu” (ibidem:39), 

acrescentando que tal desenvolvimento “não depende apenas do nível de 

informações que domina mas também da pessoa que é” (ibidem:40).  

Portanto, pelo exposto, se constata que o desenvolvimento profissional é 

também desenvolvimento pessoal e que não está apenas dependente das 

aprendizagens que se podem fazer a partir do local de trabalho mas também a partir 

das características e qualidades do docente, enquanto pessoa. Tal significa, por 

outro lado, que o desenvolvimento profissional docente depende dos vários 

microsistemas (Bronfrenbrenner, 1995) que rodeiam o professor a nível profissional 

(como o grupo de alunos, os pares, a escola) e a nível pessoal (como a família, os 

amigos). 

Nesta argumentação sobre o desenvolvimento profissional docente, Tardif e 

Lessard (2005) não se distanciando do pensamento de Day (1999) tomam como 

foco central da sua análise o professor, atribuindo-lhe papel de destaque no seu 

desenvolvimento profissional. Consideram estes autores que o docente está 

continuamente no centro da acção, efectuando uma “supervisão activa” e 

instaurando vários tipos de interacção com os alunos e com os seus pares. A visão 

destes autores não se distancia da posição defendida por Simões (1996) que 

considera que quando há desenvolvimento profissional a mudança que ocorre deve-

se também a momentos que são partilhados no grupo de pares que vão 

reconstruindo no interior do docente, pelas “transacções interpessoais” o modo de 

ver o problema e as soluções possíveis para o mesmo (ibidem:31).  

As colegialidades, os trabalhos em grupo com um fim comum, têm vários 

efeitos nos pares e, como sustenta Hargreaves (1998:210) “não são apenas 

importantes para a melhoria do seu morale e da sua satisfação (…) são também 

absolutamente necessárias, se quisermos que o ensino tenha maior grandeza.  Elas 

são igualmente necessárias para assegurar que os docentes beneficiem com as 

suas experiências e continuem a crescer ao longo das suas carreiras”. E estas 

práticas de colegialidade envolvem valores que, no dizer de Sousa Leite (2003) “são 

incompatíveis com relações de competição e de impessoabilidade” funcionando 

antes como “reforço de contextos de reciprocidade, onde se originam e reforçam 

identidades profissionais como expressão deontológica fundadora da profissão 

docente (ibidem:3). 
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No entanto, e como referem Fullan e Hargreaves (2001) “não existe nada 

automaticamente bom na colegialidade” (ibidem:25). Esta é uma ideia já trabalhada 

por Hargreaves (1998) e que já então considerava que a pertença a um grupo pode 

tender quer para a “a tradição quer para a inovação” ou pode ainda favorecer uma 

“colegialidade do tipo artificial”, (ibidem:234), em que os docentes reúnem por 

imposição administrativa mas não se empenham nem estão motivados pelo 

trabalhar em grupo, nem daí advém algo de muito produtivo. 

 Nesta nossa reflexão importa também compreender que tipo de comunidade 

integra a escola actual. Serão comunidades profissionais dentro das quais “o ensino 

e a aprendizagem dependem muito da criação, manutenção e expansão de uma 

comunidade de pesquisa prática”? Será uma escola onde os “membros (…) estarão 

criticamente dependentes uns dos outros”? Tratar-se-á de uma escola onde “a 

aprendizagem colaborativa não é apenas positiva mas sim algo necessário para a 

(…) sobrevivência [dos seus actores]” ? Será uma escola onde a “interdependência 

promove uma atmosfera de responsabilidade conjunta, respeito mútuo e um sentido 

de identidade pessoal e de grupo”? (Brown, 1994:10, citado por Sergiovanni, 

2004:189).  

Às ideias até agora apresentadas sobre o desenvolvimento profissional 

docente juntam-se outras que o associam à carreira profissional e às diferentes 

fases por que passam os professores. A este propósito Day (2001:21) refere que o 

desenvolvimento profissional depende de “cada uma das fases das (…) vidas 

profissionais” dos professores, opinião partilhada por Nóvoa (2002) que afirma que 

este conceito “sugere um continuum entre as diferentes etapas do «ciclo de vida»” 

(ibidem:71).  Para compreendermos melhor essas etapas deter-nos-emos nas fases 

da carreira docente de Huberman (1991), procurando estabelecer alguma relação 

entre as características apontadas a cada uma dessas fases e a aposta no 

desenvolvimento profissional. 

Segundo Huberman (1999), o período compreendido entre o primeiro e o 

terceiro anos de carreira pode ser caracterizado como uma fase de entrada e de 

tacteamento. Este autor resume estes primeiros anos de docência como a fase em 

que o professor enfrenta um período de adaptação, descrito como “o choque do real, 

a confrontação inicial com a complexidade da situação profissional, a distância entre 

os ideais e as realidades quotidianas da sala de aula, a fragmentação do trabalho, a 

dificuldade em fazer face, simultaneamente, à relação pedagógica e à transmissão 

de conhecimentos, a oscilação entre relações demasiado íntimas e demasiado 
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distantes” (ibidem:39). Esta fase pode ser caracterizada, sumariamente, como um 

momento de adaptação que se conjuga com um entusiasmo inicial, expresso por 

momentos de “exaltação”, “responsabilidade” e “experimentação”, sendo uma fase 

propícia à aposta no desenvolvimento profissional. 

A fase seguinte, denominada como a fase da estabilização e consolidação de 

um reportório pedagógico, que se verifica no período compreendido entre o quarto e 

o sexto anos da carreira, é caracterizada como o momento em que os professores 

se sentem confiantes e confortáveis em relação ao conhecimento da prática 

docente, do conteúdo e da sua identidade como membro de uma comunidade 

escolar. Como sustenta o autor “num dado momento, as pessoas passam a ser 

professores, quer aos seus olhos quer aos olhos dos outros” (ibidem:40) e, talvez 

por isso seja provável alguma serenidade e pouco empenho na inovação. 

Entre o sétimo e o vigésimo quinto anos de carreira, o autor identifica a fase 

da diversificação, do activismo e do questionamento. Nesta fase os professores, 

possuindo uma maior experiência, apostam na diversificação de métodos de 

trabalho adoptados dentro da sala de aula. O momento de “activismo” pode ser 

caracterizado pela vontade de fazer parte de um projecto que lhes permita adquirir 

maior responsabilidade na própria escola. Embora se possa identificar neste período 

um momento de maturação e auge na carreira, Huberman (1991) defende que pode 

ocorrer um “questionamento a meio da carreira” (ibidem:43). Este questionamento 

pode derivar de situações pessoais/familiares, que requerem tempo e geram 

tensões que podem pôr em causa todo o investimento anterior. “O fogo sagrado vai-

se extinguindo docemente…Num estado de cinismo não pressentido, de 

anquilosamente benfazejo…no cumprimento de um contrato que se vai 

desfigurando” (Hamon e Rotman, 1984, citado por Huberman, 1991:42). No caso do 

estudo que realizamos, a maior parte dos professores escolhidos (E1, E2, E3, E7fg, 

E8fg e E9fg) para a entrevista encontram-se nesta fase «activista» da carreira, na 

qual se acredita haver grande investimento a nível profissional e, portanto, um maior 

desenvolvimento profissional e, portanto, só nos determos brevemente sobre as 

fases da carreira que se seguem. 

A fase que se segue pode ser caracterizada como um momento de 

serenidade e de distanciamento afectivo, que pode surgir entre o vigésimo quinto e o 

trigésimo quinto anos da carreira, mas também uma fase na qual pode predominar o 

conservadorismo. Os professores, dada a sua experiência, neste momento da 

carreira, sentem-se mais confiantes e serenos em situações de sala de aula. Esta 
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situação leva a que o “nível de ambição” desça em conjunto com “o nível de 

investimento” (ibidem:44).  

O momento em que os professores se começam “a libertar progressivamente, 

sem o lamentar, do investimento no trabalho para consagrarem mais tempo a si 

próprios, aos interesses exteriores à escola e a uma vida social de maior reflexão” 

(ibidem:46), é considerada a fase do desinvestimento, que segundo o autor 

acontece entre o trigésimo quinto e o quadragésimo anos da carreira. Este período 

pode ser caracterizador do momento em que se começa a perspectivar a 

aposentação/abandono da carreira, sendo mais improvável a aposta em projectos 

de inovação ou melhoria.  

Reflectir sobre estas diferentes perspectivas de desenvolvimento profissional 

docente permitiu-nos construir um pensamento sobre as dimensões que integra e os 

factores que nele intervêm, e que serão úteis para uma maior compreensão sobre o 

modo como estes aspectos podem interferir numa ADD. Este desenvolvimento está, 

portanto, relacionado com a aprendizagem de novos conteúdos e técnicas, com a 

assunção de novos valores, com a mudança de concepções, e/ou com o 

desenvolvimento de novas competências (Ponte, 2003). 

 

III. 3. Melhoria educacional e avaliação dos professores 

 

Como já referido, a melhoria educacional depende essencialmente da atitude 

do docente face à mudança imposta/proposta/construída por si e pelo seu grupo. No 

entanto, existem várias propostas de melhoria que, de seguida, apresentamos que 

poderão constar de uma futura ADD, propiciadoras de desenvolvimento profissional 

e, portanto, de uma melhoria do trabalho docente. 

Thurler (1994) afirma que “a mudança em educação depende daquilo que os 

professores pensarem dela e dela fizerem e da maneira como eles a conseguirem 

construir activamente (ibidem:33). E nesta mesma linha de pensamento, Bolívar 

(2000) considera que a mudança da cultura da escola só se concretiza “por um 

processo de auto-transformação colectiva e de reflexão/revisão crítica da própria 

realidade educativa” promovendo assim ”o desenvolvimento profissional dos 

docentes” (ibidem:172), como referimos acima. Parece ser claro que a capacidade 

de “agência” do professor é o motor da mudança educacional. Mas em que consiste 

essa capacidade de “agência”? É uma questão que colocamos. E na resposta a esta 

questão somos apoiados por Aronowitz e Giroux (1992) que consideram como 
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primeira capacidade de agência do professor a capacidade de transformar. Na 

perspectiva destes autores, o professor é aquele  

“que procura ligações com grupos para mudar as escolas e (…) não está apenas consciente 

da sua posição na vida social mas tenta criar uma esfera pública, onde não só possa surgir 

o discurso crítico, mas que permite também uma participação mais alargada de professores, 

de estudantes, pais e outros na formulação da política educativa. Para além disso, o 

intelectual transformador trabalha no sentido da emancipação o que inclui o seu 

compromisso com a atitude auto-crítica, como forma de melhorar a sua própria pedagogia e 

assinalar a sua intenção anti-autoritária” (ibidem:156).  

Uma segunda capacidade de agência do professor é a capacidade de 

investigar. Como argumenta Leite (2003) “são [os docentes] que se encontram 

rodeados de abundantes oportunidades de investigar e, … são os que estão melhor 

posicionados para construir mudanças” (ibidem:100). A autora acrescenta a estas 

capacidades, a capacidade para reflectir, assumindo-se o docente como profissional 

reflexivo ou prático reflexivo (Schon, 2000) “que mantém um diálogo de reflexão, não 

apenas antes e depois da acção, mas durante as próprias actividades, de modo a 

compreender as situações, as enquadrar e resolver os problemas” (Leite,2003:100).  

E como é que os professores podem operacionalizar a mudança? E como 

pode esta operacionalização ser avaliada numa ADD? São outras questões que nos 

surgem. Das leituras que fizemos colocam-se várias possibilidades. Leite (2003), por 

exemplo, considera que essa mudança educacional pode ser alcançada através da 

concepção e gestão de projectos de inovação educacional e curricular e, de modo 

particular, de projectos de investigação-acção, através de redes de aprendizagem, 

de parcerias, através do estabelecimento de Planos de Desenvolvimento Individuais, 

de Histórias de Vida, de Portfolios Reflexivos…  

Kemmis (1992) aponta os projectos de investigação-acção, cujo objectivo é 

diagnosticar um problema, planificar, avaliar e reflectir sobre o processo. Neste caso, 

o professor pode analisar e melhorar a sua prática docente, registando e reflectindo 

na acção (Schon, 2000) e sobre a acção (Day, 2001), o que implicará uma mudança 

de práticas.  

Este último autor assinala as redes de aprendizagem constituídas por 

professores investigadores apoiados por investigadores de universidades e de 

outras organizações. Sustenta que há professores que se juntam para “operarem 

mudanças no sentido do trabalho colaborativo” (Day, 2001:268) e, 

consequentemente melhorarem a prática educativa. 
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Nestas possibilidades de construção da mudança educacional, Guerra (1995) 

valoriza as parcerias entre professores e investigadores/formadores/avaliadores 

externos, considerando que os segundos, que se deslocam às escolas e observam o 

trabalho docente, podem actuar como “facilitadores do juízo dos protagonistas e não 

[como] juízes conselheiros que impedem a profissionalidade” (ibidem:13). Em 

sintonia com a visão deste autor, Leite, (2000), acrescenta que este papel “só pode 

ser adequadamente exercido se a escola e a comunidade escolar olharem esta 

figura, este assessor como um amigo, o seu «amigo crítico». Isto é, como alguém 

em quem se confia e com quem se está disposto a partilhar receios, dúvidas e 

também os êxitos” (ibidem: 95) transportando “para o grupo e para a análise das 

situações uma visão distanciada mas ampla e comprometida com essas situações, e 

um permanente questionamento dos aspectos em jogo” (Leite, 2003:128). Portanto, 

a “função básica desta assessoria externa a que podemos chamar de “amigo 

crítico”, é envolver-se com a escola e os seus agentes na reflexão das situações 

para que estes tomem as suas próprias decisões” (ibidem). 

Cada docente pode, ainda, estruturar o seu Plano de Desenvolvimento 

Pessoal, que deve estar em sintonia com o Plano de Desenvolvimento da Escola 

(Day, 2001) e onde constarão as formações que pretende fazer in loco, também com 

os assessores externos a que nos referimos atrás, de modo a desenvolver as suas 

competências em áreas específicas, aperfeiçoando a sua prática educativa e 

contribuindo para a prossecução das metas traçadas pela escola. 

Existem ainda as Histórias de Vida utilizadas como metodologia de 

investigação que consistem na mobilização/construção/produção “de sentido sobre a 

sua existência e a partir dela, articulando passado, presente e futuro. Geram um 

processo formativo reconhecido como transformação de si mesmo com vista à 

apropriação da existência, nas suas múltiplas dimensões: pessoal, profissional, 

cultural e política” (Couceiro, 1996:2) 

Nesta argumentação sobre a construção da melhoria educacional, os 

portfolios reflexivos são tidos como dispositivos auxiliadores dessa mudança. Como 

sustenta  Sá-Chaves (2000), os portefólios representam um 

“conjunto de trabalhos que, através de estratégias de investigação-acção procuram 

evidenciar a natureza reflectiva, colaborativa, e interpessoal dos processos de construção 

de conhecimento, através da relação supervisiva, quer na dimensão vertical entre 

supervisor e supervisandos, quer na, também possível, dimensão horizontal entre 

formandos”(ibidem:9), 

 que poderão permitir também a melhoria da prática educativa. 
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É claro que para esta concepção e gestão de projectos de inovação 

educacional acontecer, as escolas têm que assumir a autonomia que lhes foi 

outorgada levando, consequentemente, a um movimento de descentralização do 

poder para que as escolas, em comunhão com toda a comunidade educativa, giram 

o currículo a nível local. Esse movimento de descentralização do poder para as 

escolas configura o que tem sido designado de territorialização da educação que 

pressupõe “a valorização do local e a atribuição de responsabilidade a esses 

territórios locais na crença de que gerarão uma educação de melhor qualidade”, 

(Leite, 2003: 128), passando para as suas mãos o papel da Avaliação de 

Desempenho Docente. 

Em Portugal, já desde 1996/97 que está aprovada a gestão flexível do 

currículo que vai ao encontro da dita territorialização educacional, permitindo a 

construção de “projectos curriculares concretos, elaborados em cada escola e à 

medida das suas necessidades” (Zabalza, 1992:97). Nesta filosofia curricular 

pretende-se “que a escola centrada nos professores dê lugar à escola centrada na 

comunidade educativa” (Leite e Fernandes, 2002: 45) o que “implica novos 

processos de ensinar e de fazer aprender, novas posturas profissionais docentes e o 

exercício de um trabalho colectivo, tanto com a comunidade interna à escola como 

com a comunidade do território social onde ela se situa” (ibidem) uma vez que “todos 

são agentes/ protagonistas da acção” (Leite, 2003:99) em escolas que se espera 

que sejam “curricularmente inteligentes” (Leite, 2000). O reconhecimento de que os 

territórios/comunidades educativas alargadas são recursos para a qualidade de 

formação e para a democratização de educação leva, inevitavelmente, a parcerias, 

envolvendo os agentes locais nas decisões educacionais e também ao envolvimento 

de agentes externos à escola para formar equipas de avaliação externa (Day,1999, 

Hargreaves, 1998) que assumam o papel de amigo crítico de que nos fala Bolivar 

(2000) e Leite (2003). Assim, estas comunidades não só se revelam como garante 

da mudança como podem efectivá-la através de uma ADD que aponte para os ditos 

projectos acima apresentados. 
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Capítulo IV. Avaliação dos professores no Sistema de Ensino 

Português – o modelo de Avaliação de Desempenho Docente em 

vigor durante o biénio lectivo 2007/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“São direitos profissionais específicos do pessoal docente: 

…o direito a emitir opiniões e recomendações sobre as orientações 

e o funcionamento do estabelecimento de ensino e do sistema 

educativo”(artº5.º, número 2, alínea a, do Decreto Lei nº15/2007 de 

19 de Janeiro). 
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Nota introdutória 

 

Para melhor perceber como se enquadra a avaliação dos professores no sistema de 

ensino Português, importa perceber o que é que o poder político pretende da escola 

e como tem operacionalizado a avaliação dos professores. Assim, neste capítulo, 

focamo-nos, primeiro, numa análise da Lei de Bases do Sistema Educativo – Lei nº 

46/86 de 14 de Outubro, alterada pela Lei 115/97 de 19 de Setembro e pela Lei 

49/2005 de 30 de Agosto9 - que visa estabelecer a relação entre as finalidades do 

sistema educativo português e a avaliação de desempenho docente. Ao mesmo 

tempo constitui o pano de fundo para uma análise retrospectiva dos normativos 

enquadradores da avaliação de desempenho docente que, desde então, foram 

produzidos e que abordamos nos pontos: “O primeiro modelo de Avaliação de 

Desempenho Docente”  e o “O modelo de ADD em vigor no biénio 2007/2009". No 

primeiro ponto focamos ainda o perfil de competências do professor previsto no 

primeiro Estatuto da Carreira Docente (ECD), regulamentado pelo Decreto Lei nº139 

–A/90 de 28 de Abril, alterado pelos Decretos Lei nº105/97 de 29 de Abril,  nº1/98 de 

2 de Janeiro, nº35/2003 de 23 de Fevereiro, nº 121/2005 de 26 de Junho, 

nº229/2005 de 29 de Dezembro, nº15/2007 de 19 de Janeiro. No último, indicamos 

as alterações introduzidas no modelo de Avaliação de Desempenho (Simplex 1 e 

Simplex 2), regulamentado pelo Decreto – Lei nº 15/2007 de 19 de Janeiro, que vem 

substituir o anterior Estatuto da Carreira Docente (ECD). 

 

 IV.1. Finalidades do Sistema Educativo e a Avaliação de Desempenho 

Docente  

 

Na LBSE (Lei de Bases do Sistema Educativo) – Lei 49/2005 de 30 de 

Agosto- define-se o sistema educativo como “um conjunto de meios pelo qual se 

concretiza o direito à educação, que se exprime pela garantia de uma permanente 

acção formativa orientada para favorecer o desenvolvimento global da 

personalidade, o progresso social e a democratização da sociedade” (artºs1.º, e 2.º). 

Por aqui se entende o que se espera do ensino e o que se espera da educação: que 

                                                

9
 Para não tornar a referenciação dos artigos tão pesada indicaremos, doravante, apenas a referência 

à lei 49/2005 de 30 de Agosto 



53 

prepare os alunos, através de uma constante acção/avaliação formativa para serem 

cidadãos equilibrados, empreendedores e democráticos. 

 Afirma-se ainda que, no que à avaliação de professores diz respeito: “a 

progressão na carreira deve estar ligada à avaliação de toda a actividade 

desenvolvida, individualmente ou em grupo, na instituição educativa, no plano da 

educação e do ensino e da prestação de outros serviços à comunidade, bem como 

às qualificações profissionais, pedagógicas e científicas (artº39.º, número 2), 

devendo ter em conta a formação contínua realizada (artº38.º, número 2). Ainda na 

LBSE se acrescenta que as necessidades do desempenho profissional serão 

definidas por decreto-lei, nos perfis de competência (artº34.º, número 2).  As linhas 

orientadoras da avaliação de desempenho docente são definidas de forma mais 

objectiva a partir da implementação do Decreto Lei nº139 –A/90 de 28 de Abril, 

normativo que configura as primeiras directrizes do que designamos primeiro modelo 

de Avaliação de Desempenho Docente. É essa abordagem que apresentamos no 

ponto seguinte do trabalho. 

 

IV.2. O primeiro modelo de Avaliação de Desempenho Docente 

 

O primeiro modelo de avaliação docente é legislado pelo Decreto Lei nº139 –

A/90 de 28 de Abril, alterado pelos Decretos Lei nº105/97 de 29 de Abril, nº1/98 de 2 

de Janeiro, nº35/2003 de 23 de Fevereiro, nº 121/2005 de 26 de Junho e o Decreto 

Lei nº229/2005 de 29 de Dezembro,  diplomas que estabelecem o primeiro Estatuto 

da Carreira Docente (ECD) e vão fazendo ao mesmo ligeiras alterações. Este 

remete a regulamentação do processo de ADD (artº39.º, número 4 Dec. Lei nº 139 –

A/90 de 28 de Abril) para futuro decreto regulamentar, que se operacionaliza no 

Decreto Regulamentar nº11/98 de 15 de Maio. Neste decreto, em linhas gerais, o 

modelo de ADD tinha por objectivo: 

 “a melhoria da qualidade da educação e ensino ministrados através do desenvolvimento 

pessoal e profissional do docente, bem como a adequação da organização do sistema 

educativo às necessidades manifestadas pela comunidade no âmbito da educação e 

realiza-se de acordo com parâmetros previamente definidos, tomando salvaguardados 

perfis mínimos de qualidade” (Introdução)  

No âmbito das determinações previstas neste normativo, o processo de ADD 

consistia na entrega de um documento de reflexão crítica elaborado de forma 

sucinta contendo a “apreciação da actividade docente nas suas componentes lectiva 
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e não lectiva”(Artº 6.º, número 1) a apresentar pelo docente ao órgão de 

gestão(artº5.º, número 1), no qual deveriam constar  

“os seguintes indicadores  e elementos de avaliação: a) serviço distribuído; b) relação 

pedagógica com os alunos; c) cumprimento dos núcleos essenciais dos programas 

curriculares; d) desempenho de outras funções educativas, designadamente de 

administração e gestão escolares, de orientação educativa e de supervisão pedagógica; e) 

participação em projectos da escola e em actividades desenvolvidas no âmbito da 

comunidade educativa; f) acções de formação frequentadas e respectivas certificações; g) 

estudos realizados e trabalhos publicados” (artº6.º, nº2). 

 Este documento deveria ser apresentado anualmente pelos professores 

contratados e de três em três, ou de quatro em quatro anos, para os docentes em 

progressão na carreira, dependendo do escalão em que se situassem, devendo 

fazer referência a cada ano lectivo leccionado. Tratava-se, então, de uma carreira 

única, com dez escalões, sendo a entrada na carreira iniciada com um período 

probatório correspondente a um ano de serviço. 

Para a atribuição de Não Satisfaz (artº12.º) ou de Bom (artº13.º) era criada 

uma Comissão de Avaliação para analisar o documento e elaborar um relatório. O 

Bom era solicitado, após a saída da avaliação de Satisfaz, aos órgãos de Gestão 

que dariam andamento ao processo (artº13.º). A comunicação da menção de Não 

Satisfaz era feita por escrito, acompanhada da “respectiva fundamentação, bem 

como de uma proposta de formação que permita ao docente superar os aspectos do 

seu desempenho profissional identificados como negativos no respectivo processo 

de avaliação”(artº12.º, número 5). 

 

IV.2.1. Perfil de Competências do Professor 

Na sequência do primeiro Estatuto da Carreira Docente (ECD) foi definido o 

perfil de competências dos professores dos ensinos básico e secundário e dos 

educadores de infância que visava, em quatro dimensões, definir qual o 

desempenho do professor/educador em cada uma delas. Para uma maior 

clarificação do conceito de perfil de competências convocamos o pensamento de 

Peterson (2003), que perfilhamos. Para este autor, perfil de competências diz 

respeito “aquilo que o professor deve saber (homo sapiens), fazer (homo faber), e 

ser (homo socialis) no fim da sua formação” (ibidem: 31). Esta formação, ainda 

segundo Peterson, (2003), depende do “quadro político (institucional), das 

finalidades educativas e do modo de gestão do sistema educativo de um 

determinado pais” (ibidem: 32). 
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 No quadro das finalidades educativas e da avaliação de desempenho 

docente, expressas na LBSE, detemo-nos, então, agora no perfil de competências 

do professor/educador uma vez que este deverá ser tido em conta aquando de uma 

avaliação de desempenho docente. Este perfil de competências designado “Perfil 

geral de desempenho profissional do educador de infância e professores dos 

ensinos básico e secundário” está regulamentado desde 2001 com o decreto-lei 

240/2001, de 30 de Agosto. Este documento “enuncia referências comuns à 

actividade dos docentes de todos os níveis de ensino” (ponto I), nomeadamente no 

que diz respeito a quatro dimensões fundamentais: a dimensão profissional, social e 

ética em que “o professor promove aprendizagens curriculares, fundamentando a 

sua prática profissional num saber específico resultante da produção e uso de 

diversos saberes integrados em função das acções concretas da mesma prática, 

social e eticamente situada” (ponto II); a dimensão de desenvolvimento do ensino e 

da aprendizagem, “no âmbito de um currículo, no quadro de uma relação 

pedagógica de qualidade, integrando com critérios de rigor científico e metodológico, 

conhecimentos das áreas que o fundamentam” salientando-se a alínea f que refere a 

utilização da “avaliação, nas suas diferentes modalidades e áreas de aplicação, 

como elemento regulador e promotor da qualidade de ensino da aprendizagem e da 

sua própria formação” (ponto III); a dimensão da participação na escola e da relação 

com a comunidade, em que “o professor exerce a sua actividade profissional de uma 

forma integrada, no âmbito das diferentes dimensões da escola como instituição 

educativa e no contexto da comunidade em que se insere” (ponto IV); e a dimensão 

de desenvolvimento profissional ao longo da vida, em que “o professor incorpora a 

sua formação como elemento constitutivo da sua prática profissional, construindo-a 

a partir das necessidades e realizações que consciencializa, mediante a análise 

problematizada da sua prática pedagógica, a reflexão fundamentada sobre a 

construção da profissão e o recurso à investigação, em cooperação com outros 

profissionais” (ponto V). Como se depreende destas diferentes dimensões o perfil de 

competências do professor/educador revela-se demasiado complexo e abrangente 

pressupondo uma concepção de professor/educador cuja acção não fica confinada à 

dimensão do ensino-aprendizagem e as questões didáctico-pedagógicas.  

Tendo em conta que os sujeitos centrais da nossa investigação são 

professores do 1º CEB importa aqui referir o decreto-lei 241/2001, anexo II, que 

estabelece especificidades do Perfil de Desempenho Profissional do professor deste 

nível de ensino, acrescentando que o professor do 1º ciclo : 
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“desenvolve o respectivo currículo no contexto de uma escola inclusiva, mobilizando e 

integrando os conhecimentos científicos das áreas que o fundamentam e as competências 

necessárias à promoção da aprendizagem dos alunos…; promove a aprendizagem de 

competências socialmente relevantes no âmbito de uma cidadania activa e responsável, 

enquadradas nas opções de política educativa presentes nas várias dimensões do currículo 

integrado deste ciclo”. 

São ainda especificadas as competências que este professor deve 

desenvolver nos seus alunos no âmbito das várias áreas curriculares, 

nomeadamente na de Língua Portuguesa, de Matemática, de Ciências Sociais e da 

Natureza, de Educação Física e da Educação Artística.  

Não deixa de ser curioso que tal perfil específico só esteja legislado para 

educadores de Infância e para professores do primeiro ciclo. Admitimos, ou pelo 

menos queremos nisso acreditar, que tal se possa dever ao facto de ser 

politicamente reconhecida uma importância magistral destes agentes educativos na 

formação dos alunos numa fase da vida que terá repercussões na sua formação 

futura.  

 

IV.3. O modelo de Avaliação de Desempenho Docente em vigor no biénio 

2007/2009 

 

O modelo de Avaliação de Desempenho Docente sobre o qual se detém este 

estudo é então o apresentado no Decreto – Lei nº 15/2007 de 19 de Janeiro, que 

vem substituir o anterior Estatuto da Carreira Docente10 (ECD). Nele se apresentam 

várias novidades, relativamente ao ECD anterior, nomeadamente a criação, na 

carreira docente de diferentes escalões, e categorias hierarquizadas de professor e 

professor titular (artº34.º, número 2). A carreira docente preconizada neste diploma 

legal consiste, portanto, em seis escalões definidos para os professores e mais três 

acrescidos a que só têm acesso os professores titulares (Artº59.º, número 1 e 

anexo). Além disso especifica-se que é a esta segunda categoria (de professor 

titular) que devem corresponder “funções diferenciadas pela sua natureza, âmbito e 

grau de responsabilidade” (artº34.º, número 3).  

Estabelece-se ainda que os professores que quiserem obter lugar de ingresso 

devem “obter aprovação em prova de avaliação de conhecimentos e competências” 

                                                

10
 Regulamentado pelos Decreto Lei nº139 –A/90 de 28 de Abril e alterado pelos Decretos Lei 

nº105/97 de 29 de Abril e pelo nº1/98 Janeiro. 
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(artº22.º) e submeter-se depois a um período probatório correspondente ao primeiro 

ano de serviço, sendo apoiado por um professor titular que o orienta.  

Caracteriza-se, igualmente, a avaliação de desempenho, referindo-se que a 

mesma se desenvolve “de acordo com os princípios consagrados no artº39.º da 

LBSE” (artº 40.º, número 1), conforme referido acima e define-se como objectivo 

central da avaliação de desempenho contribuir para “a melhoria dos resultados 

escolares dos alunos e da qualidade das aprendizagens e proporcionar orientações 

para o desenvolvimento pessoal e profissional no quadro de um sistema de 

reconhecimento do mérito e da excelência” (artº40.º, número 2). É ainda definido um 

outro conjunto de objectivos, a saber: 

“contribuir para a melhoria da prática pedagógica do docente;  

-contribuir para a valorização e aperfeiçoamento individual do docente; 

- permitir a inventariação das necessidades de formação do pessoal docente;  

-detectar os factores que influenciam o rendimento profissional do pessoal docente;  

-diferenciar e premiar os melhores profissionais; 

- facultar indicadores de gestão em matéria de pessoal docente;  

- promover o trabalho de cooperação entre os docentes, tendo em vista a melhoria dos 

resultados escolares; 

-promover a excelência e a qualidade dos serviços prestados à comunidade (artº40.º, nº3).  

O referido ECD enuncia ainda que a avaliação de desempenho docente se 

concretiza nas quatro dimensões estabelecidas no perfil de competências 

anteriormente expostas (artº 42.º,número 2), apresentando o papel dos 

intervenientes no processo de avaliação de desempenho (artº 43.º), algumas 

especificidades do processo (artº44.º), quais os itens a classificar (artº45.º), como 

será o sistema de classificação (artº46.º), quais os efeitos desta avaliação de 

desempenho. Salienta-se o referido no número 7 do artº48.º que relata que 

 “a atribuição das menções qualitativas de Regular ou Insuficiente deve ser acompanhada de 

uma proposta de formação contínua que permita ao docente superar os aspectos do seu 

desempenho profissional identificados como negativos no respectivo processo de avaliação”, 

sendo que “duas classificações consecutivas ou três interpoladas de Insuficiente determina a 

não atribuição de serviço lectivo” (número 8, artº48.º). 

Prevê ainda a criação do Conselho Científico para a Avaliação de Professores 

(CCAP), conforme já referido, sendo a composição e modo de funcionamento 

regulamentados no Decreto Regulamentar 4/2008 de 5 de Fevereiro, sobre o qual 

não nos deteremos. 

Nesta sequência, o Decreto – Lei nº 15/2007 de 19 de Janeiro remete a 

regulamentação do sistema de avaliação de desempenho estabelecido no presente 
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estatuto para o Decreto Regulamentar 2/2008, de 10 de Janeiro que 

apresentaremos de seguida. 

Conforme é expresso neste Decreto Regulamentar a Avaliação de 

Desempenho Docente (ADD) visa criar: 

“mecanismos indispensáveis à aplicação do novo sistema de avaliação de desempenho 

docente, designadamente a avaliação dos docentes integrados na carreira, concretizando a 

matéria relativa ao planeamento das actividades de avaliação, a fixação de objectivos 

individuais, bem como as matérias relativas ao processo nomeadamente a respectiva 

calendarização, a explicitação dos parâmetros classificativos de avaliação dos docentes e 

sobre o sistema de classificação. É ainda, regulamentada a matéria relativa à avaliação dos 

docentes em período probatório e em regime de contrato bem como dos docentes que se 

encontram em regime de mobilidade nos serviços e organismos da administração pública. 

Finalmente é regulamentado o tema da avaliação dos professores titulares que exercem as 

funções de coordenadores de conselho de docentes e de departamento curricular, 

clarificando-se que os docentes são também avaliados pelo exercício da actividade lectiva.” 

(Introdução). 

Este documento legislativo estabelece, também, para o ano escolar de 

2007/2008, as normas relativas ao regime transitório para a aplicação da ADD. Em 

termos específicos, o Decreto Regulamentar 2/2008, de 10 de Janeiro acrescenta 

mais dois objectivos para a ADD além dos já referidos no ECD:  

“1) identificar o potencial de evolução e desenvolvimento profissional do docente e 2) 

diagnosticar as respectivas necessidades de formação, devendo estas ser consideradas no 

plano da formação anual de cada Agrupamento de Escolas …sem prejuízo do direito à auto-

formação” (artº3.º, número 3).  

Define ainda a periodicidade de cada ciclo de avaliação, que deve estar 

concluído “no final de cada período de 2 anos escolares” (artº5.º), determinando que 

os avaliadores “procedem, em cada ano escolar, à recolha, através de instrumentos 

de registo normalizados, de toda a informação que for considerada relevante para 

efeitos de avaliação de desempenho” (artº6.º, número 1). Estes instrumentos de 

registo “são elaborados e aprovados pelo Conselho Pedagógico (CP) dos 

Agrupamentos de Escolas… tendo em conta as recomendações que forem 

formuladas pelo CCAP” (artº6.º, número 2).  

Estabelece, igualmente, os elementos a ter por referência na ADD e que são: 

“os objectivos e metas fixados no Projecto Educativo (PE) e no Plano Anual de 

Actividades (PAA) para o Agrupamento de escolas…; os indicadores de medida 

previamente estabelecidos pelo Agrupamento … nomeadamente quanto ao 

progresso dos resultados escolares esperados para os alunos e as reduções das 

taxas de abandono escolar tendo em conta o contexto sócio-educativo” (artº8.º, 
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número 1) podendo ainda o Agrupamento “por decisão fixada no respectivo 

Regulamento Interno (RI), estabelecer que a avaliação de desempenho tenha 

também por referência os objectivos fixados no Projecto Curricular de Turma (PCT) ” 

(artº8.º, número 2).  

O docente deve começar por entregar uma ficha onde apresenta os objectivos 

individuais que se propõe atingir, a qual deve ter por referência os seguintes 

parâmetros:  

“a) a melhoria dos resultados escolares; b) a redução do abandono escolar; c) a prestação 

de apoio à aprendizagem dos alunos, incluindo aqueles com dificuldades de aprendizagem; 

d) a participação nas estruturas de orientação educativas e dos órgãos de gestão do 

Agrupamento…; e) a relação com a comunidade; f) a formação contínua adequada ao 

cumprimento de um plano individual de desenvolvimento profissional do docente; g) a 

participação e dinamização de projectos e/ou actividades constantes no PAA e dos PCT, de 

outros projectos e actividades extracurriculares” (Artº9.º).  

O docente deve ainda proceder à entrega da “respectiva auto-avaliação como 

garantia do envolvimento activo e responsabilização no processo avaliativo e 

melhorar o seu desempenho em função da informação recolhida durante o processo 

de avaliação” (artº11.º, número 3). 

No que concerne aos avaliadores é referido que são avaliadores no processo: 

o Coordenador do Departamento Curricular e o presidente do Conselho Executivo 

ou o director (artº12.º, número 1) podendo o primeiro delegar funções noutros 

professores titulares, enquanto que o segundo pode delegar funções noutros 

membros da direcção executiva.  

O Coordenador de Departamento Curricular avalia: a) “a preparação e 

organização das actividades lectivas; b) a realização das actividades lectivas; c) a 

relação pedagógica com os alunos; e d)o processo de avaliação das aprendizagens 

dos alunos” (artº17.º, número 1). Para isso o avaliador/coordenador de 

departamento assistirá a pelo menos 3 aulas sendo o calendário definido pelo órgão 

de gestão (artº17.º, número 3) e os instrumentos de registo normalizados definidos 

pelo CP (art17.º, número 4). 

Por seu lado, o presidente do Conselho Executivo ou director avalia; “a) o 

nível de assiduidade; b) o serviço distribuído; c) o progresso dos resultados 

escolares; d) a participação dos docentes no Agrupamento; e) as acções de 

formação contínua; f) o exercício de outros cargos; e g) a dinamização de projectos 

de investigação” (artº18, número 1), podendo ser considerada a apreciação dos pais 
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e encarregados de educação se assim for da vontade do docente (artº18.º, número 

3).  

Esta avaliação traduz-se no preenchimento de fichas próprias, sendo a 

“diferenciação dos desempenhos …garantida pela fixação de percentagens 

máximas para a atribuição das classificações de Muito Bom e Excelente” (artº19.º, 

número 4). 

Existe ainda a Comissão de Coordenação da Avaliação de Desempenho 

(CCAD) constituída pelo presidente do Conselho Pedagógico, que a coordenará, e 

quatro professores titulares membros do mesmo Conselho, tendo esta a função de 

fazer uma “aplicação objectiva e harmónica do sistema de avaliação de 

desempenho” e ainda validar as “classificações que apresentem as menções de 

Excelente, Muito Bom ou Insuficiente” (artº13.º).  

Para a validação destas propostas estão previstas no normativo em análise 

as seguintes fases: “a) preenchimento da ficha de auto-avaliação; b) preenchimento 

das fichas de avaliação pelos avaliadores; c) conferência e validação das propostas 

de avaliação…pela CCAD; d) realização da entrevista individual; e) realização da 

reunião conjunta dos avaliadores para atribuição da avaliação final” (artº 15.º).  

Cada Agrupamento deverá no final do ciclo avaliativo apresentar “ao 

Conselho Científico para a Avaliação dos Professores (CCAP) um relatório sobre o 

cumprimento e os resultados da avaliação de desempenho” (artº39.º, número 1) 

devendo o CCAP, com base nesses relatórios, elaborar um “relatório síntese da 

aplicação do sistema de avaliação de desempenho do pessoal docente” (artº39.º, 

número 2). 

 Segue-se um quadro síntese (Quadro II) que apresenta uma breve análise 

comparativa entre os normativos (Decreto Regulamentar 11/98 de 15 de Maio e 

Decreto Regulamentar 2/2008 de 10 de Janeiro) que regulamentam o Estatuto da 

Carreira Docente, e que determinam as regras que configuram os modelos de 

avaliação de desempenho docente dos professores e educadores do sistema 

educativo português em curso desde a década de noventa do século XX. 
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Quadro II - Análise comparativa entre os decretos regulamentares da carreira docente (1998-2008)  

 Decreto Regulamentar 11/98 de 15 de Maio Decreto Regulamentar 2/2008 de 10 de Janeiro 

Carreira Única, com 10 escalões Bipartida – 6 escalões para todos os professores e mais 3 a que 

só os professores titulares terão acesso 

Ingresso na 

carreira 

Através de concurso Aprovação em prova de avaliação de conhecimentos e 

competências e concurso 

1º ano de 

serviço 

Período probatório Período probatório com orientação de um professor titular 

Cargos  Atribuídos a qualquer professor Atribuídos aos professores titulares 

Objectivo 

Geral da ADD 

“a melhoria da qualidade da educação e ensino 

ministrados através do desenvolvimento 

pessoal e profissional do docente, bem como a 

adequação da organização do sistema 

educativo às necessidades manifestadas pela 

comunidade no âmbito da educação e realiza-

se de acordo com parâmetros previamente 

definidos, tomando salvaguardados perfis 

mínimos de qualidade” 

“a melhoria dos resultados escolares dos alunos e da qualidade 

das aprendizagens e proporcionar orientações para o 

desenvolvimento pessoal e profissional no quadro de um sistema 

de reconhecimento de mérito e excelência” 

Intervenientes 

no processo 

 docente, órgãos de gestão e Conselho 

Pedagógico  

docente, avaliador (coordenador de departamento ou outro 

professor titular em quem delegue funções), Presidente do 

Conselho Executivo ou director (ou outro membro da direcção em 

quem delegue funções), CCAD 

Instrumentos 

de avaliação 

Relatório crítico a entregar no final de cada ano 

para os contratados e aquando da progressão 

na carreira para os restantes docentes 

1)Ficha dos objectivos individuais (proposta pelo docente); 

2)Aulas observadas; 

3)Ficha a preencher pelo avaliador; 

4)Ficha a preencher pelo presidente do conselho Executivo ou 

director; 

5) Ficha de auto-avaliação (a preencher pelo docente). 

Parâmetros a 

ser avaliados 

a)serviço distribuído; b)relação pedagógica 

com os alunos; c) cumprimento dos núcleos 

essenciais dos programas curriculares; 

d)desempenho de outras funções educativas, 

designadamente de administração e gestão 

escolares, de orientação educativa e de 

supervisão pedagógica; e) participação em 

projectos da escola e em actividades 

desenvolvidas no âmbito da comunidade 

educativa; f) acções de formação frequentadas 

e respectivas certificações; g) estudos 

realizados e trabalhos publicados”(artº6.º, nº2) 

1) “a) a melhoria dos resultados escolares; b) a redução do 

abandono escolar; c) a prestação de apoio à aprendizagem dos 

alunos, incluindo aqueles com dificuldades de aprendizagem; d) a 

participação nas estruturas de orientação educativas e dos órgãos 

de gestão do Agrupamento…; e) a relação com a comunidade; f) a 

formação contínua adequada ao cumprimento de um plano 

individual de desenvolvimento profissional do docente; g) a 

participação e dinamização de projectos e/ou actividades 

constantes no PAA e dos PCT, de outros projectos e actividades 

extracurriculares” (Artº9.º). 

2) e 3) “a) a preparação e organização das actividades lectivas; 

b)a realização das actividades lectivas; c) a relação pedagógica 

com os alunos; e d) o processo de avaliação das aprendizagens 

dos alunos”(artº17.º, nº1). 

4) “a) o nível de assiduidade; b) o serviço distribuído; c) o 

progresso dos resultados escolares; d) a participação dos 

docentes no Agrupamento; e) as acções de formação contínua; f) 

o exercício de outros cargos; e g) a dinamização de projectos de 

investigação”(artº18.º, nº1), podendo ser considerada a apreciação 

dos pais e encarregados de educação se assim for da vontade do 

docente(artº18.º, nº3). 

Sistema de 

classificação 

Não satisfaz, Satisfaz, Bom e Muito Bom (a 

atribuição desta última menção não está 

regulamentada) 

Insuficiente, Regular, Bom, Muito Bom e Excelente (a atribuição 

destas duas últimas menções está sujeita a percentagens 

definidas) 

  

IV.3.1. As primeiras alterações ao Decreto Regulamentar 2/2008 de 10 de 

Janeiro – o Simplex 1 

Considerando a contestação por parte da classe docente, o contributo do 

Conselho Científico para a Avaliação dos Professores (CCAP) e após o “Memorando 

de Entendimento” celebrado a 17 de Abril entre o Ministério da Educação e a 

Plataforma Sindical dos Professores, foram feitos alguns ajustes ao diploma legal 

em análise através do Decreto Regulamentar 11/2008 de 23 de Maio ou como era 

apelidado pela comunicação social: o Simplex (1). As novidades impostas por este 
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decreto são várias. Reportando-se ao ano de 2007/2008, nele é referido que os 

professores que 

“necessitem da atribuição da avaliação de desempenho para efeito de progressão na 

estrutura da carreira ou para efeito de renovação ou celebração de contrato, o órgão de 

direcção executiva procede à aplicação de um procedimento de avaliação simplificado que 

inclui o seguinte: a)ficha de auto-avaliação; b) a avaliação nos seguintes parâmetros 

pertencentes à avaliação efectuada pelos órgãos de direcção executiva i)Nível de 

assiduidade; ii) cumprimento do serviço distribuído e iii) Acções de formação 

contínua”(artº2.º, número 2). 

Quanto aos restantes professores, recomenda-se que deve “proceder-se à 

recolha de todos os elementos constantes dos registos administrativos das escolas” 

(artº2.º,número 5), ficando estes dispensados de todo o processo incluindo as 

observações de aulas ao longo deste ano lectivo de 2007/2008.  

Quanto aos professores que eventualmente viessem a ter Regular ou 

Insuficiente, é enunciado que essa menção fica condicionada “aos resultados de 

uma nova avaliação de desempenho a realizar no ano imediatamente seguinte” 

(artº3.º, número 1). Se, no ano seguinte tiver “uma menção qualitativa igual ou 

superior a Bom, não se aplicam os efeitos decorrentes da atribuição das menções 

qualitativas de Regular ou Insuficiente e aquela menção prevalece”(artº3.º, número). 

São reduzidas também as consequências negativas para quem obtém as menções 

de Insuficiente ou Regular durante os dois anos/o ciclo avaliativo (artº3.º,número 5). 

Os professores contratados podem pedir a avaliação simplificada, conforme se 

refere acima. Apresentam-se ainda algumas especificidades do processo relativas 

aos contratados que têm menos de 120 dias de serviço. 

Os coordenadores de departamento curricular e de conselho de docentes são 

avaliados somente pelo presidente do Conselho Executivo ou Director, não havendo 

avaliação pelo tempo lectivo prestado.  

Refere-se ainda uma Comissão paritária criada pelas associações 

representativas dos professores que tem por objectivo o acompanhamento do 

regime de avaliação de desempenho e “terá acesso a todos os documentos de 

reflexão e avaliação desse mesmo regime, designadamente os produzidos pelo 

CCAP”(artº 8.º). 

Portanto assiste-se a uma simplificação do modelo que não implica mais do 

que um relatório/ficha de auto-avaliação para os docentes que são contratados ou 

que estão em vias de progredir na carreira, juntamente com os parâmetros a ser 

avaliados pelos órgãos de gestão. Para a esmagadora maioria dos membros da 
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classe docente, assiste-se a um “adiamento” da entrada em vigor do modelo de ADD 

que só se sentirá no terreno/nas escolas a partir do ano lectivo de 2008/2009. 

 

IV. 3.2. O Simplex 2 

Após auscultação “das escolas, dos sindicatos, dos pais e de outros agentes 

do sistema educativo” (Dec regulamentar nº1-A/2009 de 5 de Janeiro -Introdução) o 

governo identifica no modelo de avaliação em curso três grandes problemas: “a 

existência de avaliadores de áreas disciplinares diferentes da dos avaliados, a 

burocracia dos procedimentos previstos e a sobrecarga de trabalho inerente ao 

processo de avaliação” (ibidem). Face a esta constatação, o Ministério da Educação 

decide, então, através deste diploma – apelidado de Simplex 2 – introduzir 

alterações de modo a garantir: “que os professores são avaliados por avaliadores da 

mesma área disciplinar” (Dec regulamentar nº1-A/2009 de 5 de Janeiro - introdução). 

Foi também determinado 

 “dispensar, neste ano lectivo, o critério dos resultados escolares e das taxas de 

abandono, considerando as dificuldades identificadas pelo CCAP (e) dispensar as reuniões 

entre os avaliadores e avaliados (quer sobre os objectivos individuais, quer sobre a 

classificação proposta) sempre que exista acordo tácito” (ibidem).  

Este decreto regulamentar redefiniu a quem cabe a avaliação das aulas 

observadas, determinando, assim, que ficasse “a cargo dos coordenadores de 

departamento curricular. Esta observação estaria dependente de requerimento dos 

interessados e seria necessária para a obtenção da classificação de Muito Bom e 

Excelente” (ibidem). Determinou ainda:  

“reduzir de três para duas o mínimo de aulas a observar, ficando a terceira dependente de 

requerimento do professor avaliado; dispensar da avaliação os docentes que, até ao final do 

ano escolar de 2010/2011, estejam em condições de reunir os requisitos legais para a 

aposentação ou requeiram, nos termos legais, a aposentação antecipada; dispensar de 

avaliação os docentes contratados em áreas profissionais, vocacionais, tecnológicas e 

artísticas, não integradas em grupos de recrutamento; simplificar o regime de avaliação dos 

professores avaliadores e compensar a sua sobrecarga de trabalho” (ibidem). 

Portanto, só os docentes que pretendessem alcançar estas menções mais 

altas é que participariam em todas as fases previstas no primeiro decreto 

regulamentar relativo a este modelo de ADD. Os outros docentes teriam de 

preencher a ficha dos objectivos individuais e a ficha de auto-avaliação.  

Ao longo deste processo foram saindo uma data de despachos, num registo 

completamente perturbador para as escolas e professores que foram alterando um 

detalhe ou outro deste processo de ADD nomeadamente: o despacho nº7465/2008 



64 

de 13 de Março que veio alterar a delegação de competências; o despacho nº 16 

872/2008 de 23 de Junho que aprova os modelos dos impressos das fichas de 

avaliação e de auto-avaliação, bem como as ponderações dos parâmetros 

classificativos constantes das fichas de avaliação; o despacho nº20131/2008 de 30 

de Julho que estabelece as percentagens máximas para a atribuição das menções 

qualitativas de Excelente e Muito Bom; o despacho nº 31996/2008 de 19 de 

Dezembro que altera o despacho nº 20131/2008 de 30 de Julho relativamente às 

percentagens máximas; o despacho nº32047/2008 de 16 de Dezembro que altera o 

despacho 19117/2008 de 17 de Julho, (que determina a organização do ano lectivo 

de 2008/2009) referindo-se, especificamente ao número de horas atribuídos a cada 

avaliador para efeitos da ADD; o despacho nº32048/2008 de 16 de Dezembro que 

altera o despacho nº7465/2008 de 13 de Março no que concerne a delegação de 

competências; e o despacho nº3006/2009 de 23 de Janeiro que altera o anexo XVI 

do despacho nº16872/2008 de 23 de Junho relativo às fichas de avaliação e à auto-

avaliação, bem como as ponderações dos parâmetros classificativos constantes das 

fichas de avaliação. A 21 de Agosto sai o Decreto Regulamentar nº14/2009 que 

prorroga a vigência do Decreto Regulamentar nº1/2009, de 5 de Janeiro. 

Como podemos constatar pela quantidade de normativos legais que foram 

sendo lançados no decurso da implementação do modelo de Avaliação de 

Desempenho Docente, tratou-se de um processo muito conturbado pelas constantes 

alterações introduzidas o que levou a que a atenção deixasse de ser o próprio 

modelo, e os seus objectivos, e passasse a ser o carácter burocrático a que o 

modelo ficou aprisionado. Com efeito, as escolas e os professores passaram, quase 

diariamente, a ter de responder a directrizes que poderiam “no dia seguinte” ser 

impugnadas por novas orientações vindas da Tutela. Muitas destas modificações 

tiveram na base a expressiva contestação geral dos docentes, o que obrigou à 

«negociação» do Ministério da Educação com as várias plataformas sindicais e a ter 

em conta indicações dadas pelo Conselho Científico para a Avaliação dos 

Professores (CCAP). 
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Capítulo V – Dos procedimentos à análise e interpretação dos 

dados 

 

 

 

“Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê 

com os olhos que tem. E interpreta a partir de onde os pés pisam. 

Todo o ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender 

como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é a 

sua visão do mundo. Isso faz da leitura sempre uma releitura. 

A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para 

compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem olha. 

Vale dizer como alguém vive, com quem con-vive, que experiências 

tem, em que trabalha, que desejos alimenta, como assume os 

dramas da vida e da morte e que esperanças o animam. Isso faz da 

compreensão sempre uma interpretação.” 

(Boff, 1997:9) 
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Nota introdutória 

Neste ponto do trabalho, procedemos primeiro a uma explicitação dos 

procedimentos metodológicos tendo em conta uma maior compreensão da análise e 

interpretação dos dados empíricos que apresentamos no momento seguinte. 

Reconhecendo como lembra Boff (1997) a indubitável subjectividade desta tarefa, 

uma vez que cada “um lê com os olhos que tem e interpreta a partir de onde os pés 

pisam”, seguimos, como no capítulo I referimos, procedimentos que nos auxiliaram 

nessa análise. Assim, primeiramente situamos esses procedimentos, a que se segue 

uma síntese dos dados recolhidos através das entrevistas e do focus group, 

acompanhados de uma breve análise e interpretação. Acrescentamos, depois, a 

análise e interpretação dos dados recolhidos através da observação participante 

(notas de terreno) e das actas da Comissão de Coordenação da Avaliação de 

Desempenho (CCAD) e procedemos à triangulação dos mesmos. Neste 

procedimento, acreditamos, tal como Vilar (2001) “que a triangulação constitui um 

processo útil para controlar de forma cruzada os dados obtidos a partir de fontes 

diversas, ou seja, dados obtidos a partir de documentos, de pessoas ou de outras 

fontes e, eventualmente, de todas ao mesmo tempo” (ibidem:25).  

 
V 1. Procedimentos metodológicos 

 

Como referimos no capítulo I, as técnicas de recolha de dados utilizadas 

foram: entrevista semi-estruturada, focus-group, observação participante e a análise 

de documentos internos à escola. Para um melhor acompanhamento do trajecto 

metodológico seguido situamos neste momento os meios de recolha de dados numa 

relação estreita com os objectivos do estudo e as técnicas utilizadas. O quadro II 

sistematiza essa informação. 

Quadro II – Relação entre meios/técnicas de recolha de informação e objectivos do estudo 

Meios de recolha de dados Objectivos 

Recolha bibliográfica 
Normativos relativos à ADD 

Actas das reuniões da CCAD 

Aprofundar o conhecimento sobre o modelo de avaliação de desempenho docente 
em vigor durante o biénio 2007/2009; 

Recolha bibliográfica 
Actas das reuniões da CCAD 

Entrevista à Presidente da CCAD e à 
Coordenadora de docentes/avaliadora 
Notas de terreno 

 
Identificar procedimentos adoptados na implementação do modelo de ADD em 

estudo numa escola do 1º CEB; 
 

Recolha bibliográfica 
Focus group (4 docentes) 
3 Entrevistas aos professores 

Entrevista à Presidente da CCAD e à 
Coordenadora de docentes/avaliadora 

 
Identificar constrangimentos inerentes ao processo de avaliação de desempenho 
com repercussões no trabalho docente e na cultura organizacional. 
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V.1.1 Entrevistas e focus group 

Como no capítulo I demos conta foram realizadas cinco entrevistas e um 

focus group com quatro professores do 1º ciclo da escola em estudo.  

Do ponto de vista da recolha de informação, quer as entrevistas, quer o focus 

group, foram realizados com base num guião previamente preparado (Anexo I) de 

acordo com as questões orientadoras e, tendo em conta os objectivos da 

investigação apresentados no capítulo I. Este guião está organizado em duas 

grandes dimensões: modelo de avaliação de desempenho e implementação do 

processo de avaliação de desempenho no Agrupamento. A primeira dimensão está 

dividida em seis categorias sendo elas: opinião geral dos professores relativamente 

ao modelo; aspectos do modelo com que concorda; aspectos com que discorda; 

propostas de melhoria; opinião dos outros professores e princípios subjacentes ao 

modelo. Nesta primeira dimensão, e após uma primeira leitura dos dados, 

identificamos uma categoria emergente e que diz respeito a aspectos relacionados 

com a comparação do modelo de avaliação de desempenho em estudo, com o 

modelo anterior.  

A segunda dimensão: implementação do processo de avaliação de 

desempenho no Agrupamento está dividida nas quatro seguintes categorias: opinião 

geral quanto ao modo como o modelo foi implementado na escola do 1º CEB; efeitos 

gerados pela avaliação na relação entre os professores e nas relações entre 

professores e avaliadora, nos modos de trabalho dos professores e na organização 

da escola; dificuldades sentidas na implementação do modelo; e sentimentos face à 

implementação do modelo - de satisfação e de insatisfação. É em torno destas 

dimensões e categorias que organizamos a informação e procedemos à análise e 

interpretação da mesma. 

Ao realizar as entrevistas e o focus group tivemos constantemente a 

preocupação, também como referimos no capítulo I, de não influenciar as respostas 

dos entrevistados, tentando manter uma posição o mais neutra possível. Houve 

ainda a preocupação de realizar as entrevistas e o focus group em salas de aula, 

após as actividades lectivas. As entrevistas e o focus group foram gravados e 

transcritas posteriormente. Foram realizadas cinco entrevistas: três a professores do 

primeiro ciclo de anos diferentes de escolaridade, uma à professora avaliadora 

(também ela professora do 1º CEB) e uma à presidente do Conselho Pedagógico 

(CP) e, por inerência do cargo, da Comissão da Coordenação da Avaliação de 

Desempenho (CCAD) – uma vez que se trata de alguém que, apesar de não ser 
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professora do 1ºCEB é uma interlocutora no processo e é também uma das 

responsáveis pelo modo como decorreu a implementação deste processo no 

terreno. O focus group foi constituído por quatro professores do 1º CEB que 

leccionam os quatro anos e que, por isso, pertencem a Conselhos de Docentes de 

Ano diferentes 

Para realizar as entrevistas e o focus group escolheram-se professores que, 

na sua maioria (seis docentes), tivessem entre sete a vinte cinco anos de serviço, 

encontrando-se, segundo os argumentos de Huberman (1991), por nós referidos no 

quadro teórico, na fase da diversificação, do activismo e do questionamento. 

Outro dos critérios considerado importante para a escolha dos sujeitos foi que 

houvesse docentes que tivessem pedido aulas observadas (três docentes), docentes 

que não tivessem pedido aulas observadas (seis docentes) e as duas docentes que 

pediram aulas observadas (e que acabaram depois por desistir das mesmas), para 

que se pudesse auscultar se haveria opiniões divergentes dependentes destas 

diversas situações.  

Tentamos escolher também professores de diferentes anos de escolaridade, 

uma vez que pertenceriam a Conselhos de Docentes de anos diferentes, sendo, 

como referimos já, o grupo de professores participantes no focus group constituído 

por professores dos quatro anos de ensino. Os dados mais detalhados relativos aos 

sujeitos participantes no estudo constam do quadro III.  

Quadro III – Caracterização dos sujeitos participantes no estudo  

 Sujeitos entrevistados individualmente Sujeitos que participaram no 
Focus Group 

E1 E2  E3 E4 E5 E6fg  E7fg  E8fg  E9fg  

Idade 30 31 34 49 53 27 29 33 47 

Anos de 

serviço 

9 8 12 28 29 6 7 9 22 

Anos de 

serviço no 
Agrupamento 

3 3 5 6 1 20 1 3 3 4 

Funções 

docentes 

Prof.ª do 2º ano Prof. 

do 3º 
ano 

Prof.ª 

do 4º 
ano 

Prof.ª do Apoio 

Educativo 

Prof.ª e 

Directora 
de turma - 
5º ano 

Profª 

do 
1º  
ano 

Prof.ª 

do 3º 
ano 

Prof. 

do 2º 
ano 

Prof.ª 

do 4º 
ano 

 
Cargo  

Representante/ 
Coordenadora  
do projecto 

“Educação para 
a Saúde” no 1º 
ciclo 

 
______ 

 
______ 

Coordenadora 
de docentes do 
1º ciclo, 

avaliadora dos 
docentes do 1º 
ciclo 

Presidente 
do CP e da 
CCAD até à 

tomada de 
posse do 
director (6 

de Julho de 
2009). 

 
____ 

 
_____ 

 
_____ 

 
_____ 

Pedido de 

aulas 
observadas 

Sim Não Não* Não Não Não Sim Sim Não* 

Total 5 sujeitos entrevistados 4 sujeitos entrevistados 

*Pediram aulas observadas mas desistiram das mesmas antes do início da observação. 
 
Todas as entrevistas e também o focus group foram realizados entre os dias 

22 de Junho e o dia 22 de Julho de 2009. 
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Ao apresentarmos a análise da entrevista e do focus group referir-nos-emos 

aos entrevistados com a letra E (de Entrevistado) e depois o número, conforme 

consta da grelha de caracterização dos sujeitos. Aos entrevistados do focus group, 

por se tratar de uma técnica de natureza um pouco diferente da entrevista semi-

estruturada acrescentamos a referência fg (focus group), para mais facilmente ser 

identificado. Na análise das dimensões apresentamos conjuntamente os dados 

relativos às entrevistas e ao focus group por considerarmos que a análise sairá 

enriquecida pela maior possibilidade de confronto de pontos de vista.  

 

V.1.2 Observação participante 

A observação participante foi realizada nas diversas reuniões convocadas  

pela coordenadora de docentes, por professores, pela CAP(Comissão Administrativa 

Provisória) ou pelo director para se debater o tema da avaliação de desempenho. E 

foram considerados também os emails recebidos (enviados pela coordenadora de 

Docentes, CAP, direcção ou colegas envolvidos em formação) respeitantes à 

temática em questão. Algumas destas reuniões juntavam não só professores do 1º 

CEB como Educadoras de Infância, professores do 2º e 3º CEB do Agrupamento. 

Durante as reuniões tentámos sempre estar atentos, sem tirar muitas notas para que 

não fossemos sentidos como os observadores/investigadores e quando terminavam 

os ditos momentos de reunião é que registávamos os factos que mais nos tinham 

chamado à atenção e que consideramos relevantes para o assunto em estudo. 

Estas observações começaram em Setembro de 2008 e terminaram em Julho de 

2009 (Anexo IV). 

 

V.1.3. A análise de documentos internos à escola/Agrupamento 

A análise das actas da Comissão de Coordenação e Avaliação de 

Desempenho (CCAD) foi dos últimos dados a ser recolhidos uma vez que estas 

eram confidenciais, tendo o nome das pessoas visadas nas reuniões sido retirado 

das mesmas, para garantir a confidencialidade dos dados cedidos pela escola e pelo 

Agrupamento. As datas destas reuniões correspondem ao período entre Setembro 

de 2008 e Dezembro de 2009, relativo à duração da implementação do modelo de 

ADD em estudo nos Agrupamentos. Estas foram primeiramente pedidas à 

presidente da CCAD, com a autorização da Comissão Administrativa Provisória e 

depois ao Director do Agrupamento, quando ao assumir funções assume também a 

presidência desta Comissão (a 6 de Junho de 2009).  
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V.2. Análise e interpretação dos dados 

 

Como nas notas introdutórias a este capítulo V fizemos referência, na análise 

e interpretação dos dados focamo-nos primeiro nos discursos dos professores 

entrevistados construindo uma síntese interpretativa relacionada dos dados 

recolhidos através das entrevistas e do focus group. Num ponto seguinte damos 

conta da análise e interpretação dos dados recolhidos através da observação 

participante (notas de terreno) e das actas da Comissão de Coordenação da 

Avaliação de Desempenho (CCAD). Num momento final, procedemos à triangulação 

de todos os dados no sentido de conferir um sentido global à análise. 

 

V.2.1- Dados recolhidos através das entrevistas e do focus group 

Neste ponto, e como já referimos, a análise e interpretação dos dados 

estrutura-se em torno das duas principais dimensões que definimos para a análise 

das entrevistas e do focus group: 1) Modelo de Avaliação de Desempenho; 2) 

Implementação do Processo de Avaliação de Desempenho no Agrupamento e 

respectivas categorias. São essas dimensões e categorias que estruturam a análise 

e interpretações dos discursos dos professores que auscultámos e que agora 

apresentamos.  

 

V.2.1.1 - Dimensão 1 - Modelo de Avaliação de Desempenho 

 

Opinião geral dos professores sobre o modelo de ADD 

 

Relativamente à opinião geral face ao modelo de avaliação, a ideia que 

ressalta é a de que os professores, na sua maioria, têm uma opinião pouco positiva 

acerca do modelo e ao modo como surgiu. Alguns consideram que se trata de um 

processo fundamentalmente burocrático, como parece atestar esta ideia “… este 

modelo fez com que os professores deixassem de ser docentes e passassem a ser 

secretários”(E6fg). 

Em conformidade com este pensamento situam-se também visões que 

revelam sentimentos de injustiça com o modo como a avaliação de desempenho 

está ser levada a cabo, como refere uma das entrevistadas: “ esta avaliação é 

profundamente injusta e estou em completo desacordo com o modelo … e com a 

forma como este modelo foi apresentado”. Na opinião desta professora este tipo de 



72 

avaliação em nada abona a favor da profissão; ao contrário e como refere, trata-se 

de um modelo que visa “deitar uma profissão abaixo…”(E1). 

Já a professora avaliadora (E4) considera tratar-se de “um modelo confuso 

porque, estando em Julho, ainda estamos a receber normativos sobre o mesmo … 

[havendo] uma alteração constante” nas orientações dadas pelo Ministério da 

Educação que acabam por criar tensão no quotidiano escolar. Defende, por outro 

lado, que “os professores não são todos iguais e não têm que ter todos a mesma 

avaliação”, parecendo desiludida ao afirmar que: “…este modelo, também não me 

parece que vê isso. Não nos mostra essas diferenças”. E, portanto, não lhe “parece 

que resulte”. 

Na mesma linha dos professores, a presidente do CP (Conselho Pedagógico) 

e da CCAD (Comissão de Coordenação da Avaliação de Desempenho) (E5) refere-

se a este modelo como sendo “muito complexo, muito compartimentado, [que] 

fracciona muito a actividade docente o que leva a uma burocratização brutal” 

tornando-o “muito difícil de implementar na prática”. Esta é, aliás uma ideia 

corroborada por todos os participantes no focus group e que concordam que se trata 

de um modelo para o qual os professores não foram preparados. Salientam que foi 

um modelo “imposto um bocado à pressa”(E8fg) e que, por isso, “na prática, nestes 

dois anos, não teve grande expressão uma vez que nem todos os professores 

acabaram por completar o processo em si” (E7fg), não tendo, por exemplo, aulas 

assistidas e não se traduzindo, assim, em melhorias.  

Todavia, uma das docentes, apesar de concordar tratar-se de um modelo 

muito complexo, acredita que é também muito “estruturante, o que não quer dizer 

que seja mau” uma vez que poderá trazer “mais estrutura” ao trabalho docente e 

“até pode ajudar…a progredir um bocado…”(E9fg). Há, ainda, também quem reforce 

o carácter burocrático do modelo, mencionando que este “tem muitas fases que não 

são possíveis de concretizar…porque vai roubar muito tempo de preparação de 

aulas” (E6fg).  

Em síntese, a opinião geral dos professores entrevistados sobre o modelo de 

ADD é a de que o modelo de avaliação de desempenho é demasiado complexo e 

com um pendor demasiado burocrático, característica que, em sua opinião, 

obstaculizou o processo e não permitiu alcançar melhorias. Constata-se a 

resistência a esta medida imposta pela tutela, recordando o acima afirmado por 

Doyle e Ponder (1977), Leite (2000), Fullan e Hargreaves(2001), Bolivar (2007) e 

Hammond (2001). Contudo, há professores que consideram que este modelo pode 
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ser positivo pois poderá ajudar os professores a organizarem-se melhor, a 

estruturarem melhor o seu trabalho, e a registarem com mais frequência o que 

fazem e de um modo mais organizado. Não deixa de ser curioso que a única 

docente que encare este modelo com algum optimismo seja das mais velhas do 

grupo de docentes, encontrando-se na fase activista identificada por Huberman 

(1991) mas num momento de maturação, revelando ponderação e abertura para 

identificar no modelo aspectos positivos diversificados.  

 

Aspectos do modelo com que os professores concordam 

 

Em relação a este aspecto, a opinião dos professores não é completamente 

objectiva. Apesar disso, alguns professores reconhecem ser importante a avaliação 

para melhorar o seu desempenho, como refere uma entrevistada: “…é evidente que 

a avaliação não pode ser muito diferente dos moldes em que está…. Tem que 

passar, obrigatoriamente, por muitos passos por que esta avaliação de desempenho 

passa” (E7fg). 

Um outro professor revela também concordar com a avaliação de 

desempenho considerando ser “uma tentativa de haver uma avaliação mais 

profunda dos professores” manifestando também a sua concordância com vários 

aspectos contemplados nesta ADD tais como: “assiduidade, trabalho desenvolvido 

que consta do PAA (Plano Anual de Actividades) …”(E2) 

Focando-se mais em aspectos relacionados com a prática pedagógica a 

professora avaliadora (E4) afirma a necessidade de haver avaliação de desempenho 

docente pois, em sua opinião, irá “fazer com que as pessoas tenham mais 

consciência das suas atitudes enquanto professores, sobretudo em contexto de sala 

de aula” uma vez que “a prática e a observação de aulas leva à reflexão e isso é 

bom”, quer se faça “em grupo ou sozinho”. Acredita, também, que o facto de a 

avaliadora ser alguém que os avaliados já conhecem constituiria uma mais-valia 

uma vez que “os porá mais à vontade” e conseguiria “ter reflexões mais calmas e 

com mais verdade”. Deste excerto parece poder inferir-se que a “observação de 

aulas” pode configurar um momento de “ficção” e não retratar a realidade concreta 

da prática pedagógica dos professores.  

A presidente do CP e da CCAD (E5) concorda com o facto de este modelo vir 

acabar “com o modelo anterior que era um pró-form”, tendo terminado também com 

“esse status quo que se criou ao longo dos anos”. 
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Já no focus group, três professores (E7fg, E8fg e E9fg) argumentam que este 

modelo, “veio dar mais organização e clarificar melhor o processo de avaliação” 

(E9fg) e o trabalho dos professores pois “há muita coisa que nós fazemos que não 

fica registado” (E9fg). Uma docente (E7fg) acredita que a avaliação «ideal» “terá que 

passar obrigatoriamente por muitos passos por que esta Avaliação de Desempenho 

passa…” como por exemplo pelas aulas assistidas. Nesta mesma linha se situa a 

opinião de outra professora ao afirmar que “tem que haver uma avaliação séria mas 

convém encontrar-se aí um meio-termo” (E6fg). 

Como revelam os dados, de um modo geral todos os professores 

entrevistados concordam com a necessidade de haver avaliação de desempenho 

docente reconhecendo alguns deles as vantagens de uma avaliação que se 

pretende formativa (Hadji, 1994), focada no processo (Winter, 1989) e por isso 

propiciadora de desenvolvimento profissional (Day,2001). Referem ainda a 

artificialidade do processo prevista por Rizzo (2009), quando o que está em causa é 

“sua sobrevivência trabalhista e profissional”(ibidem: 159). Acreditam que este 

modelo tem aspectos positivos tais como: terem aulas observadas e após as 

mesmas, receberem uma crítica construtiva; obrigar os professores a registar o que 

fazem; considerar a assiduidade e as actividades nas quais o professor se envolve 

constantes no P.A.A. (Plano Anual de Actividades) ; reflectir sobre as suas aulas, as 

suas escolhas e os resultados das mesmas, sozinhos ou em grupo, uma reflexão na 

acção (Schon, 2000) e sobre a acção (Day, 2001) - a prática pedagógica - 

considerada por Sergiovanni (2004) como “a melhor fonte de 

conhecimento”(ibidem:190) para o desenvolvimento  profissional (Day,2001). 

 

Aspectos do modelo com que os professores discordam 

 

“Já estive com outros avaliadores e já percebi que há quem ache: «Ah, temos de fazer?! 

Então, façamos, … mas vai tudo ter Excelente!», sem se preocuparem com o processo em 

si. ... No fundo as pessoas pensam que o professor não tem que ser avaliado. Foi esse tipo 

de pensamento que levou a este extremo, a este tipo de avaliação e as pessoas hão-de 

continuar com essa mentalidade. Só vão fazer com que este [modelo de ADD] também não 

resulte. Não tiram daí nada de bom” (E4). 

Este excerto representa um forte indicador dos significados que podem 

assumir as posições de oposição dos professores, em geral, face ao modelo de 

avaliação de desempenho e que, conforme parece também patente neste 
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depoimento, podem ser situadas no modo como os professores são ou não 

receptivos à mudança e às demandas da tutela. 

Um aspecto de discordância referenciado reporta-se à quantidade de itens 

que distanciam os professores “uns dos outros” (E1). Esta professora não concorda 

que a avaliação de desempenho se faça através do item “melhoria dos resultados 

escolares” e com o facto “de os professores de Educação Especial, professores de 

Apoio e Educadores terem sido esquecidos nesta legislação”. Revela também 

discordância com as “aulas assistidas, pelo menos não com 45 minutos pois durante 

esses 45 minutos pode ser a melhor professora do mundo, se quiser” (ibidem). 

Identificamos aqui a ideia de que as aulas assistidas podem resultar numa 

simulação e não corresponderem à realidade do dia-a-dia. Esta mesma professora 

refere, ainda, não concordar com o facto de o núcleo principal do modelo ter sido 

“aplicado a todos os Agrupamentos e depois cada um moldou-o à sua forma”; com a 

“névoa de legislação que existe que vem constantemente ao de cima”; e ainda com 

o facto de só “quando o modelo é implementado é que decidem que quem tem 

Excelente poderá vir a ter mais não sei quantos valores que depois vão influenciar 

os concursos” (ibidem). 

 Destes depoimentos parecem sobressair duas ideias que colidem entre si. A 

primeira é a que refuta o facto de os agrupamentos terem autonomia na adequação 

do modelo à sua realidade, deixando aqui antever alguma margem de manobra por 

parte das escolas/agrupamentos, que vem de encontro ao defendido pela avaliadora 

no início deste ponto, uma vez que nem todos os agrupamentos encaram o 

processo com a mesma seriedade. A segunda diz respeito à constante saída de 

legislação que parece apontar para um processo completamente regulado pela 

tutela, revestido de grande complexidade e que retira às escolas margem de 

autonomia na orientação do processo de avaliação de desempenho dos seus 

professores/educadores. Em concordância com este posicionamento situa-se 

também a visão de outro professor que considera que “na versão que está em 

aplicação se desvalorizou o trabalho desenvolvido em aula, focando-se muito nas 

actividades extra do PAA e quase nada no trabalho de aprendizagem” (E2). 

Colocando o foco no/na avaliador/a, uma docente entrevistada (E3) discorda 

que os professores sejam “avaliados por colegas que conhecem o que torna [o 

processo] bastante injusto”, partindo-se do pressuposto de que os avaliadores terão 

já juízos de valor elaborados acerca dos colegas. Discorda das aulas assistidas “em 

que é tudo programado… o que é irreal”, ideia que consubstancia o pensamento que 
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temos vindo a formular de as aulas assistidas poderem ser meros «cenários». 

Discorda ainda da menção de excelente porque reconhece que “se calhar não há 

professores excelentes”, e do facto de a avaliação não focar aquilo que considera 

ser “o mais importante que é a motivação dos professores” uma vez que “se não tirar 

muito bom ele [o professor] vai ser penalizado em termos de subida de escalão, em 

termos de carreira futura” e por isso “acaba por andar angustiado” (E3). Com efeito, 

este testemunho coloca a ênfase num aspecto que parece ser fundamental e que se 

prende com os impactos da avaliação no exercício profissional docente. Todavia e 

como faz lembrar o excerto da professora, que colocámos no início deste ponto, a 

atribuição de um excelente a todos os professores não será sinónimo de falta de 

rigor na avaliação? Havendo rigor, justifica-se as percentagens estipuladas para esta 

menção? Por outro lado, e em concordância também com uma das entrevistadas 

(E2) questionámo-nos: haverá professores excelentes?  

Estas são questões para as quais não pretendemos respostas neste estudo. 

Todavia, não deixam de ser interrogações que nos acompanham e que nos colocam 

em tensão no nosso dia-a-dia profissional, quer enquanto docente, quer enquanto 

alguém com responsabilidades no domínio da avaliação de desempenho dos 

professores. 

A docente avaliadora (E4), posicionando-se em sintonia com as ideias 

veiculadas pelos outros professores, confirma que as aulas assistidas “são um 

pouco criadas artificialmente”. Também refere “que é exigida uma certa participação 

[no PAA] e o professor empenha-se nisso só para mostrar mundos e fundos”. Estas 

duas ideias parecem, mais uma vez, deixar sobressair que, subjacente à avaliação, 

estão processos de competitividade entre os professores que os levam a «encenar» 

as situações em que estão a ser avaliados para se saírem bem sucedidos, 

conscientes de que essa avaliação será tida em conta na sua progressão na 

carreira. 

Corrobora este nosso pensamento a ideia proferida por esta mesma 

professora (E4) de que se está “a perder um pouco o empenho pelo empenho e se 

está a viver tudo em função dos objectivos” individuais e, por isso, discorda do facto 

de serem apenas três aulas assistidas, no máximo, o que, em sua opinião “não 

servem para ver nada” e podem até criar “um constrangimento nas crianças”.  

Refere também, não concordar com o facto de os procedimentos da ADD “não 

serem…uniformes para toda a gente”. Subjacente a esta ideia parece estar o desejo 

de uma avaliação totalmente prescrita pela administração educacional, com 
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indicação de procedimentos uniformes para todas as escolas, inferindo-se também 

desta e de outras ideias, a ideia de que os professores e as escolas ainda não lidam 

muito bem com a possibilidade de fazerem uso da autonomia decretada que lhes 

confere essa possibilidade de contextualizar o modelo de avaliação de desempenho, 

encarando-o com a seriedade devida. Parece haver, por parte das escolas, a 

tendência de copiar o que é feito noutras escolas em vez de investir num trabalho de 

inovação e de construção colectiva da mudança. 

A mesma professora alega ainda que este modelo deveria “levar em conta o 

contexto da turma” uma vez que “as turmas não são todas iguais” (E4), ideia que 

parece colidir com a que atrás advoga um procedimento uniforme para todas as 

escolas. Conclui o seu raciocínio exprimindo o sentimento de descrença neste 

modelo pois esta avaliação “não parece que resulte”.  

Também a presidente do CP e da CCAD (E5) discorda da saída constante de 

legislação, afirmando não saber “qual é a legislação que está em vigor” uma vez que 

sai uma “quantidade imensa de legislação que contraria outras legislações, 

despachos que contrariam decretos-lei, a própria DGRHE [Direcção Geral do 

Recurso Humanos em Educação] que nas próprias FAC [Frequently Asked 

Questions] também faz legislação”. Discorda ainda da falta de clareza do próprio 

modelo, declarando que ninguém sabe “qual é a fórmula que está por detrás das 

fichas de ADD” e sustentando que ao  

“passar-se de um modelo onde havia grande permissividade e algum corporativismo, para 

um dos modelos mais agressivos [em que há] ... aplicação de quotas, sem qualquer 

situação intermédia, … causa dentro das escolas grande conflito, tumultua muito as 

relações  entre professores e  impede qualquer trabalho corporativo”. (E 5) 

Esta professora revela um sentimento de completa discordância com o 

modelo de avaliação, considerando que esta ADD “faz uma análise muito 

fragmentada da actividade docente” ao mesmo tempo que reconhece que “quando 

na avaliação de desempenho de uma profissão a preocupação está na recolha de 

evidências... quando as consequências se tornam o modus operandis” algo não está 

adequado, deixando aqui transparecer um certo mal estar com o modo como tem 

sido posta em prática esta avaliação, contestando, nomeadamente, o “parâmetro da 

ADD relativo à avaliação dos alunos e do absentismo”. 

Também os participantes no focus group revelam discordância com o modelo, 

enfatizando, de modo evidente, a “parte burocrática, o excesso de papéis que temos 

que preencher, que nos tira muito trabalho com os alunos” (E6fg). Um outro 

professor não concorda com o facto de “ter aulas assistidas” argumentando que o 
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facto de terem “alguém a ver o que estamos a fazer … nos pressiona e nos pode 

condicionar” (E8fg). Discorda, também da existência de quotas o que, em sua 

perspectiva provoca falta de “união dos professores levando-os a fecharam-se mais 

neles próprios” opinião que é partilhada por uma outra colega (E6fg). Esta, 

colocando o foco na hierarquia que está subjacente ao modelo, revela discordância 

quanto ao facto de haver escalões e das implicações decorrentes da existência do 

estatuto de professor e de professor titular. Esta visão é expressa da seguinte forma: 

“o facto de teres escalões, teres o professor e o professor titular e o facto de saberes 

que não vais progredir, por si, já é um entrave (…) roubando assim um bocadinho de 

motivação” (E6fg).  

Há ainda uma docente que afirma que esta ADD se centra “muito nas três 

aulas assistidas” sendo esse “um factor que acaba por não poder transparecer o 

trabalho do professor ao longo do ano” (E7fg), tratando-se de “um show off” (E6fg) 

que apenas serve para provocar “nervosismo” (E8fg) nos professores. Estas ideias 

corroboram o raciocínio que temos vindo a produzir acerca do eventual «irrealismo» 

das aulas assistidas. Ainda a este propósito, todos são unânimes relativamente à 

ideia de que as aulas assistidas não deveriam ser do conhecimento dos professores 

acrescentando uma das entrevistadas que estas “deveriam ser sem datas definidas 

e com um avaliador externo” (E6fg). Esta última ideia é, também por todos, 

partilhada, considerando alguns que desse modo estariam a “aliviar” os professores 

de algumas tarefas burocráticas. Como referem alguns:  

  “se for uma avaliação externa há uma carga de documentos como o guião de pré-

observação e pós-observação que não se fazem” (E8fg); 

“se fosse um avaliador externo,  nem o plano de aula seria feito nos moldes em que é 

feito”(E6fg); 

 “que se revela exaustivo” (E9fg).  

 O grupo de professores que participou no focus group discorda ainda de 

alguns dos itens da grelha de ADD como, por exemplo, o relativo aos “resultados 

escolares” reconhecendo que este item tem implícitos em “muitos outros factores” 

(E7fg). De um modo geral os professores revelam também não concordar com os 

efeitos da avaliação. Como argumenta uma das professoras, não é compreensível 

que “quem tem determinado número de insuficientes … [possa] ser excluído da 

carreira de professor” e não haja qualquer “processo de apoio aos professores que 

se traduza numa melhoria da sua prática docente” (E7fg).  

Como parece ter ficado evidente, são vários os aspectos que os docentes 

entrevistados apresentam e que justificam o seu desacordo com o modelo. Um 
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desses aspectos prende-se com o modo como se desenvolvem as aulas assistidas e 

que são agendadas com a avaliadora, facto que, na opinião geral dos professores, 

confere a esses momentos uma certa artificialidade com já referido por Rizzo (2009), 

não se traduzindo em melhorias das práticas docentes, podendo, até, representar 

um momento de constrangimento para professores e alunos.  

Um outro aspecto salientado diz respeito à carga burocrática do modelo de 

avaliação de desempenho e que lhes rouba tempo à preparação de aulas. Também 

ficou patente da análise, a discordância relativa a alguns itens que fazem parte das 

fichas de ADD, de que é exemplo o item relativo à melhoria dos resultados 

escolares, considerando que ele engloba vários factores que não são tidos em conta 

na avaliação. Este é um dos itens menos usados em processos de ADD, conforme 

referido por Murillo (2007, citado em Lobo,2008:1), exactamente “pelas duras críticas 

que suscita”, sendo “visto como uma ameaça à estabilidade por parte de muitos 

docentes” (Rizzo, 2009:156). 

Há quatro professores (E1, E4, E5 e E8fg) que referem não concordar com o 

facto de cada Agrupamento partir do modelo nacional e aplicar a lei à sua realidade, 

revelando, como sustentámos, uma certa dificuldade em lidar com a autonomia 

atribuída por lei e com o facto de sentirem que acabam por ser prejudicados em 

relação aos colegas professores que estão nos Agrupamentos que não encaram o 

processo com tanta seriedade assumindo atitudes de “obstrução recalcitante” ou de 

“cepticismo pragmático” (Doyle e Ponder, 1977). Fica ainda visível dos discursos dos 

entrevistados a não concordância com a existência de quotas para a atribuição das 

menções de Excelente e Muito Bom e mesmo para a progressão na carreira, 

considerando que cria conflitos entre os docentes, não permitindo a “colegialidade” 

(Hargreaves, 1998) e roubando-lhes “o estímulo” para investirem numa constante 

melhoria da sua prática pedagógica, fazendo aumentar “as frustrações” sentidas 

(Hammond, 2001:413).  

Em sequência, referenciam ainda o facto de o actual modelo ser demasiado 

agressivo para os professores, tendo em conta o anterior modelo que consideram 

muito mais permissivo, no sentido em que os professores tinham autonomia para 

elaborar o seu relatório crítico na base do qual era feita a sua avaliação. Parece, 

também que, o que os professores não gostam do actual modelo diz respeito à 

“prestação de contas” que têm de fazer e que os obriga a realizar registos 

permanentes sobre o trabalho que realizam com os seus pares e com os alunos.  
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Propostas de melhoria sugeridas pelos/as entrevistados/as 

 

Pronunciando-se sobre propostas de melhoria a serem introduzidas no actual 

modelo de ADD, os/as  entrevistados/as, de um modo geral, consideram que essas 

melhorias nunca serão a curto prazo. Todavia, admitem ser necessária a existência 

de avaliação, como parece ser claro do seguinte depoimento: “o modelo tem de 

avaliar o nosso trabalho diário (…) e, no fim temos de ter … uma crítica construtiva 

que possa, depois, melhorar o nosso desempenho”(E1). 

E defendem que deve ser “um modelo construído lentamente, … de raiz e não 

pode ser implementado da maneira que este foi” (E1). Advoga ainda esta docente 

que o modelo tem “de avaliar o nosso trabalho diário”, ser “mais profundo do que só 

um relatório”. Um outro aspecto salientado tem a ver com o avaliador, sendo quase 

unânime a preferência por um avaliador externo considerando que seria mais 

“imparcial na sua avaliação” (E2). 

A professora avaliadora (E4), considera ser necessário haver mais aulas 

assistidas. Em sua opinião “três aulas assistidas, no máximo, não dão para fazer 

juízo nenhum do que o professor faz”. Mesmo assim esta professora/avaliadora não 

deixa também de defender que a avaliação ganharia se fosse feita por alguém 

externo, e se as aulas assistidas não fossem agendadas sustentando, assim, que “o 

momento soaria muito mais a verdadeiro”, opinião partilhada pelos professores do 

focus group. 

Num registo não discordante do dos professores e do da 

professora/avaliadora, a presidente do CP e da CCAD (E5) considera que o modelo 

ideal “tem que ver a pessoa de um ponto de vista mais globalizante”, tem de ter 

“uma redução significativa de parâmetros em avaliação”, defendendo também que 

deve haver “comissões mistas…com avaliadores externos e avaliadores internos”. 

Advoga ainda que o modelo melhoraria se a 

 “avaliação nos escalões mais altos …[fosse] sempre a pedido do próprio pois, nesse caso, 

o professor estaria mais motivado. Tem ainda que haver uma clarificação inequívoca da lei 

permitindo, por um lado um conjunto de standards nacionais e depois permitindo, em 

simultâneo, uma componente de escola” (E5). 

 

Os participantes no focus group consideram propostas de melhoria a 

existência de “menos burocracia” (E6fg e E8fg) e a “não existência de quotas”(E8fg). 

 Um outro aspecto que sobressai dos discursos dos professores relaciona-se 

com a sua carreira profissional em que a maioria dos entrevistados prefere a 
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situação anterior de “carreira única [sem] esta divisão entre os professores-

professores e os professores titulares” (E9fg). Há também quem afirme que “a 

avaliação deve ser sobretudo formativa” (E7fg) no sentido de permitir “ver as 

possíveis falhas e tentar colmatá-las” (E6fg) “proporcionando aos professores 

formação nos temas em que se sentissem pouco à vontade” (E7fg). 

Sistematizando as ideias até agora explanadas, a maior parte dos docentes 

concorda com a necessidade de haver um avaliador externo que garanta maior 

imparcialidade, visto como um parceiro (Guerra, 1995), um “amigo crítico” (Leite, 

2000) que participando nos contextos e situações devolva uma “crítica construtiva” 

(E1) que permita a melhoria daqueles contextos e situações e das práticas docentes. 

Referem ainda que as aulas assistidas devem ser surpresa, não devendo, por isso, 

ser agendadas. Alguns expressam-se a favor da existência de uma carreira única, 

sem professores e professores titulares, o que cria rivalidades e competição, valores 

“incompatíveis” (Sousa Leite, 2003) com a verdadeira “colegialidade” defendida por 

Hargreaves (1998). Acrescentam que o modelo ideal deverá ter menos burocracia. 

Apresentam ainda outras propostas de melhoria que se revestem nos seguintes 

aspectos: ser um modelo construído de raiz, e gradualmente aplicado; avaliar o 

trabalho diário; não remeter-se apenas à elaboração de um simples relatório; 

proporcionar o crescimento pessoal e profissional através da crítica construtiva; ser 

uma avaliação essencialmente formativa; não existir quotas, evitando assim 

injustiças e conflitos entre docentes; ter menos itens a avaliar e quem se achar 

merecedor de Excelente e Muito Bom poder pedir para ser observado e não ser 

obrigado a isso uma vez que tal desempenho está intimamente ligado à motivação.  

 

Opinião dos professores entrevistados relativamente ao modo como os outros 

professores vêem o modelo 

 

Quando questionados sobre o modo como os outros professores estão a 

reagir à avaliação de desempenho, os entrevistados revelam que, de um modo 

geral, os professores não reagiram bem, como pode depreender-se dos seguintes 

excertos: 

“…há um conjunto muito grande de professores que não se revêem no modelo porque o 

próprio modelo, em si, encerra, de facto, um conjunto de trapalhadas e foi um modelo que 

foi imposto acompanhado de uma propaganda massiva contra os próprios professores … [e] 

criou muitos anticorpos na forma como foi implementado”(E5);  
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“… também o consideram  injusto e também estão em desacordo …por tudo o que têm visto 

e por tudo aquilo que foi falado” (E1). 

Todavia, existe também a percepção de que houve uma certa “revolta inicial” 

(E1) provocada pela atitude governamental de descrédito dos professores e da falta 

de abertura negocial do Ministério da Educação. Transforma-se depois “num certo 

conformismo, numa certa inactividade, [os professores] acham que já não vale a 

pena fazer mais nada porque não vai mudar”(E1), uma vez que da parte do 

Ministério continua a não haver espaço para ouvir os professores que são quem tem 

que aplicar a dita avaliação no terreno. 

No caso concreto do modelo de avaliação de desempenho docente, 

consideram alguns professores entrevistados que muitos professores vêem o 

modelo “com muita desconfiança” não concordando com as propostas, “apesar de 

sentirem a necessidade de ser avaliados” (E2) e como algo muito negativo. Uma 

professora sustenta que “alguém nos está a avaliar e ninguém gosta de ser avaliado. 

Mas já começámos a cair em nós próprios e dizemos que realmente nós devemos 

ser avaliados” (E3), demonstrando que começa a haver maior consciência da 

importância da avaliação e dos contributos positivos que esta pode trazer aos 

professores e ao ensino. 

Alega um professor entrevistado que, genericamente, os professores vivem 

este momento com “stress, preocupação e às vezes algum desconhecimento do 

próprio modelo de avaliação, por estar sempre a mudar” (E2). 

A professora avaliadora (E4) refere que “ a grande maioria dos professores é 

contra a avaliação”. Focando a sua atenção nos professores que avaliou, situa-os 

em dois grupos: “aqueles que se empenharam bastante e que tentaram tirar proveito 

dos nossos encontros e das reflexões e do que fizeram e aqueles que não tentaram 

melhorar nada nem tirar proveito nenhum”. 

A presidente do CP e da CCAD (E5) refere que existem vários grupos com 

diferentes opiniões: “os professores que não queriam avaliação de forma nenhuma” 

pois “sentem que podem ser postos em causa”; os professores que “até aceitando a 

ADD se têm afirmado contra esta, nomeadamente professores titulares que não 

estão familiarizados com práticas de avaliação de colegas, e a quem foi atribuída a 

função de avaliadores mas que não se revêem como avaliadores”; e um grupo muito 

grande de professores “que não se revêem no modelo porque este, encerra, de 

facto, um conjunto de trapalhadas e foi um modelo que foi imposto e acompanhado 

de uma propaganda massiva contra os próprios professores, criando, assim, muitos 
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anticorpos na forma como foi implementado” (E5). No seu pensamento, esta 

professora gestora considera que, no geral, os professores “passaram daquela 

revolta inicial, daquela sensação de pânico” para uma “revolta mais consolidada, a 

de conhecimento de causa” e começaram “a achar que aquilo era uma visão, de 

facto, muito fragmentada; …que a burocracia iria ser perfeitamente colossal. 

…Portanto começa a haver aqui um movimento crescente de indignação”. 

Actualmente “não se sabe muito bem se a panela vai entrar em ebulição ou não”. 

Esta percepção talvez esteja, no momento em que é realizada a entrevista11, mais 

refreada dado os recuos que houve na aplicação do modelo e que parecem ter 

contribuído para acalmar os ânimos de muitos professores, nomeadamente ter-se 

reduzido o processo à mera entrega de uma ficha de objectivos individuais (que nem 

todos os docentes entregaram) e a uma ficha de auto-avaliação, ainda mais simples, 

como defende uma das docentes (E2), do que o relatório crítico apresentado com o 

modelo anterior. 

As percepções dos professores participantes no focus group, não se 

distanciam das restantes dos entrevistados. Todos parecem ser unânimes a afirmar 

que “os professores concordam que este modelo não está adequado” (E8fg) ainda 

que tenham também a percepção de que “todos os professores querem ser 

avaliados, embora não estejam de acordo com o modelo”(E9fg). Também 

consideram estes professores que “todos concordam com as aulas assistidas, mas 

rejeitam a parte burocrática” (E8fg). Para alguns dos entrevistados, os professores 

estão a viver este processo com “alguma ansiedade” (E9fg) e “pressão” começando 

cada vez mais “a isolar-se” (E8fg). Admitem, até, haver “colegas, principalmente os 

mais velhos, que estão a deixar de gostar de ser professores” (E8fg). Referem ainda 

o facto de alguns professores considerarem o facto de se estar “a lutar por uma nota 

que não vai ajudar em nada a relação entre colegas” (E6fg), fazendo aumentar a 

“rivalidade…, a competição”(E6f) e a “comparação”(E7fg). 

Construindo uma súmula dos dados apresentados, todos os professores 

entrevistados são unânimes em afirmar que também os seus colegas professores 

estão em desacordo com o modelo. Duas professoras afirmam até que os colegas 

professores são mesmo contra a avaliação porque não querem ser avaliados (E3 e 

E4), ideia contrária à assumida pela maior parte dos docentes, incluindo todos os 

elementos do focus group (E6fg, E7fg, E8fg e E9fg) que afirmam que os professores 

                                                

11 Julho de 2009 
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querem ser avaliados e querem ter aulas assistidas, embora não concordem com o 

modelo e com a burocracia que este implica. A presidente do CP e da CCAD (E5) 

situa as reacções dos professores face ao modelo de avaliação em três grupos: os 

que querem ser avaliados, os que não querem ser avaliadores e os que estão contra 

este modelo mas não contra a avaliação de desempenho. A professora avaliadora 

(E4) refere também a atitude dos professores face às aulas assistidas: uns 

empenham-se e beneficiam destas e outros não se empenham. Os docentes 

entrevistados referem-se a vários sentimentos negativos suscitados por este modelo 

nos colegas professores: revolta, conformismo, inactividade e injustiça (E1); 

desconfiança, stress, preocupação e desconhecimento (E2); pânico e indignação 

(E5); ansiedade (E9fg), pressão (E8fg), desencanto (E8fg), rivalidade (E6fg), 

competição (E6fg) e comparação (E7fg), sendo estas ideias coincidentes com as 

suas próprias opiniões acerca do modelo. 

 

Comparação do actual modelo de Avaliação de Desempenho Docente com o 

modelo anterior 

 

Pronunciando-se em relação ao modelo actual de avaliação por referência ao 

modelo anterior, a opinião geral é a de que o modelo anterior não era suficiente, 

revelando-se, até, superficial, opinião que pode ser visível no excerto seguinte:“…o 

modelo anterior era muito superficial e não avaliava, na realidade, o trabalho 

desenvolvido” (E2). Aludem também à ineficácia do relatório escrito, como 

instrumento principal de base à avaliação de desempenho dos professores (E1, E5) 

Focando-se no modelo anterior e relativamente às aulas assistidas, uma 

docente refere-se a estas da seguinte forma: “… quando nós tínhamos um inspector, 

ele entrava-nos na sala e via a realidade da escola, a realidade da turma, a 

realidade do professor” (E3).Deste excerto parece poder inferir-se uma concepção 

de avaliação com carácter inspectivo, associando-se esta ideia a uma observação 

cuidada da realidade escolar e do trabalho do professor. Considera-se que o 

trabalho do professor depende também do grupo que tem e do contexto social que o 

rodeia, visão que parece não se identificar com o modelo de avaliação em curso. 

Esta docente reporta-se ainda à auto-avaliação prevista no actual modelo no final do 

ano e associa-a ao que era feito no modelo anterior sempre que mudavam de 

escalão, reconhecendo, até que esse registo “era mais elaborado do que o actual”, 

demonstrando, assim, preferência pelo modelo anterior. 
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Todos os outros docentes se situam em oposição a esta ideia. A 

professora/avaliadora (E4) considera que o modelo anterior “não era modelo 

nenhum de avaliação, … era um pró-form., …os professores não eram avaliados”  

Em convergência com este pensamento também a presidente do CP e da 

CCAD (E5) olha o anterior modelo como demasiado simplista, considerando que 

“bastava entregar-se uma reflexão e não havia qualquer consequência na prática,… 

não era feito nenhum juízo de valor sobre o mérito nem nenhuma afirmação pública 

dele”.  Caracteriza, por isso, o modelo anterior como “um modelo onde havia grande 

permissividade”, em que “ o não satisfaz não era nunca aplicado por uma questão 

corporativa dos professores”, reconhecendo, assim, ser fundamental “premiar o 

mérito”. Nesta linha, sustenta ser “muito mais vantajosa uma ADD em que a própria 

pessoa solicita a apreciação pública do seu desempenho do que esta imposição de 

forma tão agressiva”. 

Os professores intervenientes no focus group revelam um posicionamento 

similar aos restantes entrevistados parecendo concordar que “a antiga avaliação não 

era tão séria”(E6fg) como a que é preconizada no actual modelo mas reconhecendo 

que se “passou do oito ao oitenta”(E6fg) invocando, assim, a necessidade de se 

encontrar “um meio-termo” (E6fg). Admitem, no entanto, ser preferível a avaliação 

das aulas assistidas nos moldes do modelo anterior com “avaliadores externos, 

como eram os inspectores, quando apareciam” (E9fg) sem avisar. Como se constata 

da análise aos diplomas legais, tal medida não consta do modelo anterior de 

avaliação. O inspector fazia parte Inspecção Geral da Educação e não pretendia 

fazer uma avaliação de desempenho docente, como é aqui referido pelos 

professores. 

Sumariando, a quase totalidade dos docentes considera o modelo anterior 

insuficiente, no qual o relatório escrito é perspectivado como um pró-forme, não 

produzindo, assim, qualquer consequência na prática, parecendo que os docentes 

desejam também uma avaliação com carácter sumativo (Hadji, 1994) e orientada 

para o produto (Winter, 1989). No entanto, uma docente revela preferir o modelo 

anterior reconhecendo que a ficha de auto-avaliação que teve de entregar no final do 

ano lectivo se assemelha ao relatório que antes tinha de entregar aquando da 

mudança de escalão considerando que esse era até mais elaborado e as aulas 

assistidas eram observadas por alguém externo à escola e sem data agendada. 

Este último aspecto é também referido por vários professores como algo de positivo, 

a ser tido em consideração numa futura ADD, valorizando-se mais uma vez a 
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existência de um parceiro/”amigo crítico que possa aparecer, observar e contribuir 

com os resultados dessa observação para a melhoria da prática educativa. Outro 

aspecto do modelo anterior, referido como positivo, diz respeito à avaliação nos 

patamares mais altos (na altura Bom e Muito Bom que correspondem no modelo em 

questão ao Muito Bom e Excelente) poder ser feita a pedido do próprio docente, 

funcionando o perseguir estas menções como motivação. 

 

Princípios subjacentes ao actual modelo de Avaliação de Desempenho Docente 

 

Em relação a este aspecto, os discursos dos entrevistados sugerem haver 

uma grande discrepância entre os pressupostos e princípios que estão na base do 

modelo de avaliação e a sua implementação no terreno. Como salienta uma das 

professoras, a proposta de avaliação de desempenho docente surgiu com a intenção 

de revolucionar “…tudo radicalmente (…) os professores iam ter um processo digno, 

justo,… que mudaria radicalmente todo o processo de avaliação de há anos para 

cá…”(E4). 

Consideram outros professores que “apesar de a ideia [ser] premiar o bom 

desempenho” (E7fg), tal não tem acontecido, surgindo como agravante o facto de 

haver uma diferenciação entre as carreiras, evitando “de facto, o acesso ao topo da 

carreira a todos os professores” (E1) uma vez que estão estabelecidas percentagens 

para o efeito, revelando, assim, “uma política economicista”. Referem ainda que “se 

o objectivo era aumentar o sucesso dos alunos” (E7fg), tal não será conseguido, 

uma vez que há muitas variáveis que não são tidas em conta. Também é visto como 

“uma boa medida de imagem pública governamental” que tenta demonstrar “o rigor 

na avaliação” (E2).  

Uma outra ideia que ressalta dos discursos aponta no sentido de o modelo 

em curso ser “muito injusto, muito burocrático, que envolve muita papelada e muito 

limitador uma vez que os professores não conseguem de facto ser aquilo que são no 

dia-a-dia” (E3). A professora avaliadora (E4) caracteriza o modelo como 

“megalómano em termos de trabalho” e como injusto, uma vez que, em sua opinião, 

“não repôs o que se esperava, …que houvesse uma verdadeira avaliação. E o modo 

como foi implementado revela uma grande prepotência por parte do Ministério da 

Educação porque foi implementado sem o acordo de quem está no terreno e de 

quem tem que o pôr em prática” (ibidem). 
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A presidente do CP e da CCAD (E5) reafirma a ideia de este modelo de 

avaliação de desempenho ter como base um princípio economicista, princípio que é 

justificado pela necessidade de “parar a progressão automática dos professores e 

sobretudo evitar que um número tão esmagador de pessoas chegasse ao topo da 

carreira”, acreditando que “as quotas se inserem exactamente nesta lógica 

economicista”.  

Em harmonia com este posicionamento situam-se também os discursos dos 

participantes no focus group. Todos concordam tratar-se de um modelo 

economicista ao obstaculizar a progressão igual de todos os professores na carreira. 

Todavia, a par desta visão há quem considere que este modelo “veio dar uma maior 

estruturação” ao trabalho do professor e “à dinâmica das escolas”, entendendo-o 

como “necessário para que os professores tenham uma carreira digna, exigente, que 

aposte na qualidade dos professores” (E9fg), ideia também suportada por outro 

entrevistado (E2). E, mais uma vez, há quem veja este modelo como um modo de 

causar boa impressão junto dos outros países membros da União Europeia referindo 

que este modelo representa uma forma de “demonstrar aos restantes países 

membros que, afinal, Portugal, até em termos de educação está a tentar dar passos 

… gigantes o que está a ser traduzido nos exames”, tentando “transparecer o que de 

facto não somos” (E7fg e E9fg).”  

Todos são unânimes em considerar o modelo muito burocrático e muito 

trabalhoso (“sufocante” (E5), megalómano” (E4), inexequível” (E6), “muito 

desajustado” (E3)) cujos propósitos são essencialmente economicistas. Adjectivam-

no ainda como “cruel” (E8), “autoritário” (E6fg) e “complexo porque exige um 

conjunto de procedimentos morosos e desnecessários; desadequado porque é um 

modelo estrangulador da progressão; e ambíguo porque alguns dos parâmetros de 

avaliação são demasiado subjectivos para avaliar desta forma segregativa” (E7fg). 

Há ainda quem nele reconheça qualidades positivas, adjectivando-o como: 

“necessário” (E2 e E9fg), “exigente” (E9fg), “importante, imprescindível” (E8fg).  

Como pôde constatar-se, os professores revelam ter algum conhecimento dos 

princípios mencionados na lei, nomeadamente o objectivo de premiar o mérito e de 

alcançar o sucesso dos alunos. No entanto, não reconhecem que este modelo, na 

prática, se aproxime dos propósitos presentes nos normativos. 

Pelos discursos induz-se que não se identificam os princípios referidos pelo 

CCAP como inerentes a um sistema de ADD eficaz, uma vez que não existe Clareza 

na “natureza do processo”, no modo como este é apresentado, nem nos objectivos 
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que se espera alcançar com os mesmos e, por isso, o modelo é considerado como 

burocrático, complexo, economicista e injusto. Também não é identificada Coerência 

e articulação na formulação dos objectivos. Pelo contrário, afirma-se que na prática, 

este modelo se afasta do que parece defender nos normativos uma vez que não se 

premeia o mérito nem se estimula a melhoria dos resultados escolares dos alunos 

mas antes aumenta-se a carga burocrática aos docentes, rouba-se tempo que 

deveriam dedicar à turma e limita a progressão dos mesmos na carreira. Quanto à 

Fiabilidade e utilidade das informações em que a avaliação assenta, os docentes 

demonstram não receber informações que considerem úteis para a melhoria da sua 

prática educativa. No que concerne o princípio relacionado com a Diversificação dos 

métodos de avaliação e das fontes de dados, segundo Lima(2008) Portugal é o 

único país da União Europeia que utiliza os quatro métodos existentes de recolha de 

dados neste processo e, talvez por isso seja sublinhada a complexidade e a 

burocracia implicada neste processo. Relativamente ao último princípio apresentado 

pelo CCAP (2008:3), Criação de contextos favoráveis ao desenvolvimento da 

avaliação, é referido que, ao contrário do que sustentam vários autores (Murillo, 

2007; Rizzo, 2009; Lima, 2008; Leite e Fernandes, 2002; Bolivar, 2007; Hargreaves, 

1998) este modelo foi criado, aprovado e enviado para ser implementado sem se 

ouvir quem estava no terreno. 

 

V.2.1.2- Dimensão 2 - Implementação do processo de avaliação de 

desempenho no Agrupamento 

No tocante a esta dimensão os discursos foram organizados em diferentes 

categorias na base da qual estruturamos a análise e interpretação dos discursos. 

 

Opinião geral sobre a implementação do processo de avaliação de desempenho na 

escola do 1º CEB 

 

Quando solicitados para emitirem uma opinião sobre a implementação do 

processo de avaliação no seu agrupamento, os professores, de um modo geral 

consideraram que houve espaço para debate e para uma explicação do modelo. 

Como argumenta uma professora: 

“No meu agrupamento o processo…foi bem explicado, foi bem apresentado e as 

pessoas, … penso que se sentem um pouco mais descansadas porque… estamos num 

Agrupamento que neste aspecto é extremamente correcto e profissional” (E1). 
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Alguns professores referem terem sido “feitas várias reuniões de 

esclarecimentos e de actualização de esclarecimentos” (E2). Outros admitem que “a 

professora avaliadora e o Executivo [Comissão Administrativa Provisória (CAP)] 

terão tido bastante trabalho de preparação” de todo o processo, embora não 

esclareçam a que níveis se situou esse trabalho. 

A professora avaliadora esclarece um pouco mais esse aspecto 

reconhecendo que os instrumentos adoptados no seu Agrupamento “foram criados 

com muito trabalho e depois de testados…pelo desenrolar da acção não serviram 

pois não mostravam” (E4) as singularidades existentes que distinguem cada 

professor. 

A presidente do CP e da CCAD afirma que a 

 “ADD foi implementada de forma muito tumultuada, tendo-se revelado um processo 

penoso, burocrático,  consumidor de muito tempo e de muitas energias e fonte de grande 

conflitualidade. Tal, deveu-se a: [um] clima de elevada tensão latente entre os docentes, 

particularmente na escola EB 2/3” (E5). 

Uma professora participante no focus group, explica que quando chegou em 

Setembro ao Agrupamento lhe entregaram as grelhas dizendo: “Consulta isto. Vê se 

concordas. Se não concordas o que achas que deves alterar e porquê” (E6), 

reconhecendo-se aqui uma atitude de atenção face aos professores que vão 

chegando às escolas e uma vontade de envolver os professores nas dinâmicas de 

implementação da ADD. 

Neste cenário, duas das professoras presentes no focus group ofereceram-se 

para serem “pré-avaliadas para ver se o molde [das grelhas de observação de aulas] 

funcionava ou não “(E8fg) tendo, para isso, aderido a “aulas piloto” (E6fg e E7fg) 

para “testar   os instrumentos de avaliação”(E7fg). Depois da experiência, referem 

ter sido enviado  

“um mini-relatório pela avaliadora onde foram referidos os aspectos positivos e negativos, 

ou seja, aquilo que não se deveria repetir quando o processo de avaliação [as aulas 

assistidas] se iniciasse de facto e o que poderíamos melhorar até lá” (E7fg).  

Nesta posição deixam transparecer que o processo de implementação da 

ADD “no fundo foi um processo bem pensado por parte do Agrupamento”(E7fg), 

considerando, em comparação com outros agrupamentos, que este agrupamento 

“foi mesmo exemplar” (E8fg)..  Uma outra docente reconhece que “ponderaram tudo 

muito bem, desde o início: desde a escolha dos avaliadores até à saída da avaliação 

em si”. (E6fg). Todos concordam que houve sessões de esclarecimento e que os 

momentos existentes “foram oportunos e suficientes para esclarecer as pessoas” 



90 

(E7fg), tendo os responsáveis se mostrado “sempre disponíveis para [esclarecer] 

qualquer dúvida” (E6fg), não sendo colocada “muita «pressão» nos docentes (E8fg). 

No entanto, reconhecem também que os responsáveis pelo Agrupamento não 

concordam com esta avaliação “mas têm que a fazer obrigatoriamente” (E6fg), “tem 

que cumprir a lei [tentando arranjar] critérios de justiça”(E9fg). Afirmam ainda que 

alguns membros da direcção “fizeram finca pé” (E8fg) a esta avaliação, “outros 

manifestaram-se” através de um “abaixo assinado” (E6fg e E7fg). 

Dos dados explicitados parece poder concluir-se que, de um modo geral, os 

docentes do agrupamento/escola do 1º CEB em estudo demonstram estar 

agradados com o modo como os responsáveis pelo processo de implementação do 

modelo no Agrupamento conduziram o processo. Não deixam de ser surpreendentes 

estas ideias sobretudo se tivermos em conta as opiniões emitidas relativamente ao 

modelo de avaliação de desempenho e ao processo de implementação pelo 

Ministério da Educação. Estes discursos parecem revelar que os responsáveis do 

Agrupamento fizeram bom uso da autonomia de que dispõem, adaptando as 

directrizes da tutela às especificidades do contexto, preocupando-se com envolver 

os docentes no processo de modo a que estes fizessem parte integrante do próprio 

processo. 

Os discursos deixam também transparecer a ideia de que nessa adequação 

ao contexto e na preparação de todo o processo houve muito trabalho. Salientam 

ainda ter havido por parte dos responsáveis pela gestão do Agrupamento a 

preocupação em esclarecer os professores, realizando várias reuniões e preparando 

o processo de aulas assistidas, testando instrumentos em aulas “piloto” assistidas 

para tentarem corrigir o necessário, de modo a tornarem-se mais adequados e 

preocupando-se em devolver informação após estas aulas, para que pudesse ser 

utilizada para melhoria da prática educativa. Utilizam vários adjectivos positivos para 

classificar o modo como os responsáveis pelo processo o conduziram: “de modo 

extremamente correcto e profissional” (E1), “foi um processo bem pensado” (E7fg), 

“exemplar” (E8), os responsáveis demonstraram estar sempre disponíveis e 

discordantes do modelo de ADD que tiveram que implementar (E6fg, E7fg e E8fg). 

Parece que os responsáveis deste Agrupamento fizeram bom uso da autonomia que 

lhes foi conferida para implementar o modelo de ADD, tendo, segundo os 

professores entrevistados e apesar de não concordarem com o dito modelo, 

trabalhado imenso para que a implementação do processo pudesse surtir efeitos 

positivos, nomeadamente para aqueles que usufruíssem de aulas assistidas. 
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 Curiosamente, as opiniões menos positivas acerca da implementação do 

modelo, no Agrupamento/escola do 1º CEB, partem dos responsáveis que 

consideram que os instrumentos criados não se revelaram úteis (E4) e que o 

processo foi implementado de forma muito tumultuosa, sendo esta ideia relativa, 

sobretudo à E.B.2/3 (E5). Não deixa de ser curioso que se refira tamanha 

conflitualidade na escola E.B.2/3. A que se deverá?  

 

Efeitos gerados na relação entre professores 

Em relação a esta categoria os discursos parecem ser cautelosos, não sendo 

expressas opiniões que coloquem em causa as relações profissionais, embora haja 

quem afirme com convicção que essas relações foram alteradas, como referem 

algumas entrevistadas:  

“Alterou…muito mesmo”. Sempre achei que o «bicho» professor era um pouco 

fechado mas quando tinha que trabalhar em grupo … trabalhava muito bem. E agora, … 

trabalhar em grupo acabou porque quanto mais trabalho individual se mostrar… melhor será 

a avaliação… e os outros colegas acusam-no de fazer isso simplesmente para ter uma boa 

avaliação. Eu acho que há uma tensão silenciosa entre cada professor… e aquilo que cada 

professor faz dentro da sua sala…Portanto, as relações interpessoais, aquelas que eram 

fortes mantiveram-se fortes e …estreitaram-se ainda mais porque agora as pessoas 

partilham opiniões e problemas. As outras que não eram boas, tornaram-se piores por 

causa da tensão”. (E1); 

“O facto de os professores guardarem as suas ideias para si próprios e não 

partilham…Portanto, há realmente uma desunião cada vez mais acentuada” (E3). 

 

Todavia são expressos outros posicionamentos que revelam não ter havido 

alteração nas relações interpessoais. Como sustenta uma professora: “ não senti 

competição entre os professores…(e) em alguns casos houve até cooperação e 

entreajuda, troca de documentação, troca de experiências, auxílio de quem estava 

com mais dificuldade” (E2). Há quem considere que as relações não se alteraram 

devido ao facto de nenhum elemento do grupo/departamento “ter pedido aulas 

assistidas” o que beneficiou o grupo “em termos de companheirismo”(E3).  

A professora avaliadora (E4) pensa “que não houve disputa”. Acredita até que  

“entre  os colegas que iam ser avaliados [houve] uma certa entreajuda, alguma 

camaradagem,… discutiam uns com os outros as aulas e não notei aquela parte  do 

egoísmo: «Vou fazer melhor que tu!». Não acredito que entre os professores, em geral, 

neste Agrupamento, houvesse …alguma alteração significativa”. 
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A maior parte dos participantes no focus group apresenta uma opinião 

unânime em relação aos restantes professores. Uns consideram que houve 

alterações nas relações entre os professores: “há menos diálogo, as pessoas 

competem mais”(E8fg), ideia também partilhada por outras professoras que afirmam 

que: 

“alguns professores pelo facto de haver competição acabam por se fechar e … cada um 

quer tirar a melhor nota possível [pois] o que está em causa é a sua progressão na carreira” 

(E7fg); 

 

 “este ano não se notou muito porque não foram todos avaliados, mas se calhar [no ano 

seguinte, se forem todos avaliados com aulas assistidas] vai se notar muito, sobretudo 

quando saírem os resultados” (E6fg); 

 

“mudou um bocado, …este ano as conversas centravam-se um pouco mais na avaliação, 

eram conversas mais «pressadas», tendo a relação se tornado um pouco mais distante” 

(E8fg). 

 

Destes, ainda há quem afirme que “a relação mudou sobretudo entre os 

professores que não tiveram aulas assistidas porque os professores que tiveram 

aulas assistidas… acabaram por se aproximar, no sentido de partilhar mais” (E7fg), 

concluindo alguns destes docentes do focus group que embora as conversas 

acabassem por se centrar mais neste assunto e se manifestassem pequenas 

rivalidades, não houve alterações de fundo nas relações entre os docentes (E7fg e 

E8fg). 

Bolivar (2007) afirma que as mudanças educativas afectam primeiramente as 

relações entre os pares mas, como fica evidente dos discursos analisados, os 

professores parecem não estar muito certos dos efeitos gerados por esta avaliação 

na sua relação com os colegas. Há quem afirme que existiu alguma conflitualidade, 

desunião, falta de diálogo e até competição, pelo receio do “aflorar de diferenças de 

desempenho e até de conhecimentos e competências” (Rizzo, 2009:160), mas sem 

deixarem também de salientar que houve cooperação e entreajuda. Declaram, 

ainda, que entre quem pediu aulas assistidas as relações se estreitaram, reacção 

que é também comum ao grupo de professores que não pediu aulas assistidas 

podendo nós intuir que a colegialidade saiu reforçada entre estes dois grupos, tendo 

aumentado as “transacções interpessoais” de que nos fala Simões (1996:31). Estes 

posicionamentos constituem evidentes indicadores do sentido corporativista que 

marca a profissão docente.  
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Efeitos gerados na relação entre professores e a avaliadora 

 

Os discursos evidenciam tendências de que não parece ter havido alterações 

no relacionamento entre os professores/avaliadores e os professores. Como 

argumenta uma docente: “Eu confio profundamente na minha colega avaliadora … 

(…). Também entendo que ela é profundamente justa e séria no trabalho que 

realiza. Portanto, quando ela assumiu esse papel eu senti-me, até, descansada” 

(E1). Se por um lado podemos identificar aqui elementos que fortalecem a ideia de 

corporativismo entre os professores, por outro, parece ser também notória a ideia de 

que os professores precisam de confiar nos avaliadores, ideia que não deixa 

também de ter subjacente um certo sentido corporativista e de um certo 

proteccionismo da classe. 

Um outro entrevistado refere que conscientemente não alterou a sua relação 

com a colega avaliadora mas inconscientemente talvez tenha havido “algum 

aumento da formalidade no trato” (E2) e outro docente afirma que viu “mais sorrisos 

amarelos” (E8fg) da parte dos seus colegas professores. 

A avaliadora (E4) afirma que tentou “ser o mais normal e continuar com o tipo 

de relação que tinha antes com as pessoas”. Refere um caso em que houve uma 

tentativa de maior aproximação por parte de um colega mas não lhe “pareceu 

significativo”. 

A presidente do CP e da CCAD reportando-se à experiência na E.B.2/3 refere 

não ter havido nenhum colega a pedir aulas assistidas pelo que os avaliadores não 

tiveram que exercer essa função, deixando transparecer algum sentido de alívio por 

tal ter acontecido. 

 Algumas docentes que participaram no focus group afirmam que a sua 

relação não se alterou, dadas as características da avaliadora. Como aludem:  

“a pessoa que assumiu o papel de avaliadora é uma pessoa muito humana, muito 

ponderada… uma boa pessoa” (E6fg);  

 
“trata-se de uma pessoa sensata, honesta, ponderada” (E9fg); 

 
 “a professora/avaliadora manteve-se este ano, da mesma forma”(E7f). 

 

 Apesar de ser este o sentimento mais evidente, há outros professores que 

referem ter aumentado a formalidade no trato, reconhecendo que a 

professora/avaliadora se tornou “mais fria” (E8), mais distante, posição assumida 

devido às funções que exerce (E6fg e E9fg). 
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Em síntese, de um modo geral, os professores entrevistados revelaram não 

ter alterado a sua relação com a professora avaliadora, atribuindo isso às suas 

qualidades humanas e ao facto da mesma ser alguém adequado para o cargo. 

 

Efeitos gerados nos modos de trabalho dos professores 

 

Genericamente, os entrevistados são unânimes quanto ao facto de 

considerarem que as aulas assistidas conduzem a alterações nas suas práticas. 

Como refere uma docente: “…quando nós sabemos que uma aula nossa é 

observada, isso obriga-nos a um esforço de reflexão maior quer na preparação quer 

na avaliação da própria aula” (E5). 

Nesta preparação das aulas assistidas, alguns professores admitem que as 

alterações se situam mais a nível da variável tempo:  

“tudo é controlado ao ínfimo pormenor o que provoca mais stress pois temos prazos para 

cumprir que muitas vezes são pequenos e temos de ter as coisas feitas em cima da hora, o 

que veio complicar e muito o desempenho na sala de aula [pois]… não consegui ser tão 

professora quanto deveria ter sido” (E1); 

“alterou a prática pedagógica dos que pediram as aulas assistidas o que se calhar vai 

roubar algum tempo à preparação do dia-a-dia dos meninos”(E3). 

Outros professores consideram que a avaliação não alterou o seu modo de 

trabalho pedagógico podendo, todavia, levar a uma maior consciência da 

importância de atenderem a aspectos de organização, como sustentam: “No geral, 

não alterei o modo de trabalhar… talvez só organizando e estruturando melhor, com 

uma preocupação maior com a interdisciplinaridade” (E2) 

A professora avaliadora (E4) reconhece que modificou “ligeiramente” o seu 

modo de trabalho. Este processo levou-a a reflectir de modo mais aprofundado 

sobre a maneira como trabalha no seu dia-a-dia Refere que o trabalho que 

desenvolveu como avaliadora a levou “…a reflectir mais sobre a maneira como 

estou a trabalhar. Portanto eu, ao ver os outros, também me revejo e penso naquilo 

que faço, ou fiz, ou que poderei ainda melhorar”. Acrescenta ainda que esta reflexão 

teve impacto nos docentes que deram aulas assistidas considerando que “quem deu 

as aulas assistidas…alterou as práticas… sobretudo ao nível da preparação, … da 

didáctica das disciplinas. Não pode deixar de reflectir sobre ela” (E4).   

A presidente do CP e da CCAD coloca o ónus “na parte burocrática” e nas 

aulas assistidas, aspectos que, em sua opinião, se repercutem nos modos de 

trabalho dos professores, pois exige deles um maior esforço na organização das 
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aulas e na preparação de todo o material, reconhecendo também o factor tempo 

como obstaculizador. 

A salientar a ideia de um dos professores que participou no focus group e que 

considera que o processo de avaliação de desempenho, não tendo introduzido 

alterações de fundo na sua prática pedagógica, contribui, contudo para uma melhor 

organização do seu trabalho (E8fg), indo ao encontro do que já atrás afirmámos. 

Nesta mesma linha, uma outra docente declara que “agora, nós passamos para o 

papel tudo aquilo que antes não passávamos e que isso foi benéfico” (E7fg), 

afirmação que tem a concordância de todo o grupo, revelando, deste modo, que 

alguns dos efeitos gerados pela avaliação foram os registos escritos.  

Em relação às aulas assistidas alguns professores  do focus group afirmam 

ter alterado a sua prática pedagógica. Uma refere que ao fazer o plano de aula, 

tentou que este “cumprisse todos os requisitos que lá [nas grelhas de observação da 

aula] pedia e preparou os materiais a usar nas aulas assistidas com mais perfeição, 

com maior rigor, não no sentido científico mas no sentido estético” reconhecendo-se 

que “se calhar teve mais impacto para os alunos que beneficiaram de actividades 

diferenciadas, de momentos…mais divertidos e mais lúdicos” (E7fg). Outro professor 

assume ter feito “mais floreados” e ter planificado as aulas “para agradar também 

aos alunos” (E8fg). Estes depoimentos tornam, mais uma vez, evidente a ideia de 

que as aulas assistidas podem não corresponder à vivência real do dia-a-dia nas 

salas de aula. São expressas também ideias que colocam a tónica no excesso de 

trabalho que as aulas assistidas acarretam exigindo “muito mais do que aquilo que 

costumamos fazer” (E6fg) mas considerando também que permitem aprofundar a 

reflexão sobre o trabalho com os alunos, pois, como sustenta uma professora: 

“paramos mais para pensar; falhei aqui, aqui e aqui! Porquê, porquê e porquê?” 

(E6fg). 

Mais uma vez os docentes parecem um pouco confusos nas suas respostas. 

Será porque, uma vez que não concordam com o modelo de ADD lhes custa 

reconhecer que o mesmo possa ter sido motor de mudança, de melhoria? Quem 

teve aulas assistidas afirma ter alterado a prática pedagógica, pelo menos aquando 

das ditas aulas, opinião que é partilhada pelos outros docentes. Assumem mais uma 

vez a artificialidade que estas aulas programadas podem acarretar e reconhecem 

que as mesmas exigem da sua parte mais trabalho e uma preocupação maior em 

agradar aos alunos. Outros professores consideram que alteraram os seus registos 

e a organização do seu trabalho. 
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Efeitos gerados na organização geral da escola 

Relativamente a este item, genericamente, os discursos vão no sentido de 

que houve alterações na organização geral da escola, como refere uma professora 

participante no focus group: “…houve alterações a nível dos grupos de trabalho. Há 

os cargos que antigamente podiam passar por qualquer pessoa e agora passaram 

para os professores titulares (…) …mais reuniões, mais carga horária… (E6fg). 

A ideia expressa neste depoimento é partilhada por outros professores que 

assumem que se alteraram “grupos de trabalho, os horários (…) nas reuniões de 

conselho de docentes também se mudou alguma coisa, …a coordenadora de 

docentes que teve um trabalho imenso este ano e já no anterior na preparação desta 

ADD” (E1). Um outro aspecto bastante referido diz respeito ao aumento de reuniões. 

Como aludem: 

“houve um maior número de reuniões”, “houve muitas reuniões de Conselho de docentes, 

de esclarecimentos…. Para quem teve aulas observadas implicou as reuniões entre o 

avaliador e o avaliado”(E2); 

 

“houve um aumento do número de reuniões para explicar aos professores, … esta 

temática… O professor avaliador e o executivo [CAP] terão tido bastante trabalho na 

preparação mas isso não se faz notar muito no dia-a-dia” (E3). 

 

A professora avaliadora (E4) assume como alterações o facto de “ter ficado 

sem turma”. Diz que “tudo o que esteve relacionado com a ADD continuou a ser 

discutido ao longo deste ano”. A saída permanente de legislação é apontada como 

um factor que contribui para o aumento da carga de trabalho dos professores e para 

o aumento de reuniões. Como refere esta entrevistada: 

 “…continuou sempre a sair legislação e era preciso reunir para ver o que é que era preciso 

alterar. Aumentou imenso o número de reuniões, imenso as horas de trabalho. A 

sobrecarga…para observação e agora, no final, tem sido imensa…. Tem sobrado menos 

tempos… para dedicarmos aos alunos, à preparação de aulas…(houve então) um aumento 

da carga horária” para esta docente, “como observadora, para a equipa de coordenação, 

para a equipa directiva, para a equipa da CCAD…”(E4). 

 

Interessante é perceber o ponto de vista da presidente do CP e da CCAD 

para quem houve “relativamente poucas alterações” e que parece não atribuir às 

reuniões o mesmo sentido que os outros docentes. Refere, a este propósito: 

 “houve uma reunião de vez em quando,… uma reunião geral…, algumas reuniões de 

avaliadores … e alguns encontros informais entre professores numa espécie de esforço 

colaborativo entre as pessoas para reflectirem sobre isso” (E5).  
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No focus group, uma professora (E9fg) acredita que se reflectiu na 

organização pois havia “dossiers de materiais por ano, tudo em formato digital”. Dois 

outros docentes (E7fg e E8fg) acreditam que “não se reflectiu em nada” até porque 

havia grupos de pessoas que “não estavam a ser avaliadas” (E8fg), a ter aulas 

assistidas e, por esse motivo, não teriam o trabalho relativo à preparação, 

apresentação e reflexão acerca das mesmas. Estas ideias são convergentes com as 

dos restantes professores entrevistados. 

Em síntese, relativamente às alterações provocadas na organização da 

escola, a maioria dos professores referem o aumento do número de reuniões, 

reconhecendo ter havido um aumento de trabalho e, portanto, da carga horária, 

significativo. Há quem refira a sobrecarga de trabalho dos responsáveis pela 

implementação do processo no Agrupamento/escola 1º CEB, nomeadamente da 

avaliadora, da equipa directiva, da equipa da CCAD, também devido à saída 

constante de legislação. Referem, também, a sobrecarga de trabalho daqueles que 

tiveram aulas assistidas. Há ainda uma docente que refere como consequência da 

ADD, a entrada de pessoas novas no Executivo, e outra que destaca um aspecto 

muito positivo (E9fg): a ADD trouxe mais organização a nível da preparação e 

disponibilização de material didáctico. Refere-se ainda a alteração dos grupos de 

trabalho, nomeadamente dos cargos de chefia nestes grupos serem assumidos por 

professores titulares. Ao contrário destes, três professores reconhecem que as 

poucas alterações existentes não parecem ter tido grande expressão. Parte dos 

professores parecem frequentemente reticentes em afirmar a mudança, chegando a 

contrariar-se em pontos diferentes.  

 

Dificuldades sentidas na implementação do modelo 

 

Quanto às dificuldades sentidas no decurso da implementação do modelo de 

avaliação, de um modo geral, os professores consideram que o facto de estar 

constantemente a ser produzida legislação constituiu uma grande dificuldade. Por 

outro lado, reconhecem que essa dificuldade resultou na não compreensão do 

modelo e no excesso de burocracia. Como afirmam algumas professoras: 

“Houve alguma dificuldade em perceber o modelo … porque a legislação estava sempre a 

mudar, porque o próprio processo é confuso…complexo” (E4); 

“uma das dificuldades foi a burocracia, … e a legislação atrás de legislação que saía de 

hora em hora…e as escolas tinham de as ler e de as entender para depois as aplicar. (…) 

Outra grande dificuldade é aquilo que a ADD não legislou… que são aqueles casos 
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concretos da E.B.1: professores de Apoio, professores de Educação Especial, todos os 

Educadores… e depois pegar no pouco que saiu e adaptá-lo à realidade do Agrupamento” 

(E1); 

 “a principal dificuldade foram as constantes alterações que foram feitas. O modelo e os 

documentos foram alterados várias vezes. Foram feitas várias reuniões de esclarecimento, 

de actualização de esclarecimentos e essas alterações … provocaram algum nervosismo na 

implementação da avaliação”(E2); 

“… quando tentavam explicar o modelo nem tudo era propriamente muito concreto e estava 

sempre, constantemente tudo em mudança.” (E3). 

 

A não compreensão das regras inerentes ao modelo é evocada também como 

uma dificuldade. Esta última docente salienta a dificuldade na operacionalização das 

grelhas construídas e também “o facto de ser pouco tempo de aula” observada, o 

que tornava “completamente impossível um professor mostrar aquilo que é, em 45 

minutos”. Refere ainda o facto do modelo “ser um bocadinho ambíguo,… dos 

professores não saberem muito bem para aquilo que vão” e “o facto de haver 

quotas” (E3). 

A professora avaliadora (E4) reconhece que “a maior dificuldade sentida 

prendeu-se com o ritmo de trabalho e com o que foi exigido”. Deixou de ter turma, 

teve que fazer substituições quando algum professor faltava ou estava indisponível e 

tinha reuniões com “os coordenadores de ano que muitas vezes eram trocadas” 

tornando o trabalho de articulação mais difícil. Considera, em síntese, que a maior 

dificuldade “foi o excesso de trabalho, e todas as situações novas a que não estava 

habituada… tal como a observação de aulas [que] também constituiu uma 

aprendizagem”.  

A presidente do CP e da CCAD apresenta como dificuldades “a ausência de 

espaços, e a falta de formação específica na área da supervisão e do direito 

administrativo”, necessárias para operacionalizar o processo. Considera esta 

gestora que, durante o ano de 2008, não conseguiu esclarecer os professores o que 

se deve ao facto de os “próprios órgãos, quer a CAP quer o CP, não saberem 

também como é que haviam de esclarecer os outros, aspecto que já não se põe 

tanto em relação a este ano, de 2009”. Essa dificuldade deve-se ao facto de se tratar 

de um “modelo de grande complexidade  legislativa pois foram publicadas inúmeras 

e demasiadas leis ao longo de todo o  processo desfocando completamente  o 

esforço de supervisão pedagógica dos avaliadores e centrando-o na descodificação 

de leis”. Assume como outra dificuldade o facto do modelo se aplicar “do mesmo 
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modo a professores com funções muito diferentes (bibliotecários sem componente 

lectiva, docentes da educação especial, professores de Matemática” (E5).  

Os docentes que participaram no focus group posicionam-se em proximidade 

com os restantes. Uma das professoras começa por referir como dificuldade  

“identificar aqueles itens que seriam os itens a avaliar e a maneira como conseguir retirar ou 

avaliar esses itens porque, dada a subjectividade… é muito complicado para a pessoa que 

depois nos vai avaliar, ter elementos ou ter grelhas… para depois conseguir retirar aquilo 

que ela pretende. Portanto, o grupo que esteve dedicado a este trabalho teve uma tarefa 

muito complicada” (E7fg).  

 

Outra professora concordando com esta visão, acrescenta que “o Executivo 

[CAP] teve que arranjar critérios de justiça e fizeram um grande esforço para 

elaborar a grelha” (E9fg). Outra dificuldade referida prende-se com o preenchimento 

“dos relatórios de pré-observação e … de pós-observação” (E8fg). Nas aulas 

observadas, este mesmo professor assume como dificuldade o facto de ser “uma 

pessoa muito tímida e nervosa” (E8fg), o que o terá condicionado aquando das 

observações das aulas assistidas. Há ainda uma docente que afirma que o que lhe 

custou a si, como não teve aulas assistidas, foi “definir os objectivos individuais” 

(E6fg) e outra que assume como dificuldades com que se deparou o “ter mais 

trabalho em conseguir completar todas aquelas grelhas…”(E9). 

Os aspectos que ressaltam da análise a esta categoria são a falta de 

preparação de quem estava no terreno para operacionalizar e implementar o 

processo e a quantidade de legislação, confusa, ambígua e muitas vezes 

contraditória. Reforça-se aqui o não cumprimento do princípio da Clareza (CCAP, 

2008:3) e do princípio da Coerência e articulação na formulação dos objectivos 

(ibidem) ), devido à quantidade de legislação que foi sendo enviada para o terreno 

pela tutela. 

O ritmo de trabalho exigido revela-se também como dificuldade, devendo-se 

não só à quantidade de legislação expelida como às variadas situações novas 

criadas que exigiam mais tempo para reflectir sobre a adequação e realização das 

mesmas.  

 

Sentimentos de satisfação face à implementação do modelo 

Quando solicitados a pronunciarem-se sobre este aspecto, os professores, 

genericamente, revelaram sentimentos algo contraditórios. Para uns o processo de 
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implantação trouxe-lhes vários momentos de satisfação, para outros não, tal como 

ilustram os seguintes excertos de discursos: 

 “…quando íamos à tal sessão com a professora [avaliadora], quando ela nos dizia «Isto 

correu bem»… uma pessoa saía de lá [satisfeita]…”(E8fg); 

 

“dá-me alguma satisfação sentir-me avaliado pelo meu trabalho … e também sentir que… 

os profissionais que realizaram menos esforço no seu trabalho, que não fiquem em pé de 

igualdade na avaliação, em relação àqueles que cumprem e vão além do que lhes é pedido” 

(E2). 

 

A professora/avaliadora manifesta um sentimento de satisfação ao considerar 

ter havido “uma partilha grande por parte de alguns elementos” e ainda que a “coisa 

mais agradável que” vê neste modelo de avaliação é “a reflexão que os professores 

podem fazer em conjunto e … em particular. É importante que reflictam e sobretudo 

que se habituem a escrever, que é mostrar que reflectiram” (E4). 

Para outros docentes, a implementação da avaliação de desempenho não 

trouxe qualquer sentimento de satisfação: “Nenhum! Nada!” (E1), visão que é 

partilhada pela presidente do CP e da CCAD que também não identifica “nenhum” 

sentimento de satisfação. 

Este sentido algo contraditório no que concerne aos sentimentos para com a 

implementação do modelo de avaliação é igualmente manifestado pelos professores 

intervenientes no focus group, sendo contudo mais evidentes os discursos que 

revelam satisfação. De entre estes, um docente refere ter sentido satisfação quando 

tinha “a tal sessão com a professora [avaliadora], e ela nos dizia: «Isto correu bem!» 

(E8fg). Posiciona-se nesta linha, uma outra docente que acrescenta como sendo 

agradável o facto de terem “de fazer aulas inovadoras” (E7fg). Um outro professor 

adiciona o facto de notar que durante as aulas observadas “os miúdos ficavam mais 

contentes e entusiasmados” (E8fg), opinião que é também partilhada pela docente 

anterior (E7fg). 

Como se constata são vários os sentimentos reconhecidos que trazem 

satisfação a parte dos docentes entrevistados. Refere-se que só o facto de se ser 

diferenciado pelo seu desempenho já é algo que traz satisfação. E este modelo, faz 

essa diferenciação? Há quem refira que o retorno que se recebe da professora 

avaliadora também provoca sentimentos de satisfação. Não são feitas críticas 

menos positivas à actuação dos docentes? Se assim acontece, serão as críticas 

propiciadoras de crescimento/construtivas? Há quem refira que as suas aulas 
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assistidas foram inovadoras e que os alunos mostraram por isso mais entusiasmo. 

Quererá isso dizer que diariamente não há essa preocupação? Ou não há o tempo 

necessário para as preparar com tal cuidado? Será por se exigir cada vez mais dos 

professores, principalmente dos do 1º CEB que têm que trabalhar mais horas do que 

os dos restantes ciclos de ensino? 

 

Sentimentos de insatisfação face à implementação do modelo… 

Para além dos aspectos já apontados em pontos anteriores, os professores 

entrevistados evidenciam outros de carácter mais específico. Para uma professora a 

sua insatisfação prende-se com a prática docente, admitindo que não conseguiu “ser 

tão professora quanto deveria ter sido” (E1), devido ao tempo que teve de 

disponibilizar com a burocracia respeitante ao modelo. De um outro ponto de vista, 

um outro entrevistado considera que lhe provoca insatisfação o facto de “sentir que o 

meu trabalho do dia a dia não é tido em conta na avaliação” (E2), o que contradiz o 

que afirma em cima, quando reconhece que o sentimento de satisfação que a 

implementação deste modelo lhe traz se relaciona com o facto de sentir que é 

avaliado pelo seu trabalho. 

A existência de quotas constitui também factor de insatisfação (E3 e E9fg), 

uma vez que a existência das percentagens limita o número de menções de 

Excelente e Muito Bom e também o número de professores que ascendem à 

categoria de professor titular. 

A professora avaliadora  menciona que o que lhe provoca insatisfação é:  

“ver que ele [o modelo de ADD] não resulta como se esperava…que não dá para fazer uma 

verdadeira avaliação. Não serve. Pelo menos com os instrumentos que nós utilizámos, não 

dá para distinguir um professor bom de um professor melhor ou de um professor pior” (E4). 

  

Por seu lado, a presidente do CP e da CCAD reconhece serem muitos os 

sentimentos de insatisfação: “Primeiro não gostei que o modelo fosse acompanhado 

de um ataque sem precedentes a uma classe profissional, aparecendo como um 

instrumento da tutela para moralizar uma classe cheia de privilégios” (E5). Depois, 

refere que durante dois anos se vivia numa espécie de angústia permanente pois 

“todos os dias saíam leis”, não havendo “sector nenhum da nossa actividade que 

não tivesse que ser regulamentado, causando a sensação a quem estava no terreno 

de que tudo estava mal feito… Foi um autêntico Tsunami Legislativo” (E5). 
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No focus group uma docente refere ter sentido muitas vezes “uma enorme 

frustração em passar fins-de-semana a tratar questões burocráticas para o PCT 

quando… faltava tempo, por exemplo, para preparar aulas de uma forma mais 

criativa” (E9fg). Todos os outros docentes concordam. Acrescentam ainda que os 

professores se “… centravam mais na avaliação e esqueciam um bocado os alunos” 

(E8fg) tendo deixado “de ter aquele tempo precioso …para preparar uma aula em 

prol dos alunos” (E6fg). Referem um “aumento da carga horária”, o “desgaste físico 

e mental “ (E9fg), a impossibilidade de “conciliar a nossa profissão com outras 

actividades” (E9fg) e até “com a nossa vida pessoal” (E8fg). 

Como ideia chave relativamente a sentimentos de insatisfação vivenciados 

pelos professores sobressai o facto de considerarem que este processo lhes roubou 

tempo que deveriam ter dedicado à preparação de aulas e aos alunos.  

Os professores que participaram no focus group concordam ainda que houve 

um aumento da carga horária e, consequentemente, o aumento do desgaste físico e 

mental, prejudicando até a sua vida pessoal.  

A professora avaliadora (E4) também refere a artificialidade das aulas 

assistidas e que o que a deixou mais decepcionada foi o facto do modelo e dos 

instrumentos que tanto trabalho deram a construir não resultarem e não distinguirem 

os professores uns dos outros.  

A presidente do CP e da CCAD refere a campanha do Ministério de Educação 

contra os professores como algo que lhe provocou muita insatisfação.  

 

V.2.2- Observação participante: uma síntese das notas de terreno  

 

Como já referimos, a informação constante nas notas de terreno abrange o 

período de 19 de Março de 2008 até 20 de Julho de 2009 (AnexoIV). Ao longo deste 

período participámos em 6 reuniões do Conselho de Docentes do 1º CEB onde se 

abordaram as questões relativas à ADD, e em 8 reuniões gerais (sendo sete 

convocadas pela Comissão Administrativa Provisória – CAP e uma convocada por 

um grupo de docentes) e existem cerca de 17 momentos em que os professores do 

primeiro CEB receberam e-mails, também relativos à ADD, enviados pelo presidente 

da CAP/director, pela Coordenadora de Docentes/avaliadora e por uma colega que 

se encontrou em formação relativa à ADD, escolhida pela CAP para a realizar. 

 

 



103 

Reuniões de Conselhos de Docentes do 1º CEB 

 

Relativamente às reuniões de Conselho de Docentes, as que observámos 

constavam das reuniões agendadas. Só uma destas foi convocada para tratar de 

assuntos exclusivos da ADD. Todavia, o tema da avaliação de desempenho 

atravessou todas as reuniões.  

Na primeira, realizada a 19/03/2008, é a vice-presidente da CAP que começa 

por informar da existência de “grupos de trabalho que se encontram a desenvolver o 

processo de modo a operacionalizar a avaliação”. Nas reuniões seguintes é a 

Coordenadora de Docentes que dá as informações relativas à ADD.  

Na segunda reunião de Conselho de Docentes do primeiro CEB realizada a 

03/09/2008, a Coordenadora de docentes apresenta os documentos enviados por e-

mail aos professores, no dia anterior, para que estes pudessem analisá-los e 

apresentar alterações. Dos registos que realizámos constatámos que é a 

Coordenadora quem dá mais sugestões. Os outros docentes não parecem estar 

muito envolvidos no processo.  

Na reunião seguinte, realizada a 05/09/2008, são pedidas propostas 

fundamentadas às fichas de avaliação de desempenho a ser utilizadas pela CAP, 

não havendo qualquer proposta nem comentário, tendo a Coordenadora reforçado a 

falta de envolvimento e, porventura, de interesse dos docentes no processo.  

Na terceira reunião, realizada a 11/09/2008, o novo presidente apresentou-se 

e fez alusão ao ano de trabalho que se avizinhava, um ano que caracterizou de 

muito trabalhoso por causa da ADD.  

Na reunião que se seguiu, a 11/11/2008, a Coordenadora de Docentes 

informa que o “processo relativo à ADD ainda não está estabilizado, visto ainda estar 

a sair informação relativa ao mesmo por parte do Ministério da Educação”. 

Apresenta as fichas de avaliação de desempenho a serem usadas pela avaliadora e 

pede propostas de alteração. São dadas a conhecer as competências do avaliador, 

os direitos e deveres do avaliado, o modelo da ADD, o ciclo de observação das 

aulas, o que deverá constar no Dossier Individual, as fichas e instrumentos de 

registo elaborados. Os docentes fazem várias perguntas e uma das docentes 

presentes (E7fg) insurge-se contra o modelo referindo a injustiça criada pelas quotas 

e pelo tempo que será dedicado ao processo em vez de ser dedicado aos alunos. A 

Coordenadora de docentes concorda. No entanto, resignada, continua a reunião e 
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pede voluntários para testarem as fichas e instrumentos apresentados, havendo 

quatro professoras que se oferecem (entre as quais a E6fg, E7fg e a E9fg). 

Na sexta reunião, a 21/12/2008, a Coordenadora comunica algumas 

alterações ao previsto: os professores que estão a três anos da aposentação não 

necessitam de ser avaliados e os professores que não quiserem ter Muito Bom ou 

Excelente podem dispensar as aulas assistidas. Tal comunicação agrada aos 

presentes e sente-se grande entusiasmo na maioria dos professores, apesar de 

haver um ou outro rosto desalentado demonstrando que alguns dos presentes 

queriam que todos tivessem as ditas aulas assistidas. 

Denota-se uma preocupação constante em dar conta do decorrer da 

implementação do processo de ADD na escola/Agrupamento em estudo. Deseja-se 

o envolvimento de todos os docentes do 1º CEB presentes nas reuniões, pedindo-se 

a sua participação na análise e alteração dos instrumentos de recolha de dados 

criados. Dá-se ainda conta dos direitos e deveres dos avaliados, de especificidades 

do modelo de ADD, do ciclo de observações já definido pela CAP e do Dossier 

Individualizado onde deverão constar os elementos relativos às aulas observadas e 

aos restantes parâmetros estabelecidos pela ADD. Os professores envolveram-se 

pouco, demonstrando falta de interesse pelo processo. Estas reuniões serviram, 

também para dar conta das alterações significativas que foram ocorrendo, 

nomeadamente as relativas ao Simplex 2, o que encontra receptividade junto da 

maior parte dos docentes presentes na reunião.  

 

Reuniões Gerais de Docentes 

  

Relativamente às reuniões gerais, é habitual haver cerca de uma ou duas por 

ano.  

A primeira reunião foi realizada no primeiro dia do novo ano lectivo, a 

01/09/2008, servindo para dar as boas vindas aos professores e para a 

apresentação do novo presidente. Este começou por referir que a ex-presidente da 

Comissão Administrativa Provisória (CAP) “estava a sentir muita pressão, o que lhe 

estava a causar um cansaço e esgotamento físico que já não era suportável” e por 

isso foi substituída pelo próprio. Fala da altura difícil que as escolas estão a viver 

mas refere que espera ultrapassar com a ajuda de todos. Informa que enviará os 

documentos e pedirá propostas de alteração fundamentadas, tentando também 

informar acerca do processo.  
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Na segunda reunião geral, a 03/09/2008, a Presidente do CP apresenta 

sucintamente as linhas gerais do Projecto Educativo, com 5 objectivos gerais que se 

dividem em objectivos específicos que terão relação directa com as actividades 

constantes no P.A.A.. Estas actividades terão relação com os objectivos individuais. 

Mais uma vez refere-se que se enviarão os documentos de modo a serem 

analisados e apresentadas propostas fundamentadas. 

Na reunião seguinte, de 04/09/2008, o presidente da CAP apresenta a 

proposta do calendário do processo de ADD. A presidente do CP explica novamente 

a relação dos documentos com o processo e revela preocupação com a justiça de 

todo o processo, demonstrando a discordância com o modelo mas a necessidade de 

cumprir a lei. Professores do 2º e 3º ciclo manifestam o seu desagrado relativamente 

ao modelo e ao não ter havido anteriormente reuniões gerais para informar acerca 

do processo. A vice-presidente, o presidente e a presidente do CP tentam serenar 

os ânimos justificando o desconhecimento, a preocupação “em manter-vos ao 

corrente” e arranjar critérios de justiça para não “prejudicar quem quer que seja”, a 

necessidade de “manter alguma distância relativamente à posição individual” e que 

“o desconhecimento da legislação não nos inibe do seu cumprimento”. 

Na reunião seguinte, 08/09/2008 a presidente do CP apresenta as pastas que 

devem fazer parte do Projecto Curricular de Turma (PCT), “as evidências que nele 

devem constar relativamente às estratégias adoptadas para resolver determinados 

problemas” que surjam na sala, para colmatar problemas de aprendizagem, 

informações que irão ser tidas em conta na ADD. Mais uma vez, a presidente é 

breve e sucinta. 

 Na outra reunião, realizada a 03/10/2008 o presidente e a vice presidente 

apresentam o calendário com os prazos para a entrega dos objectivos individuais, 

das fichas de auto-avaliação e do início das aulas observadas. Partilham ainda a 

opinião dos avaliadores externos relativamente ao modo como as actas estão a ser 

apresentadas, o que faz exaltar um pouco os ânimos uma vez que os docentes 

presentes não concordam com a informação dada (que as actas não reflectem o 

bom trabalho que se faz pois não constam as evidências das reflexões, das 

partilhas, das decisões).  

Na reunião geral de 27/01/2009 (convocada como acima referimos por 

professores da E.B.2/3) não estão presentes membros da Comissão Administrativa 

Provisória (CAP) nem do Conselho Pedagógico (CP), o que surpreende os 

professores do 1º CEB presentes. A reunião assume um cariz sindical. Só 4 
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professores do primeiro CEB (de 26) estão presentes. Propõe-se um abaixo-

assinado contra a apresentação dos objectivos individuais, cuja data limite é 

31/01/2009. É lido um texto já redigido, para que possa ser assinado.  

Na penúltima reunião geral, a 06/07/2009, é a apresentação do director e da 

sua equipa que volta a referir ter-se tratado de um ano difícil por causa da ADD. O 

director é um dos dirigentes da reunião anterior. Segue-se um convívio.  

Na última reunião, de 08/07/2009, o director apresenta a ficha de auto-

avaliação, explica como se aceder a ela e orienta os docentes no seu 

preenchimento. Reforça a necessidade de que, quem não entregou os objectivos 

individuais em Fevereiro, os inclua agora num dos pontos da ficha e garante que 

enviará por e-mail um exemplo para ajudar quem ainda sente dificuldades. 

Dos dados registados fica patente um aumento significativo das reuniões ao 

longo do período em estudo. Denota-se haver, de facto, uma grande preocupação 

por parte dos responsáveis em manter os professores informados e em ouvir a sua 

opinião acerca do trabalho que se foi realizando, pedindo propostas de alteração. 

Demonstram discordância com o modelo mas afirmarm uma postura de 

cumprimento da lei, havendo a necessidade de um afastamento da posição pessoal 

dos responsáveis na implementação do processo. Sentiu-se alguma conflitualidade 

entre estes responsáveis e os professores da E.B. 2/3, não ficando muito claro a que 

é que a mesma se devia. Foram feitas críticas construtivas pelos avaliadores 

externos da Inspecção Geral da Educação, no que se refere à elaboração das Actas 

de Departamento e de Conselho de Docentes no 1º CEB, que parecem não 

demonstrar a reflexão e a partilha que influem nas escolhas pedagógicas, conforme 

salientado pelo presidente da CAP, críticas essas que não foram bem recebidas por 

alguns docentes. Todavia, trespassa uma constante preocupação por parte dos 

responsáveis em esclarecer e informar todos os docentes. O novo director, que se 

assumiu contra esta ADD, demonstrou preocupação com os que se insurgiram a seu 

lado contra o processo e que não entregaram os objectivos individuais, mas 

manteve sempre o cuidado em informar, esclarecer e auxiliar no processo. 

 

E-mails 

 

Relativamente aos e-mails, dois são documentos enviados pela 

Coordenadora de Docentes do 1ºCEB para serem analisados e apresentadas 

propostas de alteração devidamente fundamentadas. Um conjunto de emails é 
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enviado por uma professora (E1) escolhida pelo Agrupamento para participar numa 

formação relativa à ADD e que envia os documentos que lhe são cedidos na dita 

formação para todos os professores do Agrupamento, conforme sugerido pelos 

responsáveis. Doze emails são enviados pelo presidente da CAP para pedir análise 

de documentos e crítica fundamentada acompanhada de propostas de alteração, 

para comunicar alteração de prazos, para enviar novos normativos que têm 

alterações ao processo de avaliação, comunicações do Ministério da Educação, 

para enviar instrumentos de avaliação.  

Este procedimento revela mais uma vez a preocupação em manter os 

professores informados e em envolvê-los no processo, confirmando o já acima dito. 

 

V.2.3. Análise das Actas da CCAD: uma sinopse  

 

 Foram analisadas cinco actas12 (ANEXO V) de reuniões da CCAD, realizadas 

entre 4 de Setembro de 2008 e 4 de Dezembro de 2009 (final do primeiro ciclo 

avaliativo).  

Na primeira reunião (04/09/2008) é elaborado e aprovado o Regulamento do 

funcionamento da CCAD e do processo de Avaliação de Desempenho que é 

anexado a esta primeira acta. Neste, é feita uma constante referência aos artigos da 

lei, dos decretos-lei, dos decretos regulamentares e dos despachos emitidos pelo 

gabinete da Ministra da Educação. São, também, enunciados critérios de desempate 

no caso da atribuição das menções de Excelente e Muito Bom. Ainda na primeira 

acta decidem “informar o Conselho Pedagógico de que deve ser criado um 

instrumento normalizado para cada um dos parâmetros classificativos constantes da 

ficha de avaliação; os referidos instrumentos devem ser claros, objectivos, de 

preenchimento e leitura fácil que, depois de aprovados pelo Conselho Pedagógico 

devem ser divulgados por todos os docentes”.  

Desta primeira reunião ressalta uma constante preocupação em cumprir a lei 

ao pormenor e em arranjar argumentos que possam ser apresentados para 

possíveis desempates na atribuição de quotas. 

Na segunda reunião (19/09/2008) é feita a conferência e validação dos dados 

constantes nas fichas de avaliação de desempenho, correspondentes às menções 

                                                

12
 Para garantir confidencialidade dos dados foram retirados ao texto das actas os dados que identificam a 

escola e os actores.   
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qualitativas de «Excelente» e «Muito Bom», dos professores contratados no ano 

lectivo de 2007/2008; procedendo-se de seguida à análise e validação das 

propostas com menções de «Excelente» e «Muito Bom» com vista a assegurar a 

aplicação das correspondentes percentagens máximas fixadas nos termos do nº3 do 

artigo 46º do ECD. Foram apresentadas quinze propostas, num universo de quinze 

professores contratados: treze de «Excelente» e duas de «Muito Bom». Foram 

aplicadas as percentagens estipuladas na lei e os critérios de desempate. 

Desta segunda reunião sobressai o corporativismo entre os docentes uma vez 

que, do universo de quinze professores contratados, todos são propostos às 

menções mais altas, fazendo-nos acreditar que afinal as percentagens têm mesmo 

que estar estabelecidas para evitar uma atribuição pouco exigente.  

Na terceira reunião (17/07/2009) fazem-se ajustes ao regulamento da CCAD 

e consideram-se as alterações legislativas decorrentes de diplomas recentes. Os 

membros deste órgão “manifestam perplexidade face à possibilidade da aplicação 

de uma lei com efeitos retroactivos” e “preocupação pelo desconhecimento do 

impacto das fórmulas de cálculo [que foram alteradas] na aplicação da DGRHE”.  

Mais uma vez ressalta a preocupação em cumprir a lei ao pormenor, que 

levou a que encontrassem várias incongruências nos vários diplomas em vigor, que 

causam nos membros da CCAD perplexidade e preocupação. 

Na quarta reunião (21/07/2009) procede-se à conferência e validação das 

menções de Excelente e Muito Bom atribuídas aos professores e educadores 

contratados - 21 no total. É proposta uma menção de Excelente à professora do 

primeiro ciclo que lhe foi atribuída depois de conferidos todos os parâmetros. À 

Educadora foi proposta a menção de Muito Bom que não lhe foi atribuída em virtude 

de não ter tido a pontuação necessária nos parâmetros da dinamização de 

actividades, por não ter utilizado a matriz aprovada para as planificações e também 

por não ter apresentado o dossiê individual. Foram validados os dados das fichas de 

avaliação do director e da ficha de avaliação do coordenador de departamento 

Novamente constamos que há por parte dos responsáveis pelo processo de 

ADD uma preocupação em seguir à risca todos os procedimentos e desta vez já não 

se reflecte o mesmo do ano lectivo anterior em que todos os professores 

contratados são propostos às menções mais altas (ver dados relativos à acta nº2). 

Dum universo de 21, só dois são propostos às menções qualitativas mais elevadas. 

Denota-se de novo um rigor e tentativa de seguir o estipulado na lei. 
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Na quinta reunião da CCAD (04/12/2009) a comissão analisa, confere e valida 

os dados e os documentos apresentados. São apresentadas três propostas de 

Excelente de professores do 1º CEB, num universo total de 26 docentes, tendo 

somente 8 pedido aulas assistidas e como tal, podendo ser propostos às menções 

mais altas. Considerou-se que as fichas de auto-avaliação estavam “deficientemente 

preenchidas não evidenciando reflexão qualitativa sobre as práticas desenvolvidas”, 

de acordo com o que está estipulado nos vários diplomas referidos, tendo-se 

considerado que os dossiês individuais também não correspondiam ao que tinha 

sido estipulado em Conselho Pedagógico de 26 de Novembro de 2008. 

Igualmente se nota uma atenção constante e exaustiva no cumprimento das 

regras definidas pela legislação. Tudo é observado e analisado ao pormenor. Não há 

necessidade de aplicar percentagens pois só são apresentadas três propostas num 

universo de 26 docentes. E, de qualquer modo, fica claro que existem muitas 

lacunas/falhas nos documentos apresentados que não permitirão a atribuição das 

menções mais altas a nenhuma das docentes propostas. 

Ressalta da análise às actas da CCAD uma constante preocupação em seguir 

ao pormenor o que está estipulado nos normativos, sendo rigorosos e exigentes com 

quem se propõe às menções mais altas. 

 

V.3. Cruzando discursos 

 

Destes dados recolhido saem reforçadas várias ideias que pretendemos, de 

uma forma sucinta, aqui triangular. 

Os docentes entrevistados assumem-se contra este modelo, apesar de nele 

identificarem aspectos positivos. Esta posição sente-se de modo muito ténue na 

análise às notas de terreno, constatando-se uma falta de empenho/interesse dos 

docentes em se envolverem no processo de implementação do mesmo na sua 

escola/Agrupamento.  

Os responsáveis pela implementação do modelo revelam uma constante 

preocupação em informar os docentes, e em envolvê-los no processo, pedindo com 

frequência propostas de alteração a instrumentos ou documentos criados, facto 

constatado no discurso dos docentes e na análise às notas de terreno. 

Confirma-se, ainda, o excesso de trabalho que a implementação do modelo 

veio trazer às pessoas responsáveis, referido nas entrevistas, tendo afectado 
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directamente a ex-presidente da CAP que teve de se afastar do cargo, conforme se 

refere nas notas de terreno.  

Sente-se também a preocupação por parte dos responsáveis pela 

implementação do modelo em seguir a lei exaustivamente, conforme se constata da 

análise às actas, às entrevistas e às notas de terreno. Os mesmos responsáveis 

afirmam a não concordância com o modelo como se constata na entrevista feita à 

professora gestora (E5), aos professores do focus group e da análise às notas de 

terreno. Demonstram ainda preocupação em preparar todos os documentos internos 

(PE, PCT, P.A.A., Regulamento…) de modo a facilitar a organização e recolha de 

evidências por parte dos docentes como é evidenciado nas notas de terreno, facto 

que é pouco referido pelos entrevistados. 

Quantos às alterações sentidas, consequência deste modelo de avaliação, os 

docentes demonstram alguma renitência em assumirem as mesmas a nível da 

relação com os pares, na relação com a avaliadora, no seu modo de trabalho, 

admitindo-as sem receio quando se trata das alterações a nível da organização da 

escola. Reconhecem um aumento de carga horária, mais reuniões de 

esclarecimentos, consulta e actualização de esclarecimentos, que também se 

constata na análise às notas de terreno.  

A quantidade de legislação relativa ao modelo é considerada como uma 

dificuldade inequívoca afirmada pelos docentes entrevistados, constatada pelos 

dados recolhidos através das notas de terreno e pela análise das diferentes actas da 

CCAD, além da análise efectuada aos vários normativos referentes ao modelo e que 

se apresentam no capítulo IV.  
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Capítulo VI – Pontos de partida…pontos de chegada 

 

 

 

 

 

 

 

 

“É porque a profissão é vivida e concebida como 

um projecto no qual cada um se reconhece e, 

simultaneamente, como uma tarefa revestida de valor 

social, que ela é lugar de formação. As experiências 

profissionais não são formadoras per si, é o modo como 

as pessoas as assumem que as tornam potencialmente 

formadoras” (Nóvoa, 1995:137).  
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Nota introdutória 

Neste último capítulo a intenção não é construir conclusões do estudo mas 

antes tecer algumas considerações que permitam evidenciar as ideias centrais a que 

chegamos na investigação. Intentamos, neste exercício, clarificar até que ponto e a 

que níveis, alcançamos os objectivos e respondemos às questões que nortearam 

esta investigação. Seguimos, por isso, nestas reflexões finais três itens que vão de 

encontro aos três objectivos que definimos no Capítulo I para o nosso estudo. No 

primeiro ponto relacionado com o aprofundar do conhecimento sobre o modelo de 

ADD em vigor durante o biénio 2007/2009 apresentamos algumas considerações 

relativamente aos objectivos estabelecidos no dito modelo e os princípios em que 

parece não assentar. No segundo ponto deter-nos-emos sobre os procedimentos 

adoptados na escola do 1ºCEB em estudo aquando da implementação do modelo. E 

no terceiro ponto identificaremos os constrangimentos inerentes ao processo de 

ADD, as repercussões que dele advieram no desempenho docente, os sentimentos 

que os docentes apresentam face ao modelo e apresentaremos as propostas para 

um modelo de ADD mais adequado. 

Por fim, deter-nos-emos sobre as ultimas alterações feitas ao modelo, que 

agora chegam às escolas. 

 

VI.1. O modelo de Avaliação de Desempenho Docente em estudo 

 

Como procurámos argumentar ao longo da construção do estudo, o modelo 

de avaliação em curso no sistema educativo português a partir do ano de 

2007/2009, tem objectivos distintos: uns referem-se ao desenvolvimento da 

qualidade das aprendizagens e da prática educativa e outros à recolha de 

informação para permitir o desenvolvimento profissional e fundamentar a gestão do 

pessoal docente visando diferenciar e premiar os melhores desempenhos. Em 

relatório do Conselho Científico para a Avaliação dos Professores (CCAP) (2008b) é 

referido que é 

“esta dupla racionalidade – por um lado, o desenvolvimento profissional e a melhoria da 

qualidade das aprendizagens e, por outro, a gestão do pessoal docente e da sua carreira, 

seguindo uma orientação por resultados e exigindo a prestação de contas, com 

consequências na progressão profissional – que torna, do mesmo passo, delicada e difícil a 

apreensão do modelo e a compatibilização mútua de objectivos preconizados. E, para além 

disso, pode explicar, simultaneamente, a razão pela qual a avaliação formativa não assume 

a relevância que as duas finalidades centrais da avaliação exigiram, na medida em que a 
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regulamentação do modelo e o modo como se tem vindo a concretizar se orientam numa 

lógica que parece valorizar insuficientemente o carácter formativa da avaliação” (ibidem: 5). 

Deste excerto parece poder inferir-se que modelo de ADD em estudo assenta 

em princípios mais orientados para o produto, do que para o processo, tal como é 

referido por Winter (1986), dando primazia à avaliação sumativa mais do que à 

avaliação formativa, referidas por Hadji (1994). Reconhecem-se, ainda, algumas 

características do modelo de Gestão preconizado por Bonnial e Vial (2001), que visa 

“governar da melhor forma possível, com economia, dirigir, …fazer render ao 

máximo, «otimizar», aumentar o rendimento, melhorar a gestão contábil”, seguindo 

uma “avaliação por objectivos”, tendo subjacente um sentido de auto-regulação e 

auto-controle dos sujeitos e dos processos (2001:106). Costa, (2007), refere a este 

propósito que o modelo de Avaliação de Desempenho Docente (ADD) em estudo 

aparece como “processo de regulação”, utilizando uma “nova linguagem da 

prestação de contas” através do uso de expressões como “acção orientada para os 

resultados/publicitação dos resultados”, “diferenciação pelo mérito/quotas de mérito”; 

“paradigma da excelência” (ibidem:50). Acrescenta ainda que “esta «cultura do 

desempenho», consonante com o poder económico, associa-se ao incremento 

internacional das comparações de resultados, das construções de padrões e dos 

indicadores de qualidade.” (ibidem: 51), aspectos também referidos por alguns 

docentes entrevistados.  

Esta característica, a preocupação económica, é, como ficou evidente da 

análise dos discursos dos entrevistados, apontada pelos professores da escola do 1º 

CEB em estudo, referindo como argumentos para sustentar esta opinião o facto de 

haver uma diferenciação na carreira que evita o acesso de todos os docentes “ao 

topo da carreira” a as percentagens que limitam o acesso às menções mais altas e, 

consequentemente a uma mais rápida ascensão na carreira. Reconhece-se ainda a 

complexidade espelhada na carga burocrática do modelo que parece deixar os 

professores mais preocupados com os papéis, com os aspectos burocráticos, e 

menos disponíveis para os seus alunos, deixando transparecer uma visão da 

avaliação muito direccionada para a prestação de contas, mais do que para a 

melhoria dos processos educativos.  

No entanto, alguns docentes anteviram no modelo uma possibilidade de 

premiar o bom desempenho, e de poder configurar uma verdadeira avaliação de 

desempenho docente proporcionadora de efectivas melhorias da prática educativa, 

e, consequentemente, da melhoria do sucesso dos alunos, expectativas que viram 
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defraudadas, uma vez que se constatou que este modelo não reflecte as diferenças 

entre o desempenho dos docentes nem se foca numa perspectiva formativa que 

propicie o desenvolvimento profissional e, consequentemente a melhoria dos 

resultados dos alunos. 

Ainda que em fase de implementação, consideramos que um dos aspectos 

mais frágeis deste modelo poderá estar relacionado com o facto de as escolas e os 

professores não terem conseguido operacionalizar os princípios sugeridos pelo 

CCAP (2008a: 3). Tais princípios assentam:  

- na Clareza do que se pretende para todos os envolvidos no processo, que 

foi negada não só pela forma como o modelo foi apresentado, sem a participação 

dos professores no processo, como também pela constante saída de legislação, tão 

frequentemente referida pelos inquiridos como obstáculo à aceitação/compreensão 

do modelo;  

- na Coerência e articulação com os objectivos estipulados que, como acima 

se afirma são demasiados e apontam em direcções diferentes, dificultando o 

processo de prossecução dos ditos objectivos;  

- na Fiabilidade e utilidades das informações que deveriam ser recolhidas que 

pecavam por excesso e por isso existem professores que argumentam que 

passaram de “professores a secretários”(E6fg), que admitem não puderam ser tão 

professores quanto deveriam ter sido (E1). Este aspecto é apontado como um 

obstáculo, uma vez que muitos professores referiram precisar de passar parte do 

tempo a recolher as ditas evidências e a proceder aos registos escritos, faltando-

lhes tempo para dedicar aos alunos e à preparação de actividades; 

-  na Diversificação de métodos de avaliação e das fontes de dados e neste 

ponto, segundo Lima (2008), Portugal é o único país da União Europeia que adopta 

quatro métodos diferentes na ADD, sendo muitas e variadas as fontes de recolha de 

dados (ficha de objectivos individuais, ficha de avaliação do avaliador, ficha de 

avaliação do Director/Presidente do Conselho Executivo, ficha de auto-avaliação e 

dossiê individual – instrumento proposto por este Agrupamento, como atrás já se 

referiu para recolha das informações relativas às aulas assistidas e a outros 

parâmetros a ser entregues pelos docentes avaliados;  

- na Criação de contextos favoráveis ao desenvolvimento da avaliação. Na 

opinião dos sujeitos participantes do estudo, este foi um dos ponto onde mais se 

falhou uma vez que durante a elaboração do modelo, conforme foi referido por duas 

docentes entrevistadas, houve uma “propaganda massiva”(E5) contra os 
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professores que “criaram anticorpos”(E5) fazendo com que o modelo fosse rejeitado 

assim que foi anunciado, aspecto que se deve também, conforme a visão de alguns 

autores (Murillo, 2007; Rizzo, 2009; Lima, 2008; Leite e Fernandes, 2002; Bolivar, 

2007; Hargreaves, 1998) ao facto de esta avaliação ter sido imposta, sem haver 

diálogo entre as partes envolvidas, o que de antemão parece estar a condená-la ao 

fracasso.  

Em síntese, a análise bibliográfica e a análise dos dados revelou também que 

o actual modelo de ADD se distingue do modelo anterior pela sua complexidade, 

pelos vários métodos de recolha de informações e vários instrumentos utilizados, 

pelas constantes alterações legislativas que sofreu, pelo seu pendor burocrático, 

pelas aulas assistidas, pelo número de sujeitos envolvidos… 

 

VI.2. Procedimentos adoptados na escola do 1ºCEB em estudo 

 

De um modo geral, como se pode constatar pelas ideias a que chegamos na 

triangulação dos dados, os responsáveis pela implementação do modelo de ADD no 

Agrupamento/escola do 1º CEB em estudo revelaram-se bastante preocupados em 

seguir o que estava estipulado nos diplomas legais.  

Como é referido pela presidente do CP e da CCAD, houve a preocupação dos 

órgãos da direcção se inteirarem primeiro do processo, analisarem cuidadosamente 

a legislação, e só depois reunirem os professores para explicarem como é que o 

processo iria ser implementado. Para este efeito foram feitas várias reuniões gerais 

e aproveitados alguns momentos nas reuniões de docentes para transmitir 

informações relativas à ADD.  

Com frequência os docentes recebiam documentos que estavam a ser 

produzidos via e-mail, relacionados com o processo, onde era pedida a análise e 

posterior crítica/apresentação de propostas de alteração fundamentadas. Segundo 

se constatou, pela análise das notas de terreno, o interesse dos professores em 

participar no processo foi quase nulo, sendo frequente em reuniões de docentes e 

mesmo aquando do envio de documentos por e-mail não haver qualquer retorno em 

relação aos pedidos de sugestões e /ou de propostas lançadas pelos responsáveis 

pelo processo de implementação da ADD no contexto em estudo. Porquê? Poderá 

ter a ver com o modo como o processo foi apresentado, acompanhado da tal 

campanha de desmoralização dos professores. Poderá ter a ver com o facto de ser 

um modelo imposto pela tutela provocando na maior parte dos docentes uma atitude 
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de “obstrução recalcitante” (Doyle e Ponder, 1977) à mudança. Poderá ter a ver com 

o facto de conhecerem o modelo e não reconhecerem nele aspectos propiciadores 

de uma avaliação formativa, que estimule o seu desenvolvimento profissional.  

Houve, todavia, como evidencia a análise, uma permanente tentativa de 

envolver todos os docentes no processo. Com efeito, é opinião geral dos docentes 

entrevistados que o modo como o Agrupamento implementou o processo foi 

“extremamente correcto e profissional”, assumindo a autonomia decretada de modo 

a ajustar ao seu contexto os instrumentos a criar, sempre preocupados com os 

normativos que iam surgindo e em articular o processo, explicando o modo como 

facilmente se podiam inter-relacionar os documentos a mobilizar neste processo 

(nomeadamente o Projecto Educativo e o Plano Anual de Actividades). 

A professora avaliadora e a presidente do CP revelam alguma decepção 

relativamente aos instrumentos criados e a todo o processo em si pois este modelo 

de ADD não distingue os bons professores e os instrumentos criados também não 

reflectem as singularidades que os possam diferenciar. 

O rigor incutido no processo pelos responsáveis provoca reflexão interna nos 

professores sobre a pertinência da Avaliação de Desempenho Docente, por um lado, 

e, por outro fá-los sentir entristecidos e experienciar sentimentos de algum mal-estar 

relativamente ao modo aligeirado como consideram que outros Agrupamentos estão 

a conduzir o processo, admitindo que no seu Agrupamento/escola do 1º CEB o 

processo foi conduzido com muita honestidade e rigor. Exemplo disso é o cuidado 

demonstrado em testar os instrumentos antes de se iniciar o processo de modo a 

puderem ajustá-los ou modificá-los de acordo com as necessidades. 

 

VI.3. Constrangimentos inerentes ao processo de ADD e repercussões 

no desempenho docente 

 

VI.3.1. Os Constrangimentos inerentes ao processo 

Alguns dos constrangimentos identificados prendem-se com a complexidade 

das tarefas exigidas por esta ADD, nomeadamente com a burocracia, que implicava 

um constante preencher de papéis para servir de evidência, de registo. A análise 

revelou que os professores não estão familiarizados com uma data de 

tarefas/funções exigidas por esta ADD como: o registar o que fazem o que implica, 

talvez pouca reflexão sobre a prática ou, se se preferir, uma reflexão mais indutiva. 

Uma docente (E9fg) considera a organização e estruturação trazida pelo modelo de 
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ADD como algo extremamente positivo, ao contrário da maior parte dos docentes 

que acreditam que a burocracia que o modelo implica lhes vem roubar tempo que 

deve ser dedicado à turma.  

Parte dos docentes refere também se encontrar cansados, principalmente os 

que pedem aulas assistidas e que têm trabalho acrescido na elaboração dos guiões 

de pré e pós observação, da planificação e também da preparação das aulas que 

são cuidadosamente pensadas e preparadas ao pormenor, com materiais bastante 

apelativos, prática que segundo os docentes não é corrente no quotidiano escolar 

conferindo, assim, uma certa artificialidade a todo o processo. 

Outro dos constrangimentos identificados pela maior parte dos docentes 

prende-se com a saída constante de legislação – “um tsunami legislativo” – que 

dificultou muito o trabalho dos responsáveis que pretendiam implementar o processo 

e dar a conhecer aos docentes como o pretendiam fazer. Esta intensidade de 

legislação aumentou, consequentemente, o trabalho dos responsáveis pela 

implementação do modelo no terreno, como ficou patente do discurso da professora 

avaliadora (E4) e da presidente do CP e da CCAD (E5). 

Outro dos constrangimentos reconhecidos prende-se com a falta de formação 

específica na área de supervisão e do direito administrativo, entendida como 

essencial para compreender esta ADD e a sua operacionalização no terreno. O 

preenchimento de papéis e de grelhas também se revela como uma dificuldade e 

como um elemento caracterizador da burocracia que é associada a este modelo de 

ADD. 

 

VI.3.2. As Repercussões no Desempenho Docente e na Cultura 

Organizacional da escola 

Relativamente às repercussões no trabalho docente, as opiniões dividem-se. 

Há quem acredite que esta ADD não trouxe alterações significativas e quem 

reconheça diversas alterações.  

No que diz respeito as relações entre professores existem aqueles que 

assumem que a ADD não alterou significativamente as relações e há quem 

considere que alterou e muito. Esta segunda opinião é fundamentada pelos 

professores que não tiveram aulas assistidas que afirmam que quem não pediu as 

ditas aulas beneficiou em companheirismo pois esse facto fortaleceu o seu grupo de 

trabalho. Os docentes que pediram as ditas aulas admitem ter havido algum 

desconforto, provocada pela competição ente os professores, interessados em 
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mostrar como dominavam o seu contexto de trabalho: a sala de aula, e os melhores 

dispositivos pedagógicos. Apesar disso, o sentimento que expressam é o de que 

entre o grupo que pediu aulas assistidas houve uma partilha muito positiva de 

material e da experiência em si, nomeadamente em relação a aspectos avaliados 

como menos positivos para que os seus erros não fossem repetidos pelos colegas. 

Parecem evidenciar-se aqui atitudes de colegialidade (Hargreaves, 1998) 

fortalecedoras do trabalho em equipa e de espaços de reflexão e de partilha, 

conducentes ao desenvolvimento profissional docente. Nesta nossa argumentação 

não deixamos, obviamente, de equacionar que, por detrás destes processos, podem 

estar, como acima aludimos, comportamentos de competitividade, podendo, assim, 

essas práticas serem também interpretadas como colegialidades falsas (Hargreaves, 

1998). 

Quanto à relação que os professores mantiveram com a colega avaliadora, os 

professores entrevistados, no geral, reforçam as suas qualidades humanas e 

profissionais, considerando-a a pessoa ideal para o cargo que ocupa. Há quem 

acrescente, contudo, que o facto de ela ter assumido o cargo criou alguma distância 

e que a mesma se tornou mais fria, constrangimentos que outros admitem serem 

inerentes às responsabilidades do cargo.  

No que concerne ao modo de trabalho dos professores os docentes parecem 

revelar alguma relutância em assumir que este modelo de ADD possa ter alterado o 

seu desempenho docente. No entanto, todos reconhecem que as aulas assistidas 

proporcionaram alterações nas suas práticas, quer no que diz respeito à preparação, 

aos materiais, quer às opções e à reflexão sobre as escolhas. Consideram alguns 

professores que o modelo de ADD alterou, também, o modo como organizam e 

gerem o tempo, que nem sempre é tão dedicado aos alunos quanto deveria, devido 

às questões burocráticas que tem de ser tratadas. Há ainda quem refira que esta 

ADD proporcionou uma maior organização e estruturação do seu trabalho, 

permitindo registar por escrito muitos detalhes da prática docente que não eram 

registadas anteriormente, contribuindo, assim, para o seu desenvolvimento 

profissional (Day, 2001). Com efeito, alguns docentes e a própria avaliadora referem 

a possibilidade de reflectir sobre as suas práticas como a mudança mais positiva 

proporcionada por esta ADD, sobretudo aos docentes que pediram as aulas 

assistidas. 

Relativamente à organização geral da escola, à cultura organizacional, os 

dados evidenciaram que as alterações se efectivaram mais ao nível do aumento das 



119 

reuniões e dos grupos de trabalho - nomeadamente, nos lugares de chefia que 

passaram a ser assumidos por professores titulares - , do aumento das horas de 

trabalho o que parece ter provocado um cansaço acentuado principalmente na 

avaliadora e nos colegas que pediram aulas observadas. Refere-se ainda um 

aumento na organização e na disponibilização do material didáctico, principalmente 

em formato digital. Ficou ainda evidente que existe um grupo de professores que se 

revela hesitante em assumir que houve alterações. 

 

VI.3.3. Os Sentimentos face ao modelo 

De um modo geral os professores demonstraram hesitação em reconhecer 

sentimentos positivos que possam advir deste modelo de ADD. No entanto, alguns 

reconhecem que esta lhes trouxe sentimentos de satisfação sobretudo por 

proporcionar momentos de reflexão com os seus pares e com a avaliadora. Neste 

caso salientam as possibilidades de discussão e de reflexão ocorridas no decurso 

das aulas assistidas quando a avaliadora apontava aspectos positivos. Salientam 

ainda as situações em que tinham que fazer aulas inovadoras e os alunos ficavam 

mais motivados e que se sentiam satisfeitos também pelo facto de se sentirem 

avaliados pelo seu trabalho. 

A professora avaliadora reconhece que lhe trouxe satisfação a partilha 

realizada pelos vários professores que pediram aulas assistidas e reconhece a 

reflexão conjunta entre os professores como a dimensão mais importante do 

processo, perseguindo assim a vertente formativa que deve ser central num modelo 

de ADD. 

Existe ainda quem não consegue reconhecer nenhum sentimento de 

satisfação proveniente do modelo de ADD e que, ao contrário, lhe apontam 

sentimentos de insatisfação. São eles: o facto de terem tido pouco tempo para 

dedicar aos seus alunos, devido ao tempo exigido para a burocracia; o não 

reconhecimento do seu trabalho, que, na opinião de alguns professores parece não 

ser tido em conta na avaliação; a existência de quotas; as aulas assistidas; os 

imensos papéis para preencher; a ineficácia do modelo; a campanha contra os 

professores que antecedeu a aprovação do dito modelo; a saída constante de 

legislação; e a falta de tempo para a vida pessoal que provoca desgaste físico e 

mental.  
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VI.3.4. Propostas para a criação de um modelo adequado 

Os docentes inquiridos apresentam propostas para a criação de um modelo 

de ADD mais adequado. Refere uma docente que se deve avaliar o trabalho diário 

do professor e seguir uma lógica formativa (Hadji, 1994) para apoiar a melhoria do 

seu desempenho docente, numa lógica de desenvolvimento profissional (Day, 2001). 

Defendem outros que o modelo de ADD não pode constar de um Estatuto da 

Carreira Docente (ECD) que apresente a carreira como bipartida mas antes única. 

Não deve centrar-se tanto nas (três ou duas) aulas assistidas pois não reflecte o 

trabalho diário do professor, devendo ser mais aulas surpresa, evitando o 

artificialismo (Rizzo, 2009) das aulas agendadas e, desde logo, aliviando a carga 

burocrática. Os resultados dos alunos, a serem considerados, têm de considerar 

muitos outros factores tais como o contexto sócio-cultural da turma, o tempo que o 

docente está com a turma, as características dos alunos, a avaliação diagnóstica 

realizada. É quase unânime a escolha de um avaliador externo, havendo uma 

docente que sugere comissões mistas com um avaliador externo e outro interno. 

Deve, ainda ser um modelo construído lentamente, de raiz, consultando quem está 

no terreno, e deve focar-se na melhoria da prática docente e consequentemente no 

aumento do sucesso dos alunos. 

 

VI.4. O modelo de ADD actualmente em vigor 

 

Desde 21 de Agosto de 2009, data do último normativo referido neste estudo 

já saíram muitos normativos relativos à ADD. Salientamos o Decreto Lei nº75/2010 

de 23 de Junho que procede à décima alteração ao Estatuto da Carreira dos 

Educadores de Infância e dos professores dos Ensinos Básico e Secundário e o 

Decreto Regulamentar nº2/2010 de 23 de Junho que regulamenta o sistema de 

avaliação de desempenho do pessoal docente da educação pré-escolar e dos 

ensinos básico e secundário e revoga os Decretos Regulamentares nºs 2/2008 de 

10 de Janeiro, 11/2008 de 23 de Maio, 1- A/2009 de 5 de Janeiro e 14/2009 de 21 

de Agosto, atrás referidos. As alterações efectuadas visam clarificar a articulação do 

sistema de ADD “com a progressão na carreira e o desenvolvimento profissional, 

valorizar a dimensão formativa da avaliação, centrar num órgão colegial a decisão 

sobre o desempenho do avaliado e envolver mais os docentes no processo e nos 

resultados da avaliação, tendo em consideração os princípios e os objectivos 
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subjacentes à avaliação de desempenho dos trabalhadores da Administração 

Pública, bem como as recomendações efectuadas pelo CCAP e pela OCDE”.  

Este novo ECD e Decreto Regulamentar são já fruto de um processo negocial 

com as organizações sindicais de professores, conforme é referido na introdução do 

Decreto Regulamentar 2/2010 de 10 de Janeiro, seguindo a sugestão dos nossos 

autores ( Murillo, 2007; Rizzo, 2009; Bolivar, 2007; e Leite, 2003) que afirmam que 

uma ADD deve ser construída com os professores se se pretende que seja eficaz e 

propiciadora de desenvolvimento profissional. Conforme sugerido pelos nossos 

entrevistados, este ECD apresenta, de novo uma carreira única, de dez escalões 

(artº 3.º do Decreto Lei nº75/2010 de 23 de Julho). Pretende-se eliminar também a 

burocracia abandonando-se a obrigatoriedade da entrega dos objectivos individuais 

(artº 8 do Decreto Regulamentar 2/2010, de 23 de Junho) e das aulas assistidas, 

salvo esta última, para quem deseja progredir para o 3º ou 5º escalão e para quem 

deseja obter as menções de Muito Bom ou Excelente. A observação de aulas 

abrange, pelo menos, duas aulas leccionadas pelo avaliado por cada ano lectivo 

(artº 9.º, ibidem). Mantém-se o período do ciclo avalialiativo de 2 anos (artº 5.º, 

ibidem) sendo os documentos obrigatórios: “a) Relatório de auto-avaliação; b) Ficha 

de avaliação global” (artº16, ibidem). Surge agora um júri de avaliação composto 

pelos membros da CCAD e por um relator que pertença ao mesmo departamento 

curricular (artº 13.º, ibidem) em que o relator assiste às aulas parecendo dever 

assumir o papel de parceiro (Guerra, 2000), de “amigo crítico” (Leite, 2000) numa 

lógica formativa da ADD.  

 

Notas finais 

 

Parece que algumas das ideias que apresentamos neste estudo já foram 

auscultadas pela tutela na elaboração deste novo modelo de ADD. Acreditamos que 

qualquer ADD deve conduzir ao desenvolvimento profissional, apoiado pelo 

envolvimento em projectos de gestão e de inovação educacional. E desejamos 

acreditar que este novo modelo que está a chegar às escolas persiga esta lógica 

formativa que propicia o crescimento do docente, dos pares e dos alunos com quem 

este trabalha. Não podemos deixar de admitir alguma tristeza pela não 

obrigatoriedade das aulas observadas, uma vez que somos da opinião, tal como 

Murillo (2007), que este método é dos mais eficazes na promoção do 
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desenvolvimento profissional, sendo conduzido como já referimos, numa lógica 

formativa. Mas, talvez esta ideia precise de mais tempo para amadurecer… 

Pela nossa parte, acreditamos que atingimos os objectivos propostos e que 

abandonamos este trabalho bem mais ricos, apesar de ainda ficar tanto por dizer… 
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ANEXO I 

Guião da Entrevista e do Focus Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Designação dos 
blocos 

 
Objectivos específicos 

 
Para um formulário de perguntas 

 
Bloco 

introdutório  

Apresentação: dar a conhecer o 

foco do estudo e motivar o/a 

entrevistado/a para a entrevista  

…Garantir o anonimato da informação 

 
Modelo de 

avaliação de 
desempenho 

Identificar opiniões dos 

professores relativamente ao 

modelo de avaliação de 

desempenho docente em curso  

Qual a sua opinião acerca do actual modelo de ADD? 

Quais os aspectos que considera mais relevantes neste modelo? Porquê? 

Proporia alguma melhoria? Qual? 

Em que aspectos está de acordo com o modelo e em que aspectos está em 

desacordo? 

Qual é a percepção que tem relativamente ao modo como os outros 

professores vêm este modelo?  

Qual é a percepção que tem relativamente ao modo como os outros 

professores estão a viver este processo?  

Que críticas aponta a este modelo? 

Relações 
interpessoais  

 

Analisar alterações no 

domínio das relações 

interpessoais resultantes do 

processo de ADD em curso 

Na sua opinião, o processo de avaliação de desempenho alterou as relações 

pessoais entre os professores? 

A sua relação com a colega avaliadora foi, de algum modo, alterada pelo 

facto de ela ter assumido esse papel? Em que aspectos? 

      Em sua opinião que implicações teve a avaliação de desempenho nas 

relações interpessoais entre os professores desta escola? 

Trabalho 
docente/ 

práticas 
pedagógicas  

Identificar as alterações nos 

modos de trabalho dos 

professores decorrentes da 

implementação deste modelo de 

ADD 

O processo de ADD provocou alterações ao nível da organização do seu 

trabalho como docente? 

Solicitou aulas observadas? Porquê? 

Alterou a sua prática pedagógica, o seu relacionamento com as colegas e a 

sua atitude face ao trabalho pelo facto de ter solicitado aulas observadas? 

* Prepara de modo diferente as aulas observadas? 

Em sua opinião que impactos teve  a avaliação de desempenho no trabalho 

docente? Porquê? 

Organização 
geral da escola 

Conhecer alterações na 

organização geral da escola 

decorrentes da implementação 

da ADD 

Na sua opinião a escola sofreu alterações, a nível organizacional, 

decorrentes da implementação deste modelo de avaliação? Em que aspectos 

(organização dos grupos de trabalho, dos horários, das reuniões de Conselho de 

docentes, entre avaliador/avaliado? 

Implementação 
do modelo de 
ADD 

Identificar as dificuldades 

sentidas com a implementação 

do modelo de ADD 

No caso concreto da sua escola, que dificuldades identifica no processo de 

implementação do modelo de ADD? 

Que aspectos são focados pelos professores como dificuldades que sentiram 

ao ser implementado este modelo de ADD? 

Com que dificuldades se deparou? 

Sentimentos 
face à 
implementação 
do modelo 

Identificar sentimentos de 

satisfação e de insatisfação 

sentidos face à implementação 

do presente modelo de ADD 

Consegue identificar alguns sentimentos de satisfação que lhe tenham 

surgido com a implementação deste modelo de ADD? 

E de insatisfação? 

Princípios 
subjacentes ao 
modelo de ADD 

Compreender quais os 

princípios que são entendidos 

como sendo subjacentes ao 

modelo de ADD 

Quais acha que são os princípios subjacentes a este modelo? 

Indique 3 adjectivos que caracterizem este modelo. 

 

Bloco final/ 
Agradecimentos 

Agradecer a participação e 

disponibilidade 
… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Grelha Síntese de Análise das Entrevistas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

dimensões
/ 
categorias 
 
sujeitos  

Modelo de Avaliação de Desempenho 

Opinião geral  aspectos 
com que 
concorda  

aspectos com que discorda Propostas de melhoria Opinião dos outros 
professores 

comparação 
com o modelo 
anterior 

princípios subjacentes 
ao modelo 

E1 “…profundam
ente injusta e 
estou em 
completo 
desacordo 
com o 
modelo…” 
 “Estou 
também em 
desacordo 
com a forma 
como este 
modelo foi 
apresentado.” 
“ Tem tudo a 
ver com o 
deitar uma 
profissão, 
não é…um 
estatuto, um 
certo estatuto 
abaixo para 
mostrar que 
o mau 
trabalho que 
estava a ser 
feito até 
agora vai 
deixar de 
existir e no 
fundo maus 
profissionais 
há em todo o 
sítio, não é, 
em todo o 
lado.” 
 

“…eu 
concordo 
com a 
avaliação, 
de certa 
forma. Toda 
a gente tem 
de ser 
avaliada ou 
deve ser 
avaliada, 
…mas 
sempre com 
a ideia de o 
melhorar…” 
“Acho que 
no fim 
temos de 
ter uma 
ideia, uma 
crítica 
construtiva 
que possa 
depois 
melhorar o 
nosso 
desempenh
o.” 
 

 “…que não pode ter tantos itens, que 
nos distanciem tanto uns dos outros. “ 
“Eu não concordo com a melhoria dos 
resultados escolares…” 
“…é terem-se esquecido dos 
professores de Educação Especial, 
terem-se esquecido dos professores 
do Apoio, terem-se esquecido da 
Educação de Infância…” 
“Não concordo com as aulas 
assistidas. Acho que durante 45 
minutos eu posso ser a melhor 
professora do mundo se quiser e 
depois, os outros dias…faço aquilo que 
me apetece.”  
“O núcleo principal do modelo foi 
aplicado em todos os Agrupamentos 
e depois cada um moldou-o à sua 
forma.” 
“O nosso, eu acredito que sim, que  
respeitou minimamente a realidade 
envolvente mas conheço outros 
Agrupamentos que não tem 
rigorosamente nada a ver e que estão a 
tentar avaliar coisas que são quase 
impossíveis de avaliar.” 
“Quer dizer, acho que sim, a nossa 
assiduidade é importante mas…vamos 
com calma…Também a melhoria dos 
resultados dos alunos pode ser 
importante e é, obviamente, mas 
depende sempre de quando o 
professor chegou, há quanto tempo 
está com a turma, que tipo de turma 
tem e nada disso está previsto neste 
modelo.” 
“E depois é a névoa de legislação que 
existe que está… que vem 
constantemente ao de cima…” 
“…quando o modelo é implementado é 
que decidem que quem tem Excelente 
poderá vir a ter mais não sei quantos 
valores que depois vão influenciar os 
concursos, não é?!!” 

“…tem de ser um 
modelo construído 
lentamente…” 
"E acho que tinha que tem 
de ser algo mais 
profundo que só um 
relatório …” 
“Mas também tem de 
avaliar o nosso trabalho 
diário, não é, ao longo 
de um ano lectivo…” 
“Mas tem de ser uma 
coisa construída de raiz 
e não pode ser 
implementada da forma 
como foi.” 
“Acho que no fim temos 
de ter uma ideia, uma 
crítica construtiva que 
possa depois melhorar o 
nosso desempenho.” 
“…e sim a escola deve 
ter pessoas 
encarregues, com 
responsabilidades 
acrescidas mas não é 
pelo simples facto de 
terem mais anos de 
serviço porque isso não 
lhes dá competências 
suficientes…” 
“Quer dizer, acho que sim, 
a nossa assiduidade é 
importante mas…vamos 
com calma…Também a 
melhoria dos resultados 
dos alunos pode ser 
importante e é, 
obviamente, mas depende 
sempre de quando o 
professor chegou, há 
quanto tempo está com 
a turma, que tipo de 
turma tem e nada disso 
está previsto neste 
modelo.” 

“Também o 
consideram injusto. 
Também estão em 
desacordo com ele.” 
“Discordam por aquilo 
que têm visto à sua 
volta e por tudo aquilo 
que foi falado.” 
 “ A ideia que eu tenho 
dos outros 
professores é que foi 
aquela revolta inicial 
que, lá está, depois 
tornou-se numa… 
num certo 
conformismo, numa 
inactividade, acham 
que já não vale a pena 
fazer mais nada 
porque não vai 
mudar.” 

“Não digo que 
o anterior 
seria o mais 
correcto 
porque 
também não 
concordo 
com apenas 
um relatório 
escrito…” 

“Foi: o professor 
precisa de ser 
avaliado porque ele 
…nunca foi avaliado e 
está ali a passar o 
tempo. E primeiro, 
denegriram a nossa 
imagem para 
puderem ter a 
comunicação social 
e o “povinho”, como 
a própria ministra de 
educação lhes 
chama, não é?!! 
“ E, depois, a ideia 
aqui é, dizem eles, 
premiar o bom 
desempenho, o que 
não acontece.”  
Portanto, quando há 
aqui uma 
diferenciação entre 
as carreiras, …então 
agora, essa… esse 
penhasco enorme que 
nos separa aumentou 
ainda mais e 
aumentou por todos 
estes comentários que 
houveram antes da 
verdadeira 
implementação da 
ADD.” 
 “…isto é tudo uma 
política 
economicista.. 
“ É sim uma 
separação da 
carreira docente, é 
tentar pôr-nos uns 
contra os outros 
porque é assim que 
se ganha votos. 
“ E, depois, é evitar, 
de facto, o topo da 
carreira do 
professor.” 
“Injusto, separatista, 
inexequível.” 



 

E2 “Bom, 
concordando 
com a 
avaliação, 
não concordo 
com o 
modelo.” 

“Considero 
relevante 
haver uma 
tentativa de 
haver uma 
avaliação 
mais 
profunda 
dos 
professores
, uma 
tentativa de 
fazer algo 
mais do que 
uma 
avaliação 
superficial.” 
Estou de 
acordo com 
a avaliação 
de 
aspectos 
do tipo: 
assiduidad
e, trabalho 
desenvolvi
do que 
consta do 
Plano 
Anual de 
Actividades 
…” 

“Estou em desacordo pois penso que na 
versão que está em aplicação se 
desvalorizou o trabalho desenvolvido 
em aula.” 
“Acho que a principal crítica que noto é 
a avaliação focalizar-se muito nas 
actividades extra, do plano anual de 
actividades. E quase nada no trabalho 
de aprendizagem. Acho que o trabalho 
que desenvolvemos para promover a 
aprendizagem dos alunos não está na 
avaliação.” 

“Penso que a principal 
melhoria a ser introduzida 
seria o avaliador ser 
externo à escola, sem ter 
nenhum vínculo aos 
avaliados, sendo assim 
mais imparcial na sua 
avaliação.” 

“Os professores, de 
um modo geral, vêm o 
modelo com muita 
desconfiança. De um 
modo geral, não 
concordam, apesar 
de sentirem a 
necessidade de 
serem avaliados.” 
“Estão a viver com 
stress, … 
preocupação e às 
vezes algum 
desconhecimento do 
próprio modelo de 
avaliação, por estar 
sempre a mudar.” 
 

“Porque o 
modelo 
anterior era 
muito 
superficial e 
não avaliava, 
na realidade, 
o trabalho 
desenvolvido
.” 
 

“-Penso que o 
principal factor para 
este modelo é uma 
medida de economia 
salarial, impedido a 
progressão à 
totalidade dos 
professores. Será 
essa a principal 
motivação da 
avaliação. 
Secundariamente, é 
uma boa medida de 
imagem pública 
governamental: o 
rigor, nem que seja 
mediático…rigor da 
avaliação. 
“ Necessário, 
inexequível e 
burocrático.” 

E3 “…a minha 
opinião 
relativamente 
a este…a este 
modelo é 
desacordo 
total.” 
““Bastante 
desajustado”. 
 

“O facto de 
haver uma 
avaliação, 
isso é 
relevante e 
é 
importante 
para os 
professores 
e deveria 
haver 
realmente 
essa 
avaliação.” 

“…eu acho muito mau o facto, por 
exemplo, dos professores serem 
avaliados por colegas que conhecem 
que o torna, à partida, bastante 
injusto porque se calhar alguns vão ser 
favorecidos em relação aos outros. “ 
“ estou em desacordo com quase tudo, 
principalmente a partir do momento em 
que nos pedem, portanto, aulas 
assistidas e que é tudo programado.” 
Enquanto que agora  não, o professor 
prepara-se e faz aulas bonitas, para 
apresentar a alguém, o que é irreal” 
“Porque o facto de entrar alguém 
estranho na sala vai provocar, assim, 
uma reacção no professor, se calhar, 
de nervosismo mas…a partir do 
momento em que o professor poderá 
eventualmente estar à espera que isso 
possa acontecer ao longo de todo o ano 
tem que estar preparado para todos os 
dias. (…) 

“…posso falar em relação 
ao facto de a avaliação 
ser feita por uma pessoa 
de fora, portanto por uma 
pessoa que nos é 
totalmente desconhecida 
para que a avaliação seja 
mais…mais correcta.” 
 

“Vêm este modelo 
como algo muito 
negativo, como é 
evidente. Porque 
alguém nos está a 
avaliar e acho que 
ninguém gosta de 
ser avaliado, como é 
evidente. E, por aí, os 
professores acabam 
por estar em 
desacordo. Mas eu 
penso que mesmo 
assim, eu acho que 
nós já começamos a 
cair em nós próprios 
e dizemos que, 
realmente, nós 
devemos ser 
avaliados, como 
qualquer outro 
profissional é 

“Antigamente, 
portanto, 
quando nós 
tínhamos o 
inspector, 
portanto ele 
entrava-nos 
dentro da 
sala e via a 
realidade da 
escola, a 
realidade da 
turma, a 
realidade do 
professor.” 
“É evidente 
que agora 
temos que 
fazer a auto-
avaliação, o 
que se 
calhar, 

“Portanto, eu acho 
que é uma forma de 
poupar, em termos 
monetários.  
“Muito, muito injusto; 
muito burocrático, 
que envolve muita 
papelada; e muito 
limitador uma vez 
que os professores 
não conseguem de 
facto ser aquilo que 
são no dia-a-dia.” 
“Se calhar é muito 
desajustado, eu acho. 
Bastante 
desajustado.” 



 

“ Depois há aquelas partes…em que o 
professor é avaliado com o bom, com 
o muito bom, com o excelente, e isso, 
se calhar é um bocadinho…se calhar aí 
já não concordaria tanto, não é?!! 
Portanto, se calhar não há professores 
excelentes, propriamente.” 
“Bastante desajustado. Nos aspectos 
em que, se calhar não foca aquilo que 
é mais importante, que é a motivação 
dos professores. Portanto, este modelo 
serviu para os professores ficarem cada 
vez mais desmotivados, em vez de, se 
calhar ser o contrário porque… o facto 
do professor saber que se não tirar 
muito bom ele vai ser penalizado em 
termos de subida de escalão, em 
termos de carreira futura, isso, só por 
si, o professor já acaba por andar 
angustiado nesse aspecto.” 

avaliado, não é?!!” 
 “Ora bem…os outros 
professores…alguma 
angústia. Primeiro 
porque… acabam por 
pensar muito nas 
consequências da 
avaliação e só por si, 
já ficam, portanto, 
angustiados.  
“….e depois as 
causas que isso 
também vai ter, em 
função da avaliação, 
da nota,  de subida 
nos seguintes 
escalões…em 
percentagem na nota 
final.” 

também vem 
em caminho 
daquilo que 
fazíamos 
antigamente, 
quando 
mudávamos 
de escalão, 
porque já o 
fazíamos e 
até mais 
elaborado, 
mas, para já 
não sinto 
assim, 
grandes 
dificuldades.” 

E4  “Portanto, é 
um modelo 
confuso 
porque ainda 
em Julho nós 
estamos a 
receber 
normativos 
sobre o 
mesmo.” 
“Portanto, há 
uma 
alteração 
constante.”  
“ Mas o que 
acontece é 
que este 
modelo… 
também não 
me parece 
que vê isso. 
“Não nos 
mostra essas 
diferenças.. 
Eu acho que, 
realmente, os 
professores 
não são todos 
iguais e não 
têm que ter 
todos a 
mesma 
avaliação. 
Agora que 

“Talvez 
ter…fazer 
com que as 
pessoas 
tenham 
mais 
consciência 
das suas 
atitudes 
enquanto 
professoras
, sobretudo 
em 
contexto de 
sala de 
aula. Isso 
leva-as a 
pensar. No 
fundo a 
prática e a 
observação 
de aulas 
leva à 
reflexão e 
isso é bom. 
“. Em 
conjunto ou 
sozinho 
mas reflecte. 
Também em 
conjunto. E 
isso é bom.” 
“…por um 
lado eu ser 

“…o que eu notei depois de algumas 
aulas assistidas é que elas são um 
pouco criadas artificialmente.” 
“Um deles é precisamente a 
artificialidade que pode gerar. Outro 
aspecto que eu achei que foi bastante 
negativo foi a participação…portanto é 
exigido uma certa participação ao 
professor que passa a ser…e o 
professor empenha-se nisso só para 
mostrar mundos no fim do ano. E 
acho que isso é terrível. Penso que se 
está a perder um pouco o empenho 
pelo empenho e se está a viver tudo 
em função dos objectivos.  
“…não serem por um lado uniformes 
para toda a gente. Quando digo 
uniformes digo cada escola criar o seu 
modelo próprio, cada avaliador 
interpretar à sua maneira pois já se viu 
que isso acontece. Já estive com outros 
avaliadores e já percebi que há quem 
ache que… “Ah, temos que fazer, então 
façamos mas vai tudo ter excelente”, 
sem se preocuparem com o processo 
em si. Acho que é esse tipo de ideias 
que levou a isto. No fundo é as 
pessoas pensarem que realmente o 
professor não tem que ser avaliado. 
O professor está cá, trabalha e acabou. 
Foi esse tipo de pensamento que 
levou a este extremo, a este tipo de 
avaliação e as pessoas, ao 
continuarem com essa mentalidade 

“Outro aspecto é que três 
aulas assistidas no 
máximo, não é…é o que 
existe…, não dá para 
fazer juízo nenhum do 
que um professor faz.” 
“Provavelmente com uma 
avaliação externa que 
não tivesse… que não 
fosse 
preparada…portanto uma 
avaliação…uma avaliação 
que aparecesse na escola 
e que o professor não 
estaria identificado… o 
momento…soaria muito 
mais a verdadeiro, talvez.” 
 

“Eu acho que a 
grande maioria dos 
professores acha, 
…que é horrível só 
pela questão de ter de 
ser avaliado. Acho 
que a grande maioria 
é contra, mesmo, a 
avaliação.” 
 “…e em relação às 
aulas assistidas a 
que assisti, penso que 
houve dois casos 
distintos: aqueles 
que se empenharam 
bastante e tentaram 
mostrar e até 
tentaram realmente 
tirar algum proveito 
dos nossos 
encontros e das 
reflexões e do que 
fizeram e houve um 
outro mais pequeno 
grupo que…não sei 
ainda porque é que 
os professores se 
propuseram porque 
não senti que 
tentaram melhorar 
nada nem tirar 
proveito nenhum 
disso, não sei…” 

“Portanto, ao 
contrário 
daquilo que a 
maioria dos 
professores 
dizem, aquilo 
não era 
modelo 
nenhum de 
avaliação. 
Portanto os 
professores 
não eram 
avaliados. 
Era um pró-
form.” 
“…o modelo 
anterior não 
servia para 
nada. Não 
havia 
propriamente 
uma avaliação 
mas o facto é 
que os 
professores 
não são todos 
iguais, e isso é 
um facto.” 
“…que já 
tínhamos um 
modelo de 
avaliação, 
quando ele de 

“Quer dizer, toda a 
gente comenta que é 
um modelo 
economicista, não é. 
Não sei bem se será. 
Eu penso que ele … 
talvez, se calhar isto 
é ingenuidade minha 
…pensar que ele, 
talvez, venha tentar 
repor alguma 
verdade no que 
existia.” 
“ Mas, que realmente 
não conseguiu 
também…a meu ver 
não conseguiu…” 
 
“Três adjectivos…Ora 
bem…É um modelo 
megalómano, 
portanto, veio com a 
ideia de que ia mudar 
tudo radicalmente, 
que a avaliação ia ser 
o máximo. O máximo 
no sentido de que os 
professores, 
realmente, iam ter 
um processo digno, 
justo, sei lá…que 
mudaria 
radicalmente todo o 
processo de 



 

esta também 
não me 
parece que 
resulte, não 
me parece.” 

um deles, 
portanto um 
professor 
que eles já 
conhecem, 
penso que 
os poria 
mais à 
vontade e 
conseguiría
mos ter 
reflexões 
mais 
calmas e 
com mais 
verdade.” 
 “E tem que 
haver uma 
avaliação, 
realmente. 
Eu acho que 
sim porque 
os 
professores 
não podem 
continuar a 
ser todos 
catalogados 
da mesma 
forma, não 
sendo 
iguais.” 
 

só vão fazer com que este também 
não resulte, não tiram nada de bom 
daí.  
“…das aulas assistidas, as três, não 
servem para ver nada…Aquela 
situação em que nós aparecemos 
numa aula e estamos ali a observar, por 
mais que os meninos tenham sido 
avisados cria ali um constrangimento 
pelo menos da 1ª vez, nas crianças. 
Não me parece que seja a melhor 
forma.” 
Mas o que acontece é que este 
modelo…também não me parece que vê 
isso. Tem um pouco a ver também com 
os instrumentos que são criados.”  
“Depois porque tem que se levar em 
conta todo o contexto de turma, as 
turmas não são iguais…Também não 
se podem comparar, às vezes, coisas 
diferentes. Não se pode estar a exigir 
de um determinado professor uma coisa 
quando a sua turma, à partida não tem 
nada a ver com outra. Portanto, há uma 
data de aspectos que realmente…há 
que pensar mas…também não sei qual 
é a volta que se poderá dar. Eu acho 
que, realmente, os professores não 
são todos iguais e não têm que ter 
todos a mesma avaliação. Agora que 
esta também não me parece que 
resulte, não me parece.” 
“… continuou sempre a sair 
legislação e era preciso reunir para 
ver o que é que era preciso alterar.” 

facto não 
serve para 
nada, não 
avaliava 
absolutamente 
nada.” 
 

avaliação de há anos 
para cá, e realmente 
ele foi megalómano 
…em trabalho, isso 
foi…. Injusto porque, 
realmente, como já 
referi, não repôs a 
verdade, não repôs o 
que se esperava, que 
houvesse uma 
verdadeira avaliação. 
Prepotente, também 
porque foi imposto 
sem o acordo de 
quem está no 
terreno e de quem 
tem que o pôr em 
prática.”  

E5 “Acho que é 
muito 
complexo, 
muito 
compartiment
ado, 
fracciona 
muito a 
actividade 
docente o 
que leva a 
uma 
burocratizaçã
o brutal e 
muito difícil 
de 
implementar, 
na prática.” 
 

“…a única 
coisa que eu 
vejo neste 
modelo é 
que quebra 
um bocado 
o modelo 
anterior 
que era um 
pró-form.” 
“Este 
modelo vem, 
de certo 
modo, 
quebrar 
essa…esse 
status quo 
que se criou 
ao longo dos 

“Por exemplo, eu não sei, neste 
momento, qual é a legislação que está 
em vigor e eu duvido que alguém em 
Portugal, consiga perceber qual é a 
legislação que está em vigor. 
Portanto, não há nenhum modelo que 
possa aguentar a saída constante de 
legislações que alteram as 
legislações anteriores…”(…) 
“…nenhum elemento do Conselho 
Executivo nem nenhum coordenador 
desta escola sabe qual é a fórmula 
matemática que está por detrás das 
fichas de avaliação de desempenho.” 
“Estou em desacordo com a excessiva 
fragmentação, estou em desacordo 
com a quantidade imensa de 
legislação que contraria outras 
legislações. Para além das legislações 

“…eu penso que o modelo 
tem que ver a pessoa  
mais …de um ponto de 
vista mais globalizante.” 
“Para já uma redução 
significativa dos 
parâmetros em 
avaliação…”  
 “Eu acho que têm de ser 
comissões mistas. Eu 
sou favorável a que haja 
comissões mistas… 
porque os concursos em 
Portugal são 
nacionais…para mim era 
estimulante que seja uma 
pessoa de fora, que haja 
uma visão de fora…que 
não está, digamos, 

“Acho que aqui junta-
se muitas coisas… 
Em primeiro lugar 
juntam-se os 
professores que não 
querem avaliação de 
desempenho de 
forma nenhuma.  
“Portanto, há 
professores que não 
aceitam de maneira 
nenhuma a avaliação 
de desempenho 
porque, de alguma 
maneira, sentem que 
podem ser postos 
em causa. Depois há 
professores que 
também…aceitando 

“...o modelo 
anterior que 
era um pró-
form. Bastava 
entregar uma 
reflexão e 
não havia 
qualquer 
consequênci
a  na prática.” 
" Portanto, era 
possível pedir 
o Bom mas o 
Bom era 
apenas uma 
etapa 
intermédia 
para se pedir 
o Muito Bom.” 

“O que eu vou dizer 
acho que não tem 
nada a ver com aquilo 
que o Ministério diz… 
Para mim este modelo 
é assim… os 
professores é uma 
classe muito grande e 
que pelo tempo, que 
eu acho que também 
é errado, ascendiam 
ao topo da carreira. E 
o topo da carreira 
significa muito 
dinheiro em jogo. E, 
portanto, era preciso 
parar essa 
progressão 
automática e, 



 

anos.” 
“Portanto, é 
a única 
coisa 
positiva 
que eu vejo 
em termos 
de 
alteração 
das minhas 
práticas: foi 
ter 
percebido 
como é que 
se podia 
fazer um 
projecto 
educativo 
prático e 
mensurável
.”  
“acho que a 
ADD 
pressionou a 
que, de 
facto, se 
fizesse um 
Projecto 
Educativo 
mais 
concreto em 
termos de 
qual deveria 
ser a 
direcção do 
discurso.” 

que contrariam outras legislações, 
despachos que contrariam decretos-
lei e por aí fora, há a própria DGRHE 
que nas próprias Facs também faz 
legislação.” 
 “Há também um aspecto que eu não 
posso concordar que é passar-se de 
um modelo onde havia grande 
permissividade, onde…onde por um 
lado havia algum corporativismo da 
parte dos professores…para um 
modelo dos mais agressivos que há 
com a aplicação das quotas … sem 
qualquer situação intermédia…é uma 
coisa que causa dentro das escolas 
grande conflito, tumultua muito as 
relações entre os professores impede 
qualquer trabalho corporativo…  
 “As quotas, uma forma muito agressiva 
de diferenciar as pessoas que terá 
consequências muito nefastas  
“Em segundo lugar a análise muito 
fragmentada da avaliação de 
desempenho.” 
 “ O que se passa também neste 
momento é que cada escola está a 
aplicar a lei como acha que…como a 
interpreta.” 
“Quando no desempenho de uma 
profissão a preocupação está na 
recolha de evidências 
para…digamos…quando as 
consequências se tornam o próprio 
modus operandis, acho que não 
é…acho que se tem que melhorar este 
aspecto.” 
“…e depois havia o parâmetro da 
avaliação de desempenho referente 
às notas dos alunos e ao 
absentismo.” 

limitado à partida por pré-
concepções sobre as 
pessoas… Vai reflectir 
sobre aquilo que lê e 
eventualmente sobre a 
entrevista à pessoa e 
alguém de dentro. Acho 
que as pessoas de dentro, 
por um lado têm a 
vantagem de conhecer 
bem as pessoas mas por 
outro lado também podem 
estar pré-formatadas, 
digamos assim, pelo 
conhecimento que têm 
das pessoas, para o bem 
e para o mal. … com 
orientações nacionais e 
com orientações internas, 
com avaliadores externos 
e com avaliadores 
internos.” E, acho 
pessoalmente, também, 
que os escalões mais 
altos, …a avaliação nos 
escalões mais altos 
deve ser sempre a 
pedido do próprio, … 
porque eu acho que isto 
está ligado à 
motivação… portanto, eu 
tenho que ter uma 
motivação para…” 
. Acho que se devia 
caminhar para uma 
análise não tão 
fragmentada, sempre na 
parte pedagógica e na 
parte funcional mas em 
visões mais globalizantes. 
E depois uma 
clarificação inequívoca 
da lei permitindo por um 
lado um conjunto de 
standards nacionais e 
depois permitindo, em 
simultâneo, uma 
componente de escola. 
…” 

até a avaliação de 
desempenho, se têm 
afirmado contra ela, 
nomeadamente 
professores titulares 
porque não estão 
familiarizados com 
práticas de avaliação 
de colegas e, 
portanto 
esse…função que 
lhes é atribuída faz 
também com que 
não se revejam neste 
modelo porque não 
se revêm a eles 
próprios como 
avaliadores. E depois 
há um conjunto 
muito grande de 
professores que não 
se revêm no modelo 
porque o próprio 
modelo, em si, 
encerra, de facto um 
conjunto de 
trapalhadas, foi um 
modelo que foi 
imposto 
acompanhada de 
uma propaganda 
massiva contra os 
próprios 
professores, contra 
a classe 
profissional… 
portanto, o próprio 
criou muitos 
anticorpos na forma 
como foi 
implementado.” 
“E aí, eu acho que o 
sentimento dos 
professores, 
digamos que 
passaram daquela 
revolta inicial, 
daquela sensação de 
pânico - “o que é que 
me está a acontecer, 
o que é que caiu 
aqui…”- começa por 
uma revolta mais 
consolidada no 

“ Portanto, por 
um lado não 
havia 
nenhum juízo 
de valor 
sobre o 
mérito nem 
nenhuma 
afirmação 
pública dele. 
“Portanto, 
nunca houve 
interesse 
nenhum nem 
de um partido 
nem do outro 
em 
regulamentar 
isso. No que 
diz respeito ao 
Não Satisfaz, 
que o estatuto 
também 
previa, ele 
não era 
nunca 
aplicado por 
uma questão 
corporativa 
dos 
professores.  
“…um 
modelo onde 
havia grande 
permissivida
de…” 
 “É possível 
premiar o 
mérito. Aliás, 
o modelo 
anterior 
tinha-o. Era 
preciso era a 
intencionalid
ade directa 
do professor 
para chegar 
ao Muito 
Bom. O 
professor tinha 
que 
formalmente 
pedir uma 
avaliação 

sobretudo era 
preciso evitar que 
um número tão 
esmagador de 
pessoas chegasse 
ao topo da carreira. 
“Para mim… eu sou 
contra as quotas. 
Acho que as quotas 
estão exactamente 
nesta lógica 
economicista. É 
preciso estancar o 
acesso ao topo da 
carreira e, portanto, 
este modelo… tem um 
único objectivo este 
modelo, que é esse. 
 
Indique 3 adjectivos 
que caracterizem este 
modelo. 
Burocrático, 
dantesco…não 
serve…Burocrático, 
monstruoso, 
sufocante… 
 



 

conhecimento de 
causa. As pessoas ai 
já começaram a 
achar que aquilo era 
uma visão, de facto, 
muito fragmentada, 
que a burocracia iria 
ser perfeitamente 
colossal, “…portanto 
começa a haver aqui 
um movimento 
crescente de 
indignação…” 
“E agora? 
A percepção dos 
professores é sempre 
uma percepção muito 
negativa. Agora, eu 
penso que se esta 
numa fase um pouco 
de … não se sabe 
muito bem se a 
panela vai entrar em 
ebulição ou não. “ 
 

pública, o que 
não foi era 
regulamentad
o. Acho que 
era muito 
mais 
vantajoso um 
modelo 
desses em 
que a própria 
pessoa 
solicita a 
apreciação 
pública do 
seu 
desempenho 
do que 
propriamente 
esta 
imposição de 
uma forma 
particularmen
te agressiva, 
que acho que 
vantagens 
não trará 
nenhuma.“ 

 
 

dimensões
/ 
categorias 
 
sujeitos  

Implementação do Processo de Avaliação no Agrupamento 

Opinião geral  Efeitos gerados pela avaliação Dificuldades sentidas na 
implementação deste 
modelo 

Sentimentos face à 
implementação do modelo 

Na relação entre 
os professores 

Nas relações 
entre 
professores/
as e 
avaliadora 

Nos modos de trabalho dos 
professores/as 

Na organização 
geral da escola De 

Satisfação 
De Insatisfação 

E1 “No meu 
agrupamento o 
processo 
foi…foi bem 
explicado e foi 
bem 
apresentado e 
as pessoas, 
penso que se 
sentem um 
pouco mais 
descansadas 
porque acho 
que estamos 
num 
Agrupamento 
que neste 

“Alterou…muito. 
Muito mesmo.” 
“…sempre achei 
que o “bicho” 
professor era um 
pouco… fechado 
mas quando tinha 
que trabalhar em 
grupo trabalhava 
e trabalhava 
muito bem. E 
agora a ideia que 
eu tenho é que o 
trabalhar em 
grupo acabou 
porque quanto 
mais trabalho 

“Não. Eu 
confio 
profundame
nte na 
minha 
colega 
avaliadora.” 
“Depois, 
pelos dois 
anos de 
contacto 
anteriores 
que tive com 
ela, a 
trabalhar, lá 
está, 
naqueles 

 “A ADD trouxe uma série 
de burocracia adicional 
aquela que nós já 
costumávamos ter…” 
“a nível da minha 
organização, não, não 
provocou qualquer tipo de 
alteração.” 
“A minha prática 
pedagógica continua 
exactamente igual.  
“Sim, preparo de modo 
diferente(as aulas 
observadas).” 
“Agora, mudei, sim, foi a 
nível do tempo. Porque 
entendo que uma aula 

“Sofreu 
variadíssimas 
alterações que 
nós fomos 
vendo ao longo 
do ano. Nós 
temos pessoas 
novas no 
Executivo. O 
Executivo 
também foi 
mudando. Ao 
longo de três 
anos mudou 
bastante. Acho 
que fizeram um 
esforço muito 

“Temos mais uma vez a 
burocracia, como é óbvio, 
não é?!! Eles… O nosso 
Agrupamento anda a 
preparar esta ADD já 
quase há dois anos. 
Desde que o decreto-lei 
saiu, em que eles 
tiveram de ler legislação 
atrás de legislação, que 
saía de hora em hora.” 
.”…enquanto foi sendo 
feita, foi sendo 
constantemente enviada 
para as escolas. E as 
escolas tinham de as ler 
e de as entender para 

“Nenhum! 
Nada!” 
 

“Insatisfação, tudo. 
Em relação à 
prática docente, 
principalmente. O 
que eu mais gosto 
de fazer na escola 
é ser professora 
...não consegui 
ser tão professora 
quanto deveria ter 
sido…porque era 
interrompida, 
porque tinha de 
atender 
telefonemas, 
porque tinha de 
preparar coisas, 



 

aspecto é 
extremamente 
correcto e 
profissional. 
Tentaram levar 
as coisas de 
acordo com a 
realidade em 
que o 
Agrupamento se 
insere e as 
escolas do 
Agrupamento se 
inserem e daí os 
professores se 
sentirem um 
pouco mais 
calmos 
relativamente a 
este modelo.” 
“O nosso… 
respeitou 
minimamente a 
realidade 
envolvente mas 
conheço outros 
Agrupamentos 
que não tem 
rigorosamente 
nada a ver e que 
estão a tentar 
avaliar coisas 
que são quase 
impossíveis de 
avaliar.” 
“…mas, acho 
que podia ter 
sido ainda mais 
profundo do 
que aquilo que 
nós tivemos ao 
longo do ano.” 
“No entanto, 
volto a dizer, 
acho que eles 
fizeram um 
excelente 
trabalho” 

individual se 
mostrar, toda a 
gente tem ideia 
que a avaliação 
será melhor ou 
que irá melhorar 
a avaliação que 
depois é 
feita…ou quase 
todos os outros 
colegas acusam-
no de fazer isso 
simplesmente 
para ter uma boa 
avaliação. Eu 
acho que há um 
…uma tensão 
silenciosa entre 
cada professor e 
entre cada… e 
aquilo que cada 
professor faz 
dentro da sua 
sala e com a sua 
turma, o que 
antes não existia.” 
“…e agora, o 
facto de uma 
turma ser uma 
boa turma já é 
motivo de um 
certo desconforto 
por parte de 
algumas 
pessoas”. 
“Portanto, as 
relações 
interpessoais…a
quelas que eram 
fortes 
mantiveram-se 
fortes e acho 
que se 
estreitaram 
ainda mais 
porque agora as 
pessoas 
partilham 
opiniões e 
partilham 
problemas. As 
outras relações 
que não eram 
tão boas, 

trabalhos de 
grupo que os 
professores 
já faziam 
antes, não 
é?!! Também 
entendo que 
ela é 
profundame
nte justa e 
séria no 
trabalho 
que realiza. 
Portanto, 
quando ela 
assumiu 
esse papel 
eu senti-me, 
até, 
descansada
.” 
 

observada, …no nosso caso 
tinha 45 minutos,… e nós 
tínhamos que abordar 
aqueles conteúdos enquanto 
que uma aula que não fosse 
observada, os 45 minutos 
transformar-se-iam numa 
hora e meia ou duas 
horas…seja o que for.  
“E, depois, a nível de toda a 
burocracia que nos 
exigem, adicional aquilo 
que nós já tínhamos antes. 
Tudo agora é controlado 
ao ínfimo pormenor, o que 
eu pessoalmente não me 
importo mas é mais stress 
e é… e temos… prazos a 
cumprir que muitas vezes 
são pequenos e temos de 
ter as coisas feitas em 
cima da hora, o que veio 
complicar e muito o nosso 
desempenho na sala de 
aula.”  
“É claro que também me 
afundei muitas vezes em 
burocracias e reuniões e 
tudo o mais. Essas, sim 
…essa parte sim, foi muito 
complicada, foi a gestão do 
tempo. E a gestão do 
tempo, este ano lectivo foi 
complicadíssima para toda 
a gente.” Em relação à 
prática docente, 
principalmente. O que eu 
mais gosto de fazer na 
escola é ser professora 
...não consegui ser tão 
professora quanto deveria 
ter sido…porque era 
interrompida, porque tinha de 
atender telefonemas, porque 
tinha de preparar coisas, 
papeladas para o dia 
seguinte, porque tinha aulas 
observadas, porque tinha 
uma série de formações e 
acabaram, acredito que, 
acabaram os miúdos por 
sofrer nesse aspecto.  

grande, 
também, para 
se adaptarem. 
Portanto, tudo 
isso, no nosso 
caso, foi uma 
base 
importante, 
também. Na 
forma como nós 
encaramos esta 
ADD… Mas 
sofreu várias 
alterações. Não 
quer dizer que 
sejam melhores 
nem piores, não 
é?!!! Mas 
alteraram-se, 
de facto, grupos 
de trabalho, os 
horários… a 
não ser os não 
lectivos, que 
praticamente se 
estenderam ao 
longo do ano 
lectivo todo 
porque acabam 
as aulas mas 
não acaba o 
trabalho. Nas 
reuniões de 
Conselho de 
docentes 
também, 
também se 
mudou alguma 
coisa. Temos a 
nossa 
Coordenadora 
de docentes 
que teve um 
trabalho imenso 
este ano e já no 
ano anterior, na 
preparação 
para esta ADD. 
Portanto, 
algumas coisas 
mudaram. Mas 
eu acho que a 
escola, o 
Agrupamento 

depois as poderem 
aplicar. Portanto, nesse 
aspecto, é uma das 
grandes dificuldades. 
Depois, outra grande 
dificuldade é aquilo que 
a ADD simplesmente 
não legislou ou 
esqueceu-se de legislar, 
sem querer… não sei… 
de propósito, não faço 
ideia…, que são aqueles 
casos concretos da 
E.B.1, de professores 
das E.B.1s, professores 
de Apoio, professores 
do Educação Especial, 
Pré-escola, todos os 
Educadores. A nível da 
legislação para esta ADD, 
eles esquecem-se destas 
particularidades que as 
escolas/Agrupamentos 
têm. E, portanto, 
conseguir depois, pegar 
no pouco que saiu e 
adaptá-lo à realidade do 
Agrupamento, eu 
acredito que isso tenha 
sido extremamente 
complicado. No entanto, 
volto a dizer, acho que 
eles fizeram um 
excelente trabalho. 
Acima de tudo, tentaram 
defender ou …sim, 
defender, o professor e 
os interesses da escola 
dentro desta ADD que 
tão complicada é de 
aplicar.” 
“…era mesmo em 
relação à legislação que 
a nossa escola 
conseguiu combater 
com sessões de 
esclarecimento logo no 
início do ano lectivo.” 
“O nosso, eu acredito que 
sim, que  respeitou 
minimamente a realidade 
envolvente mas conheço 
outros Agrupamentos que 
não tem rigorosamente 

papeladas para o 
dia seguinte, 
porque tinha aulas 
observadas, 
porque tinha uma 
série de formações 
e acabaram, 
acredito que, 
acabaram os 
miúdos por sofrer 
nesse aspecto. 
“…mas, acho que 
podia ter sido ainda 
mais profundo do 
que aquilo que nós 
tivemos ao longo 
do ano.” 



 

tornaram-se 
piores…por 
causa da 
tensão…” 
 

em geral se 
conseguiu 
adaptar muito 
bem. “ 
 

nada a ver e que estão a 
tentar avaliar coisas que 
são quase impossíveis de 
avaliar.” 

E2 “O modelo e os 
documentos 
foram alterados 
várias vezes, 
foram feitas 
várias reuniões 
de 
esclarecimento
s, actualização 
de 
esclarecimento
s e essas 
alterações 
todas 
provocaram 
algum 
nervosismo na 
implementação 
da avaliação.” 
 

“Penso que não, 
não houve…não 
senti competição 
entre os 
professores.” 
“Nas relações 
entre os 
professores, senti 
que em alguns 
casos houve 
cooperação e 
entreajuda, troca 
de 
documentação, 
troca de 
experiências, 
auxílio de quem 
estava com mais 
dificuldades.” 
“ Nos outros 
casos em que não 
houve entreajuda, 
acho que houve 
relações de 
ignorar as 
preocupações 
uns dos outros, 
em alguns casos. 
Simplesmente, 
não se 
preocupavam 
com o stress em 
que a pessoa se 
encontra.” 

“Consciente
mente, não. 
Agora, 
inconscient
emente, é 
capaz de ter 
sido 
alterada em 
algum 
modo. 
Talvez 
algum 
aumento de 
formalidade 
no trato.” 

“De um modo geral, 
não…talvez só 
organizando e 
estruturando melhor, com 
uma preocupação maior 
com a 
interdisciplinaridade.” 
“De certo modo faz com 
que os professores se 
habituem a se organizar. 
Não necessariamente a 
fazer diferente, mas a 
documentar e organizar o 
seu trabalho, que 
normalmente já o fariam. 
Porquê? Porque é uma das 
partes da  avaliação e, 
naturalmente, as aulas, 
sendo avaliadas tem que se 
apresentar a documentação 
toda…” 

“Sim, algumas. 
Começando 
pelo maior 
número de 
reuniões que 
foi necessário. 
Houve muitas 
reuniões de 
Conselho de 
Docentes, de 
esclareciment
os, 
preparação. 
Para quem 
teve aulas 
observadas 
implicou as 
reuniões entre 
o avaliador e o 
avaliado.” 

“Eu acho que a principal 
dificuldade que se 
sentiu na escola foi as 
constantes alterações 
que foram feitas. O 
modelo e os 
documentos foram 
alterados várias vezes, 
foram feitas várias 
reuniões de 
esclarecimentos, 
actualização de 
esclarecimentos e essas 
alterações todas 
provocaram algum 
nervosismo na 
implementação da 
avaliação.” 
“De um modo geral, os 
professores focam 
principalmente a 
burocracia do sistema 
de avaliação.” 
“Pessoalmente, as 
dificuldades que senti 
mais foi ao nível 
burocrático no 
preenchimento de grelhas 
e relatórios… e saber 
como os preencher do 
modo correcto e de 
maneira a ser uniforme 
com os restantes 
professores.” 

“Sim. …Dá-
me alguma 
satisfação 
sentir-me 
avaliado 
pelo meu 
trabalho, 
sentir que é 
tido em 
conta os 
resultados 
daquilo que 
fazemos ao 
longo de 
um ano 
inteiro, para 
o caso de 
dois, dois 
anos. E, 
também 
me dá um 
sentimento 
de 
satisfação 
sentir que 
as 
pessoas, 
os 
profission
ais que 
realizaram 
menos 
esforço no 
seu 
trabalho, 
que não 
sejam… 
que não 
fiquem em 
pé de 
igualdade 
na 
avaliação, 
em relação 
àqueles 
que 
cumprem e 
vão além 
do que 

“Insatisfação… 
Sentir que o meu 
trabalho do dia-a-
dia não é tido em 
conta na 
avaliação.” 
 



 

lhes é 
pedido.” 

E3 “…o professor 
avaliador e 
executivo terão 
tido bastante 
trabalho de 
preparação…” 
“…o professor 
avaliador e 
executivo terão 
tido bastante 
trabalho de 
preparação 
mas isso não 
se fez notar 
muito no dia-a-
dia.” 

“Sim, sem 
dúvida, alterou. 
O facto dos 
professores 
cada vez mais 
guardarem as 
suas ideias para 
si próprias e não 
partilham, 
achando que 
serão melhores 
professores 
guardando as 
melhores 
ideias… Sem 
dúvida isso. 
Portanto, há 
realmente uma 
desunião cada 
vez mais 
acentuada.” 
“…no meu grupo 
de trabalho não, 
pelo facto de 
nós não termos 
pedido a 
avaliação, 
portanto, as 
aulas 
assistidas.” 
“as relações 
interpessoais 
entre os 
professores, 
sem dúvida que 
foram afectadas 
pelo simples 
facto do 
professor ser 
avaliado.  
“O facto de eu 
não ter pedido 
aulas assistidas 
e os meus 
colegas de 
grupo não terem 
pedido aulas 
assistidas 
beneficiou em 
termos de 
companheirismo
.” 

“…não foi 
propriament
e 
afectada…” 
 

“Não. O facto de não ter 
pedido aulas assistidas 
acabou por funcionar 
exactamente como tinha 
funcionado até agora. 
Portanto, não alterei 
absolutamente nada. Se 
calhar, se tivesse pedido 
aulas assistidas, aí sim. Ia, 
de facto, diferenciar 
algumas das minhas aulas, 
principalmente aquelas em 
que iria ser avaliada. …iria 
fazer aulas daquelas um 
bocadinho irreais, “Mas 
não, não alterou nada.” 
“De um modo geral, eu acho 
que os professores têm 
andado um bocadinho mais 
nervosos em relação a este 
tema. Se calhar alterou um 
bocadinho… a prática 
pedagógica… Se calhar, 
não em relação a mim mas 
em relação aos meus 
colegas, se calhar… O facto 
de terem andado mais 
ansiosos a preparar as 
suas aulas assistidas, se 
calhar vai roubar algum 
tempo, também, aos 
meninos, vai roubar algum 
tempo à preparação do dia-
a-dia dos meninos… 
Portanto, os professores, se 
calhar, agora, andam muito 
mais preocupados com os 
papéis… do que 
propriamente, se calhar, o 
resto do trabalho. E em 
parte, se calhar, os alunos 
acabam por ser prejudicados 
em relação a isso.” 
 

“Sim…Não 
alterou muito 
mas, em 
termos, por 
exemplo das 
reuniões, 
houve mais 
reuniões para 
explicar aos 
professores, 
realmente, 
esta temática. 
Em termos de 
grupos de 
trabalho, 
horários, 
reuniões de 
docentes, 
propriamente 
grupos de 
trabalho 
mesmo, 
portanto isso 
não. Não houve 
reuniões 
extraordinárias 
em relação a 
isso a não ser 
mesmo as 
reuniões gerais 
de escola, que 
houve 
algumas…” 
 Houve 
eventualmente 
uma ou outra 
reunião 
extraordinária 
para explicar 
tudo o que 
estava 
implicado com 
a avaliação de 
desempenho 
mas, em 
relação ao 
resto, acho que 
não, não se fez 
notar muito.” 
“Não estou 
dentro do grupo 
que criou as 

“Ora bem, eu acho que as 
dificuldades em tudo se 
notam pelo facto de isto 
ser um bocadinho 
ambíguo também. E os 
professores não 
saberem muito bem para 
aquilo que vão. E o facto 
de haver quotas, e o 
facto de haver essas 
coisas assim, portanto, faz 
com que os professores 
também andem um 
bocadinho à deriva. 
Primeiro, sem dúvida, 
quando tentavam 
explicar o modelo, nem 
tudo era propriamente 
muito concreto e estava 
sempre, 
constantemente, tudo 
em mudança. Porque 
houve várias mudanças 
ao longo do ano, em 
relação à avaliação. E 
sempre na expectativa de 
que iam mudar. Portanto, 
era sempre este…isto que 
surgia nos professores, 
que realmente as coisas 
iam mudar, e que vão 
mudar. Toda a gente 
pensa assim, não é?!! De 
qualquer forma acho 
que não foi muito fácil a 
implementação deste 
modelo porque eu acho 
que os professores não 
receberam muito bem 
este tipo de avaliação. 
De qualquer forma, acho 
que foi bastante 
pacífico. E houve 
professores que 
aderiram…Não estou 
dentro do grupo que 
criou as grelhas, que 
esteve envolvido mas 
imagino que deve ter 
sido complicado todo 
esse trabalho que está 
por trás, não é, da 

“Satisfaçã
o, claro 
que não.” 

“Sem dúvida as 
cotas, sem dúvida 
pelo modo como 
as aulas 
assistidas estão a 
ser feitas. Não 
devia ser feito por 
colegas. Devia ser 
feito por pessoas 
que a gente não 
conhece. Portanto, 
como antigamente 
existiam, por 
exemplo, os 
inspectores.” 



 

“não achei que 
tivesse mudado 
absolutamente 
nada. Em relação 
aos outros 
colegas da 
escola com 
quem eu 
também me vou 
relacionando e 
que pediram 
aulas assistidas, 
também não 
alterou. O facto 
de eu ir fazendo 
algumas 
perguntas, se 
tem vindo a 
correr bem o 
processo…mas 
nada se 
manifestou em 
termos de 
alteração. 
Portanto, pelo 
facto de eu 
também não ter 
pedido, os 
professores 
quando 
respondem, 
respondem 
abertamente 
porque sabem 
que, à partida 
como eu não 
pedi nada, 
portanto estão 
abertamente a 
falar comigo 
porque eu não 
vou copiar 
nada.” 

grelhas, que 
esteve 
envolvido mas 
imagino que 
deve ter sido 
complicado 
todo esse 
trabalho que 
está por trás, 
não é, da 
avaliação…” 

avaliação…” 
“Um dos aspectos que 
foi focado, que para mim 
foi um dos aspectos 
para que eu tivesse 
desistido das aulas 
assistidas, por exemplo, 
foi o facto de as aulas 
assistidas serem de 
apenas 45 minutos , 
estabelecidas no nosso 
Agrupamento, e eu achei 
que era completamente 
impossível um professor 
mostrar aquilo que é em 
45 minutos, na minha 
opinião.” 
 “Eu não tive propriamente 
avaliação assistida e só 
por si, isto é mais fácil. 
Mas, se tivesse, se calhar 
seria por aí. Portanto, o 
facto de ser pouco 
tempo de aula…Eu, para 
já, vejo isto como algo 
muito pacífico, o ser 
avaliada. Como não me é 
pedido nada em especial 
eu penso que as coisas 
são mais fáceis. É 
evidente que agora temos 
que fazer a auto-
avaliação, o que se calhar, 
também vem em caminho 
daquilo que fazíamos 
antigamente, quando 
mudávamos de escalão, 
porque já o fazíamos e até 
mais elaborado, mas, para 
já não sinto assim, 
grandes dificuldades.” 

E4 “E, neste 
momento, penso 
que os 
instrumentos 
que nós 
adoptámos no 
nosso 
Agrupamento e 
que foram 
criados com 
muito trabalho 

“Mas penso que 
não houve 
disputa…penso 
que até entre os 
colegas que iam 
ser avaliados, 
não notei que 
houvesse 
disputa entre 
eles nem…e até 
notei uma certa 

“Tentei ser o 
mais normal 
e continuar 
com o tipo 
de relação 
que eu tinha 
com as 
pessoas. 
Portanto, 
posso dizer 
que houve 

“Ora bem, este ano, com a 
ADD eu deixei de ter uma 
turma. O meu trabalho foi 
um bocadinho estar nesta 
situação de apoio. Foi 
totalmente diferente. 
Modifiquei ligeiramente 
mas não sei em que ponto 
foi em função da ADD, se 
foi em função realmente 
desta mudança que houve. 

“Sim, eu penso 
que sofreu. 
Uma delas é eu 
ter ficado sem 
turma.” 
“Primeiro 
porque tudo o 
que esteve 
relacionado 
com a ADD 
continuou a 

“As dificuldades que foram 
sentidas…A maior 
dificuldade prendeu-se 
realmente com o ritmo 
de trabalho e com o que 
nos foi exigido. Se por 
um lado eu deixei de ter 
turma, ao ficar com os 
apoios fiquei com 
aquele problemazinho 
de fazer substituições, o 

“Ora bem, 
vou sempre 
bater no 
mesmo. Ou 
seja, 
realmente 
acho que 
houve uma 
partilha, 
houve uma 
partilha 

“Insatisfação…É 
ver que ele não 
resulta como se 
esperava. É ver 
que não dá para 
fazer uma 
verdadeira 
avaliação. Não 
serve. Pelo menos 
com os 
instrumentos que 



 

e depois de 
testados e 
…Também 
verifiquei, 
portanto, pelo 
desenrolar da 
acção, também 
não nos 
serviam. Não 
nos mostram 
essas 
diferenças. 
Foram feitos, 
não sei, talvez 
para um 
professor bom, 
que é aquilo que 
é a média e 
todos atingem 
aquilo e não dá 
garantias de 
haver ali 
uma…diferença
s.” 

entreajuda…disc
utiam uns com 
os outros aulas 
e achei que isso 
…” 
“Notei que 
houve alguma 
camaradagem, 
pode-se dizer 
assim, entre 
alguns colegas 
que se 
interessavam em 
discutir o que 
iam dar e que se 
preocupavam 
em discutir uns 
com os outros e 
não notei aquela 
parte de 
egoísmo de 
“Vou fazer 
melhor do que 
tu”.” 
“ Agora, entre os 
professores em 
geral também não 
notei que aqui, 
neste 
Agrupamento, 
houvesse assim 
alguma alteração 
significativa.” 
 

um caso em 
que houve  
tentativa de 
maior 
aproximaçã
o por parte 
de um 
colega mas 
foi um caso 
no meio dos 
vários que 
tenho…Port
anto …não 
me pareceu 
significativo
.” 
“E, apesar 
de eu não ter 
sentido ou 
de eu tentar 
fazer com 
que as 
situações 
fossem…se 
mantivessem 
a nível de 
relação entre 
mim e os 
outros…apes
ar de eu ter 
tentado e 
penso que 
na maioria 
dos casos 
não houve 
mudanças, 
como já 
disse…” 
“…penso 
que uma 
avaliação de 
alguém 
externo, é 
capaz de 
ser mais 
positiva.” 

De qualquer das formas 
levou-me também a mim a 
reflectir mais sobre a 
maneira como estou a 
trabalhar. Portanto, eu ao 
ver os outros, também me 
revejo e também penso 
naquilo que faço ou que fiz 
ou que poderei ainda fazer 
de melhor. Portanto, penso 
que sim, vai sempre bater 
naquela tecla da reflexão.” 
“A minha prática pedagogica, 
já te disse, que pensei 
nela…Se calhar pensei mais 
nela do que é habitual. Claro 
que vi coisas 
interessantíssimas que me 
levaram a questionar 
algumas coisas que fiz.” 
“Sim, alterou. Alterou as 
práticas…Quem deu as 
aulas assistidas tenho a 
certeza que alterou as 
práticas. Tenho a certeza 
mesmo. Sobretudo a nível 
da preparação, a nível da 
didáctica das 
disciplinas…acho que pôs 
o pessoal a pensar e penso 
que mesmo com duas 
aulas assistidas, só…quem 
esteve não pode deixar de 
reflectir sobre elas e de 
pensar nelas para o 
futuro.” 

ser discutido 
ao longo deste 
ano. Como já 
disse no início, 
continuou 
sempre a sair 
legislação e 
era preciso 
reunir para ver 
o que é que 
era preciso 
alterar. 
Aumentou 
imenso o 
número de 
reuniões, 
imenso as 
horas de 
trabalho. A 
sobrecarga, a 
nível de… Ao 
meu 
nível…portant
o para 
observação e 
agora no final 
tem sido 
imensa. Eu 
posso dizer 
que, com cada 
professor, 
agora nesta 
última fase eu 
tive, à vontade 
mais de 6 
horas, só com 
cada processo 
e realmente 
porque…pronto, 
é tudo 
novo…tem que 
se observar 
bem…tem que 
se tentar retirar 
evidências de 
todo o lado e 
tem sido muito 
trabalhoso. E, 
depois, isto 
implica com 
todo o outro tipo 
de trabalho. 
Tem sobrado 
menos tempo 

que, muitas vezes nos 
custava trabalho. Não 
deixei de ser 
coordenadora de docentes 
por causa disto e tinha 
reuniões com os meus 
colegas Coordenadores 
de Ano que muitas 
vezes tinham que ser 
trocadas…foi bastante 
confuso porque, tanto 
dava apoios de manhã 
como depois tinha que vir 
à tarde… fazer 
substituições e isso 
implicou um bocadinho 
com o nosso trabalho. 
Portanto, não tínhamos 
aqueles momentos fixos 
em que nos reuníamos e 
estou num ano bastante 
confuso. Pronto, houve 
uma ou outra…adaptar 
todo o trabalho da escola 
a este processo que tem a 
ver com isso…juntarmo-
nos, não nos juntarmos, 
agora estou eu, agora 
tenho que ir para uma 
observação de aula, agora 
não dá…tenho que estar 
noutra turma. Tornou 
muito difícil o trabalho 
entre mim e os colegas 
coordenadores.” 
“Foi confuso para os 
colegas e falando já dos 
outros colegas. Houve 
alguma dificuldade em 
perceber o modelo. 
Houve alguma 
dificuldade porque a 
legislação estava 
sempre a mudar, porque 
o próprio processo é 
confuso. Portanto, é um 
processo complexo. As 
pessoas não se sentiram 
à vontade. Tinham 
dificuldade em perceber 
como é que ele se 
distribuía, se realizava, 
quais eram os momentos, 
o que é que era preciso, 

grande por 
parte de 
alguns 
elementos.. 
Esse é o 
maior 
sentimento
… ou seja, 
a coisa 
mais 
agradável 
que eu 
vejo neste 
modelo de 
avaliação: 
portanto a 
reflexão 
que os 
professore
s podem 
fazer.. em 
conjunto, 
sobretudo, 
mas 
também a 
podem 
fazer em 
particular, 
do seu 
trabalho. É 
importante 
que 
reflictam e 
sobretudo 
que se 
habituem a 
escrever 
que é 
mostrar 
que 
reflectiram
.” 
 

nós utilizamos, 
não dá para 
realmente 
distinguir um 
professor bom de 
um professor 
melhor ou de um 
professor pior. 
Penso que têm 
que ser um pouco 
melhorados mas 
o modelo global, 
mesmo assim, é 
insatisfatório 
porque leva a 
momentos falsos, 
entre aspas, 
portanto, 
momentos que 
não são reais. 
Aquelas aulas 
preparadas 
são…soam a 
falso.” 
“ Quando nós 
olhamos e temos a 
percepção perfeita 
de que as turmas 
são diferentes, os 
desempenhos são 
diferentes e o 
modelo, realmente, 
não transmite isso.” 



 

para fazer 
outro trabalho 
que eu acho 
que é 
fundamental 
na escola que 
é dedicarmo-
nos aos 
alunos, à 
preparação de 
aulas… Neste 
caso não de 
turmas mas 
tenho apoios, 
não é ?!! E 
também preciso 
de os preparar 
e todo esse 
tempo fica 
sempre na 
retaguarda 
porque isto é 
urgente e tem 
que ser…Mais 
tempos em 
reuniões, 
aumento da 
carga horária 
para mim, 
como 
observadora, 
para a equipa 
de 
coordenação, 
para a equipa 
directiva, para 
equipa da 
CCAD. O facto 
de ter 
realmente 
deixado de 
estar com 
turma…” 
“ …o ano 
passado já 
estávamos na 
CCAD e eu 
tinha turma e 
realmente não 
havia 
observação de 
aulas mas as 
reuniões eram 
constantes, 

que instrumentos usar, e 
apesar de, eu penso, … 
nós aqui termos feito 
algum bom trabalho nesse 
sentido que foi explicar, 
mostrar a todos os 
docentes quais eram os 
documentos, o que é que 
se ia…com que é que eles 
poderiam contar mas esta 
mudança contínua, acho 
que levou as pessoas à 
confusão. Sentiam-se 
muitas vezes perdidas, 
iam muitas vezes 
perguntar: “Mas é preciso 
isto? O que é que eu 
tenho que fazer agora?” 
Portanto, penso que 
houve alguma 
instabilidade a esse nível. 
As pessoas estavam 
perdidas no meio deste 
processo. E, realmente, 
isto acarretou muito mais 
trabalho, muito mais horas 
que nos foram retiradas 
ao outro trabalho normal 
que nós já tínhamos de 
reuniões com os colegas 
coordenadores, de 
preparação de aulas, dos 
currículos e isso tudo.” 
“Primeiro, foi tudo de 
novo. Tive de estar 
sempre em actualização 
no que diz respeito a 
esses normativos todos. 
Foi o excesso de 
trabalho. Foi bastante. 
Foi todas as situações 
novas a que eu não 
estava habituada. No 
fundo, para mim a 
observação de aulas 
também constituiu uma 
aprendizagem, atenção, 
não é?!!Tive alguma 
preparação, 
alguma…preparaçãozinha 
a nível de formações e 
realmente fiz uma data 
delas mas é diferente. 
Acho que tinha que haver 



 

eram todas as 
semanas, … 
trabalho para 
casa…ver 
aquela 
papelada…E, 
portanto, foi 
extenuante… 
“Não é que este 
tenha sido 
melhor mas…” 
 

um processo de…um 
outro processo de 
aprendizagem antes de se 
iniciar. No fundo, o que eu 
estive a fazer foi uma 
aprendizagem. Portanto, 
foram as minhas maiores 
dificuldades.” 
 
 

E5 A ADD foi 
implementada 
de forma muito 
tumultuada , 
tendo-se 
revelado um 
processo 
penoso, 
burocrático, 
 consumidor de 
muito tempo e 
de muitas 
energias e fonte 
de grande 
conflitualidade.  

o  
foi  

 

“Numa primeira 
fase alterou. 
Acho que agora 
estão mais ou 
menos 
estabilizadas. 
Numa primeira 
fase alterou 
aquando da 
entrega dos 
objectivos 
individuais. Aqui 
nesta escola, 
digamos, a ideia 
dominante era a 
não entrega… ou 
seja, as pessoas 
que lideravam o 
processo eram 
pela não entrega 
dos objectivos 
individuais. 
Portanto, não 
houve muito 
espaço à 
reflexão… ou 
seja não era 
possível reflectir 
alto” 
“. Portanto, isto 
foi um pouco 
constrangedor 
porque as 
pessoas que 
entregaram 
objectivos 
individuais 
sentiram-se um 
pouco inibidas 
em comentar 
alto. Algumas 
acabaram por 

“Nenhuma. 
Eu apenas 
senti 
alterações… 
não em 
termos de 
avaliador/ava
liado porque 
aí… como 
nesta escola 
apenas é 
avaliada a 
parte 
funcional…di
gamos, não 
é necessário 
um contacto 
directo 
avaliador/ava
liado… é 
apenas… Os 
objectivos 
entregam-se 
na 
secretaria, a 
auto-
avaliação 
também se 
entrega na 
secretaria, 
portanto não 
há 
necessidade 
de nenhum 
contacto 
entre 
avaliador/ava
liado. As 
instruções 
foram 
sempre 
dadas em 

“Apenas na parte 
burocrática. Ou seja, eu 
trabalhei o ano passado 
seguramente, em média, 10 
horas por semana para 
tentar definir os indicadores 
de cada descritor. Em média 
dez horas por semana, 
seguramente nós 
trabalhámos durante vários 
meses. Foi trabalho 
considerado perfeitamente 
improdutivo e inglório. A 
única parte que eu acho 
produtiva associada a isso, 
nessa época, foi o ter 
redefinido o Projecto 
Educativo em termos de 
metas, ou seja, acho que a 
ADD pressionou a que, de 
facto, se fizesse um Projecto 
Educativo mais concreto em 
termos de qual deveria ser a 
direcção do discurso. 
Portanto, é a única coisa 
positiva que eu vejo em 
termos de alteração das 
minhas práticas. Foi ter 
percebido como é que se 
podia fazer um projecto 
educativo prático e 
mensurável.” 
“Aqui na E.B.2/3 nenhum… 
 E, no geral? 
Não sei ainda bem… Porque 
sei que no 1º ciclo metade 
dos professores pedem 
avaliação de desempenho. A 
Coordenadora de 
Departamento ainda não fez 
uma reflexão sobre isto no 
Conselho Pedagógico, 

“Relativamente 
poucas. O 
modelo de 
avaliação foi 
sempre 
trabalhado nas 
reuniões de 
departamento 
ou em 
Conselho de 
docentes, de 
vez em quando 
uma reunião 
geral. Não se 
evolui para 
outras formas 
organizativas 
porque aqui na 
E.B.2/3 -e no 1º 
ciclo é mais ou 
menos idêntico 
- não há 
qualquer 
espaço. Aliás, 
um dos grandes 
problemas que 
se punha aqui 
era onde é que 
os avaliadores, 
no caso de ter 
havido colegas 
a pedir a 
avaliação de 
aulas, onde é 
que os 
avaliadores 
reuniriam com 
os avaliados...” 
 “Inicialmente, 
houve 
algumas 
reuniões de 

“Em primeiro lugar a 
ausência de espaços. A 
avaliar-se o desempenho 
pressupõe-se que haja 
diálogo entre as pessoas 
mas um diálogo reflectido, 
um diálogo sobre as 
práticas pessoais. Não há 
um espaço onde possam 
reunir os avaliadores, não 
há um espaço onde 
possam reunir avaliadores 
com avaliados. Isso é logo 
uma dificuldade. Depois, 
falta de formação das 
pessoas … nenhum de 
nós tinha formação… 
formação específica na 
forma de supervisão. No 
fundo, a avaliação de 
desempenho implica a 
formação especializada na 
supervisão. Nenhum de 
nós tinha formação nessa 
área, e depois,  formação 
específica em muitos 
aspectos ligada ao 
direito 
administrativo…porque a 
avaliação de 
desempenho pressupõe 
um domínio razoável de 
partes do código de 
procedimento 
administrativo que nós 
ignorávamos.” 
“ Portanto, há aqui um 
desconhecimento do 
direito administrativo que 
releva…como este há 
muito…” 
“Eu lembra-me que em 

“Nenhum.” “Muitos. Primeiro 
não gostei que o 
modelo fosse 
acompanhado de 
um ataque sem 
precedentes a 
uma classe 
profissional. A 
nossa classe tem 
bons profissionais 
como tem maus 
profissionais. Este 
modelo surge 
numa altura de um 
ataque sistemático 
na comunicação 
social de que os 
professores eram 
uma classe 
altamente 
privilegiada, muito 
bem paga, com 
…trabalhavam em 
part-time, não se 
interessavam pelos 
alunos, os alunos 
abandonavam a 
escola, o insucesso 
era esmagador. 
Isto vivia-se 
ciclicamente assim. 
Não tínhamos 
avaliação 
nenhuma. 
Portanto, este 
modelo aparece 
como uma… um 
instrumento da 
tutela para 
moralizar uma 
classe cheia de 
privilégios. Acho 



 

não ir mais às 
reuniões.  

reuniões 
gerais ou 
recebemos 
por email e 
portanto 
esse 
contacto 
próximo 
surge na 
parte de 
quem pede 
avaliação 
das aulas. 
Mas, como 
na E.B.2/3 
ninguém 
pede essa 
parte…porta
nto, esse tipo 
de 
relacioname
nto nunca 
chegou a 
haver mas, 
curiosament
e, foi 
discutido por 
mais do que 
uma vez no 
Conselho 
Pedagógico 
a parte da 
avaliação de 
desempenho
, no que diz 
respeito às 
aulas e … 
toda essa 
parte 
pedagógica. 
E aqui na 
escola 
E.B.2/3 
apenas um 
único 
departament
o consegue 
testar os 
documentos, 
um único 
coordenador 
de 
departament
o. É a 

portanto não posso dizer que 
em termos de agrupamento, 
se isto interferiu na prática 
das pessoas ou não. À 
partida penso que sim, 
porque quando há… quando 
nós sabemos que uma aula 
nossa é observada, isso 
obriga-nos a um esforço 
de reflexão maior quer na 
preparação quer na 
avaliação da própria aula. 
E esse esforço de 
preparação e de reflexão 
obviamente que tem de ter 
sempre dividendos positivos 
na própria prática do 
professor. Quando nós 
paramos para pensar sobre 
o que estamos a fazer tem 
que haver sempre evolução 
qualitativa. Quando há um 
olhar de fora sobre aquilo 
que se está a fazer tem que 
haver avaliação…tem que 
haver, forçosamente, do 
ponto de vista do professor, 
avanços qualitativos. A 
minha expectativa é que o 
haja mas não tenho dados 
para o dizer neste momento.” 
 

avaliadores 
antes de, 
propriamente, 
se avançar para 
a fase em que 
as pessoas 
podiam pedir 
um avaliador da 
sua área, 
portanto, logo a 
seguir à 
delegação de 
competências, 
portanto em 
Julho e em 
Setembro deste 
ano houve 
algumas 
reuniões de 
avaliadores… 
algumas… Mas 
depois 
acabaram por 
morrer… 
porque a 
pouco e pouco 
os próprios 
avaliadores 
foram 
reunindo mais 
numa 
perspectiva 
sindical, às 
seis e meia, 
abrindo a 
reunião aos 
professores da 
escola para 
irem vendo a 
cada passo o 
que fazer…E, 
portanto, essas 
reuniões iniciais 
para análise da 
legislação, para 
análise do que 
eram uma aula 
assistida, para 
análise de 
como é que se 
utiliza um 
instrumento, 
como é que se 
poderia… 

Junho do ano 
passado(2008) havia uma 
revolta muito grande, os 
professores estavam 
todos muito indignados e 
aborrecidos quer com o 
conselho Executivo quer 
com o Conselho 
Pedagógico que achavam 
que devia…que se deviam 
ter promovido reuniões 
gerais de 
professores…Portanto, os 
professores sentiam-se 
muito revoltados, 
também, com os órgãos 
internos da escola por 
não os irem 
esclarecendo a par e 
passo, das coisas. Isso 
nunca aconteceu porque 
os próprios órgãos, quer 
a Comissão 
Administrativa 
Provisória quer o 
Conselho Pedagógico 
também não sabiam 
como é que haviam de 
esclarecer os outros. 
Portanto, quem estava à 
frente da escola foi-se 
coibindo de fazer reuniões 
mas quem estava do outro 
lado pretendia reuniões 
para se sentir mais 
esclarecido. Portanto, isso 
é uma dificuldade que as 
pessoas apontam muito. 
Quer dizer, o ano passado 
viveram muito angustiadas 
porque tinham apenas a 
lei, a informação ia sendo 
escassa. Dava para 
perceber que havia muitas 
coisas que as pessoas 
não dominavam e 
gostariam de ser mais 
informadas. Portanto, 
houve aqui um iato muito 
grande de tempo em que 
não havia informação 
suficiente. Portanto, isto é 
um aspecto que as 
pessoas referem muito até 

que nenhum bom 
profissional se 
pode rever nessa 
situação. Depois 
vivia-se uma má 
altura. Eu vivi 
durante dois 
anos…o ano que 
antecedeu e esse 
ano…o ano 
anterior…vivia-se 
numa espécie de 
angústia 
permanente. 
Todos os dias 
saiam leis. Todos 
os dias. Havia… 
portanto, 
havia…nós 
tínhamos a 
sensação de que 
tudo quanto 
fizemos ao longo 
dos anos estava 
mal feito. Porque 
era a lei do ensino 
Especial, era a lei 
dos órgãos de 
administração e 
gestão das 
escolas, eles eram 
os planos de 
recuperação, tudo 
mas…eram as 
áreas curriculares 
não disciplinares. 
Não houve sector 
nenhum da nossa 
actividade que 
não tenha que ser 
regulamentado, 
que não tivesse 
que ser 
regulamentado, 
causando a 
sensação a quem 
estava no terreno 
de que tudo 
estava mal feito. 
Portanto, vivemos 
aqui …estes 4 
anos foram 
vividos por quem 
estava à frente 



 

coordenador
a do meu 
departament
o e a 
professora 
que se 
voluntariou 
para que 
fosse testado 
fui eu 
própria. 
Nenhum 
outro…nenh
um 
coordenador 
de 
departament
o se atreveu 
a pedir a um 
colega do 
seu 
departament
o para testar 
os 
instrumentos
…, portanto, 
assistir a 
uma aula, 
ver como é 
que 
poderia… 
que tipo de 
alterações… 
que tipo de 
dificuldade é 
que sentia, 
que 
alterações é 
que era 
preciso pôr 
nos 
documentos. 
Portanto, 
aqui na 
escola 
E.B.2/3, essa 
parte das 
aulas é uma 
coisa que 
não se fala.” 
 

digamos uma 
espécie de 
auto-formação 
numa primeira 
fase, já que 
não houve 
formação 
nenhuma, mas 
numa espécie 
de esforço 
colaborativo 
entre as 
pessoas para 
reflectirem 
sobre isso 
houve muito 
poucos e, a 
pouco e pouco, 
foram mesmo 
sendo 
abandonados 
por… ao fim e 
ao cabo 
reuniões mais 
de carácter 
sindical do que 
propriamente… 
“Nada que 
transcendesse 
as reuniões 
normais de 
departamento 
onde eram 
dadas… 
presumo que o 
Conselho de 
docentes era 
idêntico, 
embora o 
primeiro ciclo 
seja um caso 
porque no 1º 
ciclo tem aulas 
assistidas 
…mas aqui, na 
escola E.B.2/3 
apenas através 
das reuniões 
de 
departamento 
são dadas as 
informações. 
Portanto, a 
partir do 

Junho/Julho do ano 
passado. Depois, em 
Setembro, quando 
regressámos, começou a 
haver reuniões gerais com 
mais regularidade: 
Portanto, este aspecto da 
informação este ano já 
não se põe tanto. 
Portanto…aqui as 
dificuldades dos 
professores já eram mais 
uma dificuldade real do 
que depois o 
conhecimento da lei. 
Como é que se vai fazer 
isto ou como é que se 
observa uma 
aula…Digamos que já 
entra mais na própria 
discussão que deveria 
ter começado a 
acontecer o ano 
passado, que é uma 
reflexão sobre o como é 
que podemos avaliar 
numa aula, o que é que é 
legítimo pedir-se, o que 
é que é produtivo. 
Porque, no fundo, o que 
se pretende é eu tenha 
impacto positivo na prática 
das pessoas e portanto, 
quando se observa uma 
aula o que é que se deve 
eleger como aspectos 
consensuais, digamos 
assim, e que possam 
interferir positivamente 
nas práticas da pessoas. 
Isto, este ano já começou 
a se falado.  
“Portanto, há aqui 
aspectos que nós, na 
CCAD portanto e eu fui 
Presidente da CCAD até à 
eleição do senhor director 
que passa a ser 
Presidente por inerência, 
…” 

dos órgãos 
pedagógicos, o 
Executivo a dar 
saída…foi um 
autêntico 
Tsunami 
legislativo. 
Portanto, isto criou, 
a par dos 
comentários que 
iam sendo feitos na 
comunicação 
social,  de estilo 
“Perdi os 
professores mas 
ganhei os pais”, 
foi sendo vivido 
como um… nós 
estando no terreno, 
há anos e anos a 
esta parte a 
trabalhar com 
dedicação e com 
empenho, como 
sendo uma classe 
profissional sem 
brio, sem empenho 
e não fazendo 
nada bem feito ao 
longo dos anos. 
Portanto, foi 
preciso chegar de 
repente alguém ao 
Ministério da 
Educação, fazer 
uma espécie de 
política de terra 
queimada…portant
o, isto causa… isto 
já tinha uma 
grande 
desmotivação 
quando veio a 
avaliação de 
desempenho… 
Portanto, a 
avaliação de 
desempenho 
surge já numa 
altura em que as 
pessoas estão 
muito 
desgastadas por 
efeitos deste tipo 



 

Simplex, do 2º 
Simplex, é 
quase posta 
de parte a 
avaliação, 
digamos 
assim. Sabe-se 
que no fim do 
ano se há-de 
entregar a 
auto-avaliação 
mas quase que 
se tenta 
recuperar o 
ambiente de 
antes deste 
modelo de 
avaliação. Será 
a auto-
avaliação 
encarada 
como um pró-
form, alguma 
coisa que se 
entrega 
porque à 
partida está 
assegurado o 
Bom. 

de política. Surge 
como uma pedra 
fundamental para a 
moralização e 
portanto, digamos, 
para além da 
complexidade do 
próprio modelo que 
faz com que as 
pessoas se 
encerrem… foi, 
mesmo assim, a 
figura que eu 
arranjo para 
elucidar…Se nós 
estivermos 
fechados em média 
10 horas por 
semana para tentar 
descodificar as 
legislações e 
fazermos 
indicadores. 
Portanto, é um 
modelo que não 
tinha a motivação 
e, portanto, eu 
acho que não 
pode haver 
nenhuma 
avaliação de 
desempenho se 
as pessoas não 
sentem 
motivação.”. 
“Portanto, eu sou 
favorável à 
avaliação, acho 
que os professores 
não são realmente 
todos iguais.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

Grelha Síntese de Análise do Focus Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Grelha síntese da análise do Focus Group 

 

dimensão/ 

categorias 

  

Modelo de Avaliação de Desempenho 

Opinião geral  Aspectos com 

que concorda  

Aspectos com que discorda Propostas de melhoria Opinião dos 

outros 
professores 

Comparaçã

o com o 
modelo 

anterior 

Princípios subjacentes ao modelo 

E7- Bem, eu 

acho que é 

muito 

complexo. 
No entanto, 
eu acho que é 

só em termos 

burocráticos 

porque na 

prática, 

nestes dois 

anos, não 

teve grande 

expressão 

uma vez que 

nem todos os 

professores  

acabaram 

por 

completar, 

digamos, o 

processo em 

si, nem todos 

levaram a 

cabo as 
mesmas fases. 

Acho que… 

era…no final 

de contas, 

não se 

traduziu em 

melhorias, 

acho eu! 

E8- E não 

fomos 

preparados 

para, não 

é?!! … Foi-

nos imposto, 

assim um 

bocado à 

pressa… 

E7 –Sim, 

depois… 

E9- Também 

concordo 
com 

E9-De 

alguma 
maneira eu 

acho que veio 

dar mais 

organização 

e veio 

clarificar 

melhor o que 

é que nós 

fazemos, 
portanto, ao 

longo do ano. 
Porquê? 

Porque há 

muita coisa 

que nós 

fazemos e 

que não fica 

registado e 

eu acho que, 

de alguma 

maneira, isto 

veio permitir 

clarificar o 

trabalho que 

o professor 

faz… 

E6-Olha que 

eu não sei… 

E8-Sim, eu 

concordo 

com a E9… 

E9-
…Estrutura, 

embora…? 

E7-Eu 

também 

venho na 

linha do que 

os colegas 

disseram. 

Embora…é 
evidente que 

a avaliação 

não pode ser 

muito 

E6-Os mais relevantes… o que eu considero é 

a parte burocrática, o excesso de papéis que 

temos 

que preencher, como volto a repetir, que nos 

tira muito trabalho com os alunos. Se calhar 

nós podíamos fazer pesquisas, coisas 

diferentes para darmos uma aula muito 

melhor no dia-a-dia do que estar a 

preencher papéis em cima de papéis e, se 

calhar, preocupar-nos com as famosas três 

aulas assistidas para parecer bonito… O 

“show off… 

E9-Também na sequência do que disse a 

colega, é de facto o tempo que nós temos que 

disponibilizar para as  tarefas de escrita, o 

preenchimento de papéis, tira-nos bastante 

tempo para a preparação do dia-a-dia, no 

trabalho diário com os alunos…  
E8-Acho que há muita pressão com este 

modelo, também, não é?!! O facto de ter 

aulas assistidas, o termos ali alguém a ver o 

que nós estamos a fazer, o que nos pressiona 

muito e pode nos condicionar… 

E6-E o facto de teres os escalões, …não… o 

teres o professor e o professor titular, e o 

facto de saberes que não vais progredir por 

si já é ali um entrave, já é…não é?!! No 

fundo rouba-nos um bocadinho de 

motivação, …e depois falta união, começa a 

faltar a união entre docentes… 

E8-E o facto de haver quotas, se nota que 

não há tanta união nos professores. 

Antigamente partilhavam mais o material, 

fichas e tudo e agora, assim, com este 

modelo acho que as pessoas se fecharam 

mais nelas próprias. 

E6-Fecharam-se mais!! 

E7- …eu considero que deve ser um processo 

contínuo e acho que…se calhar esta 

avaliação centra-se muito nas 3 aulas 

assistidas e, logo à partida, isso é um factor 

que acaba por não poder transparecer 

aquilo que é o trabalho do professor ao 

longo do ano. Mas no sentido de ser 

relevante… 

 E6-Agora, também sou da opinião que tem de 

haver uma avaliação séria. Também, a 

E8-Menos burocracia… 

E6-Menos burocracia… 
E9-E alguém externo para 

nos avaliar… 

E8-Sim, alguém externo… 
E7-O avaliador deve ser um 

agente externo aquele 
meio… 

E9-Acho que 

proporcionaria melhor 

ambiente entre 

colegas…era imparcial. 

E8-Deixar de haver 

quotas…se és bom, és bom! 

Não tem que haver a quota! 

E9-Eu proporia uma 

carreira única. …Também 

para ser avaliadas porque, 
se nós avaliamos os alunos 
também gostamos de ser 

avaliados. Agora, de facto 

que não estivesse esta 

barreira, esta divisão, entre 

os professores-professores e 

os professores titulares. 

E6-Eu concordo com isso… 

E7-E mais!! Andámos a 

apregoar durante o ano todo, 
durante os quatro anos, 

durante um ciclo, que a 

avaliação deve ser 

sobretudo formativa, acho 

que nos professores se deve 

verificar o mesmo… 

Ninguém está a avaliar as 

minhas dificuldades no 

sentido de as melhorar. 

Estão a avaliar no sentido 

de excluir…E, logo isso, 

para mim, nunca é avaliar! 

É excluir! 

E8-E, em vez de existir… de 

sermos avaliados deviam era 
nos dar formação… 

E6-Mas os moldes … 

E7-Lá está, no sentido de tu 

melhorares. Uma das 

E8-Pelo que 

estou a ver aqui, 

todos 

concordam que 

este modelo 

não é… não 

está adequado, 
não? 

E9-Todos os 

professores 

querem ser 

avaliados mas 

este 

modelo…não 

estão é de 

acordo com o 

modelo… 

E8-Todos 

concordam 

com as aulas 

assistidas…não 

concordam é 

com a parte 

burocrática. 
E6-A parte 

burocrática 

que é a de que 

todos os 

professores 

falam. 

E8-O nosso 
trabalho já 

envolve 

burocracia, não 
é, papelada. Isto 

é acrescentar 
ainda mais, não 

é, mais 

burocracia à 

já… 

 

(Viver o 

processo)  
E9-Com 

alguma 

ansiedade… 
E8-E 

E6-Sim, 

nós somos 
avaliados 

todos os 

dias pelos 
alunos, 

pelos pais, 
mas, …na 

altura, a 

nossa 
antiga 

avaliação 

não era tão 
séria, não 

é?!! 

(…) 
E9-…como 

eram os 

inspectores

. Quando 

apareciam

… 

(…) 

E6-Agora, 

também 
sou da 

opinião que 

tem de 

haver uma 

avaliação 

séria. 
Também, a 

antiga 

avaliação 

que nós 

tínhamos 

não era 

uma 

avaliação 

séria mas, 

também, 

nós 

passámos 

do oito ao 

oitenta e 

acho que 

convém 

E6-Economicista,  claramente! 

E8-Está respondido! 
E6-Criam-se as quotas, os professores não 

sobem de escalão. Cria-se ali, logo, um entrave 

para os professores progredirem, logo ali 
economiza-se dinheiro.  

E7-A prova de ingresso… 
E6-Exactamente, a prova de ingresso na 

carreira…Logo aí, arruma com muitos 

professores, ou seja, esses nunca vão entrar na 
carreira. Os que já estão…que por acaso era o 

meu caso mas que não aconteceu porque este 

ano trabalhei, os que já estão correm o risco de, 
ao fim de 5 anos fazem uma prova e dizerem-

lhe: “Olha, afinal tu nem és professor, andaste 

5 anos a brincar com o sistema”. Logo aí 
também, claramente, o dinheiro…Por isso, 

acho que é só uma questão economicista. 

E8-Eu concordo com o que a professora disse. 
E9-Também concordo com o que a colega 

disse muito embora, considere que isto veio 

dar uma maior estruturação ao nosso 

trabalho, não é, à dinâmica das 

escolas…Portanto, havia esse aspecto de 

avaliar…também muito técnico mas em 

certa medida era necessário, mesmo para 

defender o trabalho dos professores, não 

é?!! Mais estruturado, mais organizado, 
acho que sim! De resto também concordo…é 

assim, não concordo nada com as quotas e 

essas estrutura de carreira 
E6-Se eles retirassem…o facto das quotas… o 

professor titular até nem tanto, portanto por 

aí…a parte das quotas e dos professores 

titulares, acho que o modelo até tinha 

pernas para andar…e vem avaliador 

externo…tinha pernas para andar…acho que 

tinha muitas pernas para andar… 

E7-O facto de quem nos avalia já ser uma 

pessoa interna, já é por sí uma maneira de 

economizar porque nos países em que está a 

ser implementada a avaliação, não nestes 

moldes mas em moldes semelhantes, o 
avaliador é um avaliador externo. Só que isso 

implicaria custos, formação porque as pessoas 

não vão ser avaliadores,…eu, a partir de hoje 
não posso ser avaliadora sem ser uma pessoa 



  

esse…Compr

eendo a 
colega 

quando diz 

que é um 
modelo 

muito 

complexo. É 

muito 

estruturante, 

o que não 

quer dizer 

que seja 

mau, quer 

dizer, haver 

mais 

estrutura no 

nosso 

trabalho. 
Acho que até 

pode ajudar 

no nosso 

próprio 

trabalho e 

até progredir 
um bocado no 

nosso próprio 

trabalho.  

E6-… é um 

modelo 

muito 

burocrático 
que tem 

muitas fases 
que para 

mim, na 

minha 
opinião, não 

são possíveis 

de 

concretizar

… porque 

vai roubar 

muito tempo 

de 

preparação 

de aulas. E, 

por outro 

lado, este 
modelo, fez 

com que os 

professores 

deixassem de 

ser docentes 

diferente dos 

moldes em 

que 

está…tem 

que passar 

obrigatoriam

ente por 

muitos 

passos em 

que esta 

avaliação de 

desempenho 

passa. Eu 

excluiria, se 

calhar, a 

parte 

burocrática. 

… Eu, ao 

contrário de 

alguns, da 

grande 

maioria dos 

professores, 

não sou 

contra as 

aulas 

assistidas, 

acrescentand

o que elas 

devem ser 

surpresa …” 
“E9-Também 

concordo 

com o que a 

colega disse 

muito 

embora, 

considere 

que isto veio 

dar uma 

maior 

estruturação 

ao nosso 

trabalho, não 

é, à dinâmica 

das 

escolas…Port

anto, havia 

esse aspecto 

de 

avaliar…tam

bém muito 

técnico mas 

em certa 

antiga avaliação que nós tínhamos não era 

uma avaliação séria mas, também, nós 

passamos do oito ao oitenta e acho que 

convem encontrar-se aí um meio termo, que 

é um bocadinho difícil, não é, … 
(…) 

E8-Para já dava-lhe insuficiente, não 

satisfaz. 

E6-Mudava… aulas assistidas não. É assim, 

concordo!! Mas sem datas definidas, com 

um avaliador externo, que não 

conhecêssemos de lado nenhum… 

E9-…como eram os inspectores. Quando 
apareciam… 

E6-Exactamente. E reduzir um bocadinho a 

carga burocrática. 
E7-Ao ser uma avaliação externa há uma 

carga de documentos, como o guião de pré-

observação e o guião de pós-observação, que 

não se fazem. Nós temos o nosso plano de 

aula simplesmente para aquele dia. Eu não o 

faço e não acredito que a grande maioria o 

faça, de forma registada, que chegue a casa e 

faça, neste dia este aspecto correu menos 

bem…, e faça um registo diariamente… 
E8-Faz, se calhar, mentalmente, exacto. 

E7-Faz mentalmente, intuitivamente, 

exactamente. … 
E6-E mesmo o plano de aula, naqueles 

moldes, também não tem razão de ser, não 

é?!! Tu todos os dias fazes um plano de 

aula…. 

E9-É exaustivo… 

E6-A nossa parte pessoal fica aonde? 
E7- E cobrir aqueles pontos todos… 

E8-Sim, porque a nossa planificação é 

mensal, ninguém planifica assim… eu faço 
um guião diário… 

E7- Não sei quem foi o professor que os 

conseguiu cumprir. Como a tal situação das 

estratégias inovadoras, o facto de ter de ser 

uma coisa nunca antes vista…Porque é 

assim, eu não vou inventar agora um jogo, 
inventar, não é…? Se calhar faço a minha aula 

com meia dúzia de regras, estás a ver? 

E8-Eu não sei até que ponto este 

modelo…como é que eu hei-de dizer… é 

uniforme a todos os agrupamentos…se nós 

estamos a ser avaliados da mesma maneira, 

isto é que eu não sei! 

E7-Há subjectividade sempre da pessoa que 

vai avaliar mas…isso é uma coisa que… 
E8-Mas isso é injusto, e os critérios são todos 

os mesmos em todo o lado?... 

formas de tu melhorares a 

avaliação seria 

proporcionar aos 

professores formação nos 

temas em que ele se sentisse  

pouco à vontade. 

E8-E não haver esta 

avaliação… 

(…) 

E8-Eu, por exemplo, com 

esta avaliação, eu não 

aprendi nada. E, por 

exemplo, quando fiz a 
formação de Matemática há 

dois anos atrás, aí senti que 

fiquei melhor, que aprendi 
alguma coisa e o que aprendi 

na formação ensinei aos 

meus alunos. … 
E6-Mas a ideia que eu tinha 

dos moldes iniciais da 

avaliação de desempenho é 

que era  ver as nossas 

possíveis falhas, entre 

aspas, e tentar colmatá-las. 
Era a ideia inicial de uma 

avaliação de desempenho. O 

colega errou ali, ali e ali… 
Vai ter que fazer formação 

nisto e nisto e nisto…Mas, 

não seja …A avaliação de 
desempenho que temos agora 

caiu no ridículo. É,…vamos 

separar, vamos cortar e 
acabou a conversa. Por isso, 

o que se tinha inicialmente 

era uma boa avaliação de 

desempenho. Os moldes em 

que se caiu, não é uma boa 

avaliação de desempenho. 
E7-No fundo acaba-se por 

ir melhorando nalguns 

aspectos, e por isso no uso 
das novas tecnologias, na 

utilização do quadro 

interactivo… pelo menos 
nesses aspectos acabou por 

influenciar. Quando se vai 

tratar um tema ter um 
máximo de conhecimentos 

possíveis sobre isso…mas 

fora isso não teve impacto.  

E6-Mudava… aulas 

assistidas não. É assim, 

pressão…press

ão…as pessoas 

estão-se a 

fechar, não é? 

E9-É uma 

carga pesada 
porque…dar as 

aulas…em casa 
já há muita 

tarefa a fazer 

relativamente 
aos alunos e 

depois, mais 
aquela carga de 

trabalho que nós 

temos de fazer 
para a escola. 

E8-E eu acho 

que há colegas, 

principalmente 

os mais velhos, 

que estão a 

deixar de 

gostar de ser 

professores… 
E9-Mas eu 

continuo a 

gostar, graças 

a Deus…é por 

gosto… 

E6-Também o 

facto de 

estarmos a 

lutar por uma 

nota, isto não 

vai ajudar em 

nada a relação 

entre colegas. 

Vai haver ali 

uma rivalidade 

muito grande. 

Vai haver a tal 

competição,… 
E7- A 

comparação… 

E6-… a 

comparação 
que nós não 

queremos com 
os alunos e que 

se vai começar 

a gerar entre 
professores. 

Que ambiente 

encontrar-

se aí um 

meio 

termo, que 

é um 
bocadinho 

difícil, não 

é, … 
 

 

formada nessa área, não é?!!Portanto, à 

partida… e ninguém faz avaliação sem gastar 
dinheiro que é o que o nosso governo está a 

fazer, está a tentar avaliar os professores não 

gastando… o mínimo dos mínimos. Se vocês 
pensarem, onde é que ele está a ganhar o que 

quer que seja? A ganhar não, a gastar! Onde é 

que ele está a gastar o que quer que seja? Em 
lado nenhum. O facto de ter de ser uma pessoa 

externa já por si, só ia levar a muitos custos. 

Imagina a quantidade de pessoas externas que 
eram necessárias para avaliar os professores. 

Logo por aí…E, depois isto é uma tentativa 

de….também, nós estamos integrados na 

Comunidade Europeia e depois temos de 

demonstrar aos restantes membros que, 

afinal, Portugal, até em termos de educação 

até está a tentar dar passos… 

E9-Gigantes… 
E7-…gigante, dar passos muito grandes o que 

está até a ser traduzido nos exames. Nós 

sabemos o porquê mas não vamos entrar por aí. 
E este sistema vai ser um bocado, também, por 

isso. Tentar mostrar, transparecer aquilo que de 

facto não somos. 
(Os princípios então seriam…?) 

E7-Economicista, burocrático, acho que 

esses são os princípios em que assentou desde 
o início. 

E8-Burocrático, economicista e… 

E7-E complexo… 
E8-Infeliz… 

E7-Complexo no sentido de…até o próprio 

governo saber… 
Nem o Simplex descomplicou? 

A-Até o Simplex veio complicar! 

E7-Até as próprias pessoas que criaram este 

modelo, inicialmente nem sequer sabiam 

como o implementar. Eles criaram mas depois 

passaram esse papel para os Agrupamentos. 
Portanto, eles próprios se viram 

confrontados com uma realidade que não 

foram capazes de implementar. Isto foi tudo 

trabalho dos Agrupamentos. 

E6-É assim, como qualquer modelo devia ser 

experimentado e não foi. Ou seja, inventou-se 
o modelo que não estava inventado, não 

é?!!Toda a gente sabe de onde é que saíu este 

modelo… 
(E-De onde é que saiu este modelo?) 

E6-Este modelo tem claramente bases da 

América Latina. Quem pesquisar um 
bocadinho na internet pega por exemplo nos … 

E8-Então a colega está a dizer que Portugal é 



  

e passassem 

a ser 

secretários.”  

medida era 

necessário, 

mesmo para 

defender o 

trabalho dos 

professores, 

não é?!! 

Mais 

estruturado, 

mais 

organizado, 
acho que sim! 

De resto 
também 

concordo…é 

assim, não 
concordo 

nada com as 

quotas e essas 
estrutura de 

carreira”. 

 

(…) 

E7-Por exemplo, avaliar o desempenho de 

um professor pelos resultados escolares dos 

seus alunos pode conduzir a uma avaliação 

injusta, porque paralelamente aos 

resultados dos alunos estão implícitos 

muitos outros factores 

(…). 
E9- Em relação às aulas assistidas eu não 

concordo porque acho que não é em três ou 

quatro aulas assistidas que se pode 

mostrar… 

(…) 

E6-…porque vai roubar muito tempo de 

preparação de aulas. E, por outro lado, este 

modelo, fez com que os professores 

deixassem de ser docentes e passassem a ser 

secretários. 

(…) 
E7-Inclusive quem tem um determinado 

número de insuficientes pode inclusive ser 

excluído da carreira de professor. Avaliar, 

assim… nunca vai traduzir-se numa 

melhoria. 

(…)E7- E eu não estou de acordo com o 

facto de que quem nos vai avaliar, quando 

estamos a dar as ditas aulas assistidas seja 

um colega nosso. Acho que a avaliação teria 
algum significado se fosse um avaliador 

externo que chegasse de surpresa à nossa sala e 

dissesse: “Estou aqui para vos avaliar.” 
E6-Porque é impossível esquecer a parte 

humana que todos nós temos, não é?!! E ser 

100%, 
100% neutro, não é?!! 

E7-Exactamente e, depois, não é só isso, não 

é?!! É eu saber que vou ter uma aula 

assistida, 

independentemente de tudo vou ter que a 

preparar melhor. Inconscientemente acabo 

por fazê-lo sempre melhor do que estando 

numa situação normal, no quotidiano na 

minha sala de aula em que 

preparo…evidentemente que se tem que 

preparar as coisas mas não, se calhar, com 

aquele rigor de querer cumprir aqueles 

itens todos a que nós, à partida, sabemos 

que vamos ser avaliados.” 

(…) 
E8- Por isso é que eu não concordo com este 

tipo de avaliação, de aulas observadas, não 

é?!! Porque, no meu caso, quando estou a 

ser observado, não sou o verdadeiro eu. Fico 

nervoso e isso nota-se de forma negativa, 

concordo!! Mas sem datas 

definidas, com um 

avaliador externo, que não 

conhecêssemos de lado 

nenhum… 

(…) 

E7-Eu solicitei porque em 

primeiro lugar, como já referi 
anteriormente, considero 

que as aulas assistidas 

devem fazer parte do 

modelo de avaliação, seja 

este ou seja outro. Não nos 

moldes em que está a ser 

cumprido este modelo, 

estas aulas assistidas…mas 

concordo.” 

“E6-Se eles retirassem…o 

facto das quotas… o 
professor titular até nem 

tanto, portanto por aí…a 

parte das quotas e dos 

professores titulares, acho 

que o modelo até tinha 

pernas para andar…e vem 

avaliador externo…tinha 

pernas para andar…acho que 

tinha muitas pernas para 
andar…” 

“E6-Mudava… aulas 

assistidas não. É assim, 

concordo!! Mas sem datas 

definidas, com um 

avaliador externo, que não 

conhecêssemos de lado 

nenhum… 

E9-…como eram os 

inspectores. Quando 

apareciam… 

E6-Exactamente. E reduzir 

um bocadinho a carga 

burocrática.” 

 

é que vai haver 

numa escola 

para trabalhar 

com os alunos 

se nós, entre 

colegas, não 

nos estamos a 

dar bem? 
 

um país do 3º mundo? 

E6-Não é um país de 3º mundo… 
E8-Mas caminha para lá? 

E6-Mas caminha para lá! Eu, por acaso estive a 

ver, numa das pesquisas que estive a ver na 
Internet…este  modelo, claro que não era 

nestes moldes mas está implementado. Agora 

não sei precisar se era no Chile ou… 
E8-Deve ser na Venezuela… 

E6-…se era na Venezuela. Em que já se fazem 

os famosos caderninhos de avaliação para 
professores que lá são vendidos a peso de ouro. 

E7- E o objectivo era aumentar o sucesso 

dos alunos com este modelo, acho que 

também não vai ser por aqui. 

E9-Eu posso acrescentar um adjectivo que é o 

necessário. Porque acho que, de qualquer das 

maneiras, perante tudo o que foi dito que eu 

concordo mas acho que é necessário para 

termos uma carreira digna, exigente, que 

aposte na qualidade dos professores e tudo, 

acho que sim. Acho que temos de ter um 
modelo de avaliação… 

E8-Sim, mas ninguém disse o contrário… 

E7-Sim mas a qualidade… 
E9-Este está muito posto em causa 

exactamente por ser muito burocrático, não 

é?!! 
E7-O princípio da avaliação acho que se 

deve manter…. 

E6-Exacto… 
E7-Agora, não nestes moldes. 

E6-Temos que alterar… 

E9-Um ou outro ponto. 
(E -Portanto, os três adjectivos seriam…) 

E9- Burocrático, necessário e exigente… 

E8-Importante, imprescindível e cruel… 
E6-Burocrático, autoritário e inexequível… 

E7-Complexo/burocrático,  desadequado e 

ambíguo. Complexo/burocrático porque 

exige um conjunto de procedimentos 

morosos e desnecessários; desadequado 

porque é um modelo  estrangulador da 

progressão, é mais uma barreira a juntar ao 

congelamento das carreiras, que não se 

adequa ao sistema educativo português e 

ambíguo porque alguns dos parâmetros de 

avaliação são demasiado subjectivos para 

avaliar desta forma segregativa. Por 
exemplo, avaliar o desempenho de um 

professor pelos resultados escolares dos seus 

alunos pode conduzir a uma avaliação injusta, 
porque paralelamente aos resultados dos alunos 

estão implícitos muitos outros factores. 



  

não é?!! 

(…) 

 

 

(…)E7-Porque a avaliação aqui, digamos 

que é escolher os bons e eliminar os maus e 

a avaliação…eu entendo a avaliação, não 

como uma forma de excluir os menos bons 

mas como uma forma de melhorar os menos 

bons, que é para isso.” 

(…) 

E7-Eu só estava a referir que quando o 

próprio governo assume publicamente que o 

modelo escolhido é o mais complexo, não é 

dos mais complexos, são palavras de 

professores que estão ligados ao nosso 

governo, da Europa, acabamos por nos 

sentir um bocado amedrontados, não é?!! 

dimensões/ 

categorias 

 
 

Implementação do Processo de Avaliação no Agrupamento 

Opinião geral  Efeitos gerados pela avaliação Dificuldades sentidas na 

implementação deste modelo 

Sentimentos face à implementação 

do modelo 
Na relação entre os 

professores 

Nas relações 

entre 
professores/as 

e avaliadora 

Nos modos de trabalho dos 

professores/as 

Na 

organização 
geral da 

escola 

De satisfação De Insatisfação 

E6-Logo no 

inicio do ano, a 
primeira coisa 

que …quando eu 

apareci 
foi…entregare

m-me as folhas 

para a mão e 

dizerem: 

“Consulta isto, 

vê se concordas, 

se não 

concordas, o 

que é que achas 

que deves 

alterar e 

porquê”. 

E8-

Nomeadamente, 
a professora E7 e 

a professora E6 

foram pré-

avaliadas para 

ver se o “molde” 

funcionava ou 
não… 

E6-Aulas 

piloto… 
E7-Sim aulas 

piloto… 

E8-Portanto, 

houve essa 

preocupação… 

E8-Eu acho que sim… 

E6-Claro… 
E8-Havia menos 

diálogo, as pessoas 

competiam mais, se 
bem que competir faz 

bem mas… 
E7-Sim, mas eu penso 

que, essencialmente, a 

relação mudou com 

quem não foi avaliado 

no sentido de ter as 

aulas assistidas porque 

os professores que 

tiveram as aulas 

assistidas, pelo menos 

eu estou a falar pela 

minha experiência 

pessoal, acabou por os 

aproximar no sentido 

de partilhar. Se calhar 

foi uma experiência 

feliz… 

E8-Eu não concordo, 

não concordo. 

E7-Por mim, acho que 

foi uma experiência 

feliz porque acabaram 

por partilhar aquilo 

que fizeram nas suas 

aulas. Agora, acredito e 

estou consciente e já… 

e se calhar já vi aqui 

E6-Por mim, 

não…no meu 
aspecto, 

não…també

m porque eu 

não me 

sujeitei a 

aulas 

assistidas 
mas mesmo 
que me 

sujeitasse não 

alterava 
porque a 

pessoa que 

assumiu o 

papel de 

avaliadora, 

acho que é 

uma pessoa 

muito 

humana, 

muito 

ponderada. 

No fundo, 

uma boa 

pessoa. 
Apesar de não 
ser externa é 

uma boa 

avaliadora. 
Não estou a 

“dar graxa” 

E8-No meu caso não…Se calhar era 

um bocadinho menos organizado. 
Agora sou um bocadinho mais 

organizado. 

E6-No fundo, nós passamos para o 

papel tudo aquilo que antes não 

passávamos. 

E8-Exacto, é isso, é isso… 

E6-Por essa parte, se calhar, foi 

benéfico para nós…Essa de passar 

para o papel aquilo que nós fazíamos 

antes, mentalmente e que agora 

passamos a escrever. 
E9-Exacto, e a partilha… 

E6-De alguma maneira até é 

positivo… 
E7-Também, conforme… Acho que 

foi sobretudo aquilo que disse a 

professora E6, o facto de termos 

que reflectir e passar para o papel, 

o que até aqui não faríamos. Até 

pensaríamos mas não transcrevíamos 
para o papel. 

E9-Não. Sim, portanto solicitei aulas 

assistidas mas depois desisti. Portanto, 
perguntei se, de alguma maneira, seria 

penalizada por isso porque se fosse 

penalizada manteria essa opinião mas 
depois pensei melhor porque algo não 

estava coerente com a minha postura. 

E foi mesmo a sério porque se tinha 
feito greve contra o modelo de 

avaliação e depois, por uma questão 

E9-Sim, a 

nível 
de…tudo 

organizado

…dossiers 

por ano, 

dossiers por 

materiais 

relacionados 

por cada 

ano, tudo em 

formato 

digital… 
Quer dizer, 

até acho que 

está tudo 
muito bem 

organizado. 

E7-Eu acho 

que não se 

reflectiu em 

nada… 

E8-Não se 

reflectiu até 

porque havia 

grupos de 

pessoas que 

não estavam 

a ser 

avaliadas. 

E7-Avaliadas 
no sentido de 

não terem 

E7-Sobretudo em identificar 

aqueles que seriam os itens a 

avaliar. Portanto, chegar a um 

consenso e a maneira como 

conseguir retirar ou avaliar esses 

itens porque, dada a 

subjectividade, não é, é muito 

complicado para a pessoa que 

depois nos vai  avaliar ter 

elementos ou ter grelhas 

ou…para depois conseguir retirar 

aquilo que ela pretende. É muito 

simples dizer: “eu vou avaliar isto. 
Mas como? Como é que eu vou 

conseguir? Que grelhas é que eu 

vou utilizar ou que estratégias é que 
eu vou utilizar para conseguir 

avaliar aqui este ponto. Acho que 

houve uma grande…Até se 

chegar a esse consenso, acho que 

foi muito complicado. Depois 

disso…Acho que o grupo que 

esteve dedicado a esse trabalho 

teve realmente uma tarefa muito 

complicada. Mas, depois disso, 

houve uma maior serenidade e as 

coisas até…muito…Conhecendo 

até outras realidades, com outros 

colegas, acho que as coisas até 

foram decorrendo dentro de uma 

normalidade, da normalidade e 

não houve grande agitação. Acho 

que as pessoas também estavam 

E6-De 

satisfação… 

muito 

poucos… 

E8-Claro que 
quando íamos 

à tal sessão 
com a 

professora, 

quando ela 

nos dizia: 

“Isto correu 

bem”, uma 

pessoa saía 

de lá… 

(E- Das aulas 
observadas?) 

E7-Sim, das 

reflexões 

onde 

tínhamos 

aquele 

contacto com 

a avaliadora 
e ela nos dizia 
os aspectos 

positivos e os 

aspectos 
negativos. 

Aspectos de 

satisfação 
foram 

sobretudo 

E9- Mais de 

insatisfação neste 
aspecto…muitas 

vezes senti uma 

enorme 

frustração em 

passar fins-de-

semana a tratar 

questões 

burocráticas para 

o Projecto 

Curricular de 

turma quando me 

faltava tempo, 

por exemplo, 

para preparar 

aulas de uma 

forma mais 

criativa. Porque, 
de facto, e na 

nossa 

profissão…eu 
sempre encarei a 

minha profissão de 

professora, pronto, 
com muito 

empenho e, de 

facto, não é apenas 
dar aulas com os 

manuais, é também 

essa criatividade, 
essa necessidade 

de procura de 



  

E6-Para ver se 

funcionava… 
E7-Para testar 

os instrumentos 

de avaliação e 

chegou-se à 

conclusão…e 

depois disso foi-

nos enviado um 

mini-relatório 

pela avaliadora, 

onde dizia os 

aspectos 

positivos e 

negativos ou 

seja, aquilo que 

não se deveria 

repetir quando 

o processo de 

avaliação se 

iniciasse de 

facto e onde 

poderíamos 

melhorar até lá. 

Acho, que no 

fundo, foi um 

processo bem 

pensado, por 

parte do 

Agrupamento. 

E6-Desde o 

início… 

E8-Eu acho que 

este 

Agrupamento, 

por contactos 

que tive com o 

meu colega, 

acho que foi 

exemplar. 

E6-Acho que 

ponderam tudo 

muito bem, 

desde o início. 

Desde a escolha 

dos avaliadores 

até à saída da 

avaliação em si. 

Acho que 
ponderaram 

muito bem. 

(E-Houve 
sessões de 

esclarecimento 

situações na escola 

dessas… em que as 

pessoas, pelo facto de 

haver aqui uma 

competição acabam por 

se fechar e, como é 

obvio, cada um quer 

tirar a melhor nota 

possível. O que está em 

jogo é a sua progressão 

na carreira. Quem é que 
não quer subir? 

E8-Porque isto é 
assim… 

E7-Obviamente que 

…claro que há aqueles 
que dizem “ eu não me 

importo, eu não me 

importo”. Claro que me 
importo. Se me 

perguntarem a mim, eu 

já… Eu lembro-me de 
uma reunião que tivemos 

no final do ano, em que 

eu pus isso em causa e 
toda a gente se pôs a 

olhar para mim como se 

eu fosse o mais 
gananciosa  possível. 

Evidente que eu não 

quero ficar na 
carreira…estou agora a 

começar e não quero 

ficar toda a vida no 
mesmo patamar. E acho 

que deve ser a ambição 

de todos. Só que há 
pessoas que comunicam 

isso e outras que…o que 

pensam… e fazem por 
isso mas não o 

comunicam. Mas acho 

que ainda não é 
assim…mas… 

E6-Este ano não se  

notou mas, se calhar, 

para o próximo ano, se 

vamos ter que todos ser 

avaliados, acho que se 

vai notar muito. 
(E-Quando saírem os 

resultados desta primeira 
ronda?) 

E8-Sim, sim, sim, sim. 

porque não 

tive as aulas 
assistidas. 

Mas…na 

minha 
opinião, não 

afectou em 

nada a minha 
relação com a 

avaliadora. 

E8-A minha 

também não 

afectou mas 

vi para aí 

muitos 

“sorrisos 

amarelos”. 
Mas…enfim, 

não é?!! Mas 
acho que, às 

vezes eu 

tentava falar 

com 

ela…para 

dar assim, 

um 

bocadinho 

“ares da sua 

graça”, não 

é?!! Não e 

acabo… e é 
verdade…vai

s ver daqui a 

uns 
anos…Por 

isso é que ela 

disse e muito 
bem que acha 

que deve ser 

um avaliador 
externo, não 

é?!! E 

mesmo ela, 

quando às 

vezes falava 

connosco, se 

calhar 

também 

havia ali, não 
é?!! Tipo, não 

sei…se calhar 

mais fria… 
E9-Sim, sim, 

sim… Em 

de orgulho …pronto, para as aulas 

observadas…que medo é que eu 
tenho, não é?!! Embora…ia ter mais 

trabalho, sem dúvida nenhuma, mas 

qual é o problema? Só que depois, e 
conversando com alguém da minha 

amizade…pôs-me essa questão e 

fiquei a pensar e não fiquei bem 
comigo mesmo. Se eu tinha batalhado 

e fiz greve por uma coisa que eu 

achava que não devia acontecer na 
minha carreira e ia agora submeter-me 

a aulas avaliadas?! Não estava a ser 
coerente comigo própria. Alguém me 

fez ver isso. Então eu perguntei se 

poderia desistir ou se seria penalizada. 
Evidente que se fosse penalizada não 

teria essa primeira opção e, portanto, 

não pedi. 
E8-Eu solicitei! Eu tive aulas 

assistidas. E porquê? Se iniciei o 

processo…apesar de também…eu fiz 
greve, não é?!! Entreguei os 

objectivos, já que tinha que ser 

avaliado decidi ser avaliado com 

aulas assistidas. Acho que era mais 

justo…ou não, não é?!! 

E6-Eu não solicitei aulas assistidas. 
Tal e qual como a colega disse. 

Primeiro falei com a avaliadora para 

saber se não tinha nenhuma 
penalização. Como não havia 

penalização nenhuma não quis aulas 

assistidas. Porquê? Porque, tal como a 
colega, se eu não acreditava que este 

modelo de ADD fosse dos melhores, 

então decidi levar a minha opinião 
para a frente. E, por outro motivo, 

como sou ainda contratada e como, se 

calhar, estou a ter tantas penalizações, 
decidi este ano bater o pé e dizer “Não 

quero aulas assistidas”. Mostrar um 

bocado a minha presença. 
E7-Eu solicitei porque em primeiro 

lugar, como já referi anteriormente, 

considero que as aulas assistidas 
devem fazer parte do modelo de 

avaliação, seja este ou seja outro. Não 

nos moldes em que está a ser 
cumprido este modelo, estas aulas 

assistidas…mas concordo. Já 

expliquei anteriormente como 
deveria…como eu imaginaria que 

deveria ser. E, depois também, não 

aulas 

assistidas. 

Acho que 

isso acabou 

por se 

reflectir mais 

nos 

elementos 

que tiveram 

aulas 

assistidas. 

Nos 

outros…entr

egaram os 

objectivos no 

início do ano 

e depois acho 

que 

continuaram

… 

E8-Não se 

falou mais 
nada… 

E7-

Continuaram 
a vida deles 

normalmente. 

E8-Passou-
lhes um 

bocado ao 

lado, a 
avaliação. 

E9-Quer 

dizer, eu acho 
que nós temos 

de ser 

avaliados 
todos os dias. 

Nós somos 

avaliados por 
nós próprios 

todos os dias. 

Quer 
dizer…se 

uma pessoa 

sai da aula 
disposta a 

dizer “o que é 

que correu 
mal?”, estou a 

avaliar. 

Portanto, nós 
fazemos…ag

ora….claro…

muito conscientes das tarefas que 

tinham que cumprir, nomeadamente 
a avaliadora e as pessoas que 

estavam envolvidas, mais 

envolvidas no processo e acho que 
decorreu normalmente. Se calhar, 

inicialmente, eu até tinha 

expectativas assim, não tão 
optimistas relativamente à 

avaliação. Pensei que, mesmo 

assim, que o processo não ia 
decorrer da forma como correu. 

E6-Eu acho que não houve, pelo 

menos neste agrupamento, assim, 

dificuldades. Acho que a 

avaliação foi muito bem 

preparada antes de vir cá para 

fora… 

E8-Não, a nível do Agrupamento, 
exacto. A nível do agrupamento, 

acho que foi muito bem 

preparada… a grelha e 

isso…tudo, tudo, com tudo o que 

está relacionado com a avaliação e, 

quando veio cá para fora, acho que 
foi fácil… 

  

E7-Pronto, alguns e outros 

manifestaram-se… 

A-…um abaixo assinado, só 

que…? 
E8-…um abaixo-assinado, não é! 

Eu também fiz!! 

E6-Nos moldes…como 

avaliadores e como… eles tiveram 

que fazer cumprir a lei! 

E9-Acho que o executivo teve que 

arranjar critérios de justiça, não 

é, e acho que fizeram um grande 

esforço para elaborar a grelha, 

como aqui foi já mencionado. As 

dificuldades, mais…não sei…se 

calhar a avaliadora poderá dizer 

que dificuldades é que poderá 

sentir em avaliar. 

 
E8-Eu, a maior dificuldade que 

senti foi naqueles relatórios de 

pré-observação e depois de pós-

observação. Eu acho que foi essa 

a maior dificuldade que eu senti. 

E, no meu caso específico, 

também senti um bocado de 

dificuldade nas aulas observadas 

quando ela 

nos disse: 

«Olha, tu 

neste ponto e 

neste nível 

estás a 

caminhar 

bem, acho 

que é por 

aqui.»” 

E8-Acho que 
só foi isso… 

E também, 
olha quando 

por exemplo, 

como nós 
tínhamos de 

fazer assim 

aulas 
inovadoras 

não é, 

também 

notávamos 

que os 

miúdos 

ficavam mais 

contentes e 

entusiasmad

os. 

E9-Muito 

poucos. Se 
calhar mais 

de 

insatisfação… 
 

novas maneiras de 

abordar as coisas 
que, de facto, me 

faltou durante o 

ano inteiro. 
Portanto, acho que 

isto provoca uma 

grande frustração 
no trabalho do 

professor. 

E7-Sim, que se 
reflecte depois, 

também, ao nível 
de… eu senti que 

fiquei com o 

tempo um bocado 

reduzido, não é?!! 

Isto acaba por 

mexer com todos 
os aspectos que 

estão ligados à 

nossa profissão e 
em todos os outros 

projectos em que 

estamos 
integrados, porque 

tudo isso depois, 

no final, vai ser 
avaliado. Evidente 

que, à partida, 

acabamos por nos 
envolver mais e 

tentamos…com 

que o nosso 
trabalho acabe por 

ser artificial 

e…pelos outros. E 
isso acabou por se 

reflectir, tal como 

estava a dizer a 
professora E9, em 

menos tempo para 

preparar, se calhar, 
as aulas, em menos 

tempo para corrigir 

os trabalhos dos 
alunos…Foi um 

dos aspectos em 

que eu 
senti…comecei a 

acumular fichas e 

fichas por corrigir, 
o que se calhar não 

se verificou 



  

sobre a ADD? 

Vocês tiveram 
algum tipo de…) 

E6-Sim, sim… 

E8-Houve. 
E7-Sim, sim, 

por parte da 

Comissão 

Executiva. 

Penso que os 

momentos que 
tivemos, acho 

que foram 

oportunos e 

foram 

suficientes para 

esclarecer as 

pessoas. 

E6-E 

mostraram-se 

sempre 

disponíveis para 

qualquer 

dúvida. 

E8-E, nunca nos 

colocaram, 

assim, muita 

pressão, entre 
aspas, não é?!! 

(E -O vosso 

Agrupamento 
concorda com 

esta avaliação de 

desempenho? 
Com este 

modelo?) 

E8-Acho que 

não…penso que 

não, não é?!! 

Ninguém 
concorda, não 

é?!! 

E7-Está se a 
referir à 

Comissão 

Executiva em 
particular? Se os 

elementos que 

durante este ano 
lectivo…? 

(E- Os grupos 

que vocês 
mencionaram 

que estiveram 

E7-Exactamente, penso 

que será por aí. 
E6-Vai-se notar a 

competição de 

professores. 

E7-Vai ficar 

rotulado…aqueles 

que…para já também é 
uma situação…e os 

resultados vão ser 

confidenciais e ninguém 
saberá. Mas vai-se 

acabar sempre por saber 
e aqueles que forem 

contem… Vai haver 

sempre aquela situação: 
comparar! 

E9-Bem eu estou à 

espera que tudo seja 

pacífico, não?!! Quanto 

a mim não alterou. Eu 

também não fui 

avaliada, não tive aulas 

assistidas. Em relação 

ao ambiente que se criou 
com os professores… 

Enfim, da minha parte 

acho que não tenho nada 
a dizer. Enfim…procuro 

manter uma boa relação 

com todos. Penso que 
poderá vir a ser sempre 

pacífico porque, de 

facto, essa questão de 
competição não 

combina. Não combina 

comigo, estás a ver? 
Pacífico, estás a ver? 

E8-Eu, a mim, também 

… 
E9-Eu prefiro levar o 

meu trabalho certinho 

como… de facto…e 
estar bem comigo…do 

que, de facto, 

rivalidades. Não contem 
comigo porque… É 

evidente…é 

assim…gostava de 
chegar ao topo da 

carreira… 

E7-É essa a situação… 
E9-Tudo bem mas, 

quando eu chegar a essa 

relação à 

função 

dela…por 

que é um 

cargo…um 

bocadinho 

difícil. 

E8-E mesmo 

para ela, 

acho que é 

injusto… 

E6-As 

pessoas têm 
que se adaptar 

ao cargo em 

que estão. 
Não podemos 

estar sempre 

no mesmo 
patamar…o 

professor 

normal e 
depois, 

passamos a 

avaliador. 

Teve que 

mudar… 

E9-A minha 

relação com 

a professora 

avaliadora 

não se 

alterou e 

reconheço 

também as 

qualidades 

que a colega 

referiu, que é 

uma pessoa, 

portanto, 

sensata, 

honesta, 

ponderada… 
No entanto, 

no início do 

ano eu não 
sabia como é 

que este 

processo de 
avaliação iria 

decorrer e a 

professora 
avaliadora 

esteve muitas 

vou ser hipócrita, solicitei aulas 

porque achei que poderia uma 
candidata não a excelente mas a 

Muito Bom. Foi por isso, não foi por 

mais motivo nenhum… 
E8-Também concordo ali, com a 

professora E7. Eu também sou um 

professor muito bom. 
E7-Porque à partida se eu achasse que 

não tivesse… não reunisse nenhumas 

condições não me candidataria, nem 
sequer me dava…Atendendo à 

hipótese que tínhamos de escolha 
entre sim e o não, ficaria logo pelo 

não…Se calhar, se fosse num ano em 

que me sentisse…desistiria logo, não 
é?!!Se existe e se podemos, é como 

um concurso… Tive 3 aulas 

assistidas, não contando aquela em 
que me ofereci como modelo para 

testar as grelhas de avaliação. 

E8-No meu caso creio…uma pessoa 

faz mais floreados. 
E7-A prática pedagógica, eu acho 

que alterei. Alterei porque tentei, 
quando fiz o meu plano de aula, eu 

tentei que cumprisse todos os 

requisitos que lá pedia: ser 

inovadora, utilizar as tecnologias, e 

se calhar no meu dia-a-dia, não 

precisava, para cumprir o mesmo 

objectivo, não precisa de passar pelos 

mesmos passos. Portanto, à partida, 

isso é uma condicionante. O 

relacionamento com os colegas, 

acho que não interferiu em nada. O 

facto de ter aulas ou não ter aulas, não 
influenciou em nada. A atitude face 

ao trabalho, não porque trabalhei 

com o mesmo afinco, embora, 

depois os materiais e acho que é 

sobretudo nessa parte que se acaba 

por destacar mais, foram, se calhar, 

realizados com mais perfeição, com 

maior rigor, não no sentido 

científico mas no sentido estético 

porque há sempre uma tendência de 

agradar nem que seja aos olhos de 

quem nos está a avaliar e eu não 
tinha necessidade se estivesse na 

minha sala de aula, sem ninguém a 

avaliar. Acho que é obvio…qualquer 
um e eu já disse isto muitas 

vezes…qualquer um, por muito que 

no papel não 

somos 
avaliados, não 

é?!! 

E7-Nós 
somos 

avaliados 

pelos 
resultados dos 

alunos… 

E6-A nível 

da escola, 

houve 

alterações a 

nível de 

grupos de 

trabalho. Há 

os cargos que 

antigamente 

podiam 

passar por 

qualquer 

professor e 

agora 

passaram 

para os 

professores 

titulares. E aí 
fica a dúvida, 

será que os 

professores 
titulares são a 

pessoa certa 

para certos 
cargos? Falo 

pelos grupos 

de trabalho 
em que estive 

inserida. Não 

quero falar 
num ou 

noutro porque 

eu faço parte 
de dois anos. 

Mas estive 

num dos 
grupos em 

que aquilo 

não corria 
muito bem e 

estava a cargo 

de um 
professor 

titular. A 

porque eu sou uma pessoa muito 

tímida e nervosa e, mesmo, a 

avaliadora chamou-me a atenção 

nesse aspecto. Sou nervoso e 

já…Por isso é que eu não 

concordo com este tipo de 

avaliação, de aulas observadas, 

não é?!! Porque, no meu caso, 
quando estou a ser observado, não 

sou o verdadeiro eu. Fico nervoso e 

isso nota-se de forma negativa, não 
é?!! 

E6-No meu caso especial, como não 
tive aulas assistidas, a mim, o que 

me custa é definir objectivos 

individuais. Como é que tu, no 

início do ano,…Tudo bem que 

consegues definir objectivos, sabes 

que queres dar o melhor pelos 
alunos, queres que eles atinjam 

todos os seus objectivos, que tens 

propostos para eles. Mas, é assim, 
como é que tu, como docente 

defines no início do ano objectivos 

individuais, que objectivos 
individuais é que vais definir? A 

mim, custa-me sempre um bocado 

essa parte dos objectivos 
individuais. 

E8-Sim, mas no nosso caso, 

trabalhamos há três anos com uma 
turma, se calhar isso é mais fácil. 

E7-Sim, e nós partimos sempre da 

avaliação diagnóstica, não é?!! E, 
em função disso, eu sei que tenho x 

alunos ou que 5% da minha turma 

tem dificuldades na Língua 
Portuguesa, nomeadamente…eu 

posso particularizar. Tem 

dificuldade na Língua Portuguesa, 
na estruturação de textos, etc., etc.. 

À partida o meu objectivo será 

colmatar ou diminuir essas 
dificuldades desses alunos. Eu não 

senti dificuldades de maior. 

Inicialmente, lembro-me que 

quando comecei a preencher o 

pré-guião, tive dificuldade em 

duas questões que eu achava que 

eram… 

E8-Guião de quê? Pré observação? 

E7-Sim, guião de pré-observação… 
que eram muito ambíguas e aí senti 

necessidade de questionar a 

noutros anos e, se 

calhar foi…Não 
posso garantir…se 

calhar também 

podia tentar 
arranjar mais 

tempo para fazer 

isso mas, também, 
não faria mais 

nada senão 

dedicar-me à 
escola. 

E9-É que o 
professor acaba 

por estar muito 

concentrado na sua 
avaliação e o 

principal objectivo, 

na nossa profissão, 
é concentrarmo-

nos mais nos 

alunos, na maneira 
como eles podem 

aprender melhor 

esta ou aquela 
matéria e 

portanto… 

E8-Eu ia pegar 
nessa insatisfação. 

Acho que foi isso. 

Uma pessoa, com 

a avaliação 

centrava-se mais 

na avaliação e 

esquecia um 

bocado os alunos, 
não é, porque 
havia aquela 

pressão… 

E6-Eu 

vou…Concordo 
com tudo o que os 

colegas disseram. 
A parte da 

insatisfação que eu 

senti foi realmente 
essa, foi deixar de 

ter aquele tempo 

precioso que nós 

tínhamos para 

preparar uma 

aula em prol dos 

alunos, em que os 

pudesse cativar e 



  

envolvidos na 

organização 
desse 

trabalho…?) 

E8-Não, não. 
E7-Ah, não, 

não, não. 

E6-Não 

concordam mas 

que têm que 

fazer, 

obrigatoriamen

te. 
E7-Mas que têm 

que cumprir a 

lei, mas 

concordar, 

penso que não. 

Aliás, muitos 

deles fizeram… 
E8-…finca pé! 

E7-Pronto, 

alguns e outros 

manifestaram-

se… 

E6-…um abaixo 

assinado, só 

que…? 
E8-…um 

abaixo-

assinado, não é! 
Eu também fiz!! 

E6-Nos 

moldes…como 

avaliadores e 

como… eles 

tiveram que 

fazer cumprir a 

lei! 

E9-Acho que o 

executivo teve 

que arranjar 

critérios de 

justiça, não é, e 

acho que 

fizeram um 

grande esforço 

para elaborar a 

grelha, como 

aqui foi já 

mencionado. As 

dificuldades, 
mais…não 

sei…se calhar a 

parte que eu tenha que 

realmente… pronto… 
depois eu vou viver isso 

de forma pacífica, 

porque eu… 
E8-Eu também… 

E9-De forma pacífica, 

porque, de facto, essas 

coisas desgastam 

muito…desgastam 

muito o sistema 

nervoso e eu tenho mais 

em que pensar do 

que… 

E6-Na minha opinião, a 

mim não afectou nada 

porque eu continuo a 

falar com toda a gente 

bem, sempre na 

mesma. Não notei assim 

nada de …não notei nada 

de diferente, uma vez 
que também só estou 

aqui este ano lectivo e a 

minha opinião é que não 
implicou, não teve 

problema nenhum…aqui 

as relações…com a 
avaliação de 

desempenho. 

E8-Eu acho que mudou 
um bocado porque…isto 

é assim…este ano as 

conversas entre colegas 

centrava-se um bocado 

na avaliação, mais 

“pressadas”…Enquanto 
que nos anos anteriores 

uma pessoa falava de 

outras coisas, pessoais, 
não é?!!! Ficou, assim, 

uma relação um pouco 

mais distante. 

E9-Acho que, 

pessoalmente, as 

relações que eu tive 

com os colegas 

mantiveram-se as 

mesmas, no 

mesmo…boas relações. 
Eu trabalho nesta escola 

há 4 anos, no horário da 
manhã…portanto o 

grupo de colegas com 

vezes na 

minha sala, 
aliás duas 

vezes por 

semana, 
porque ela ia 

apoiar alunos 

meus e pronto 
e eu mantive 

sempre…uma 

relação boa 
e…até tentei 

que o facto de 
ela ser 

avaliadora 

não alterasse 
a minha 

maneira de 

ser, a minha 
maneira de 

estar, não é?!! 

E8-No 
entanto eu 

não sei. Será 

que no fim 

de saírem as 

notas a nossa 

relação com 

ela vai 

alterar-se? 

Imagina que 
uma pessoa 

está à espera 

de Excelente 
e depois tem 

tipo um bom 

ou muito 
bom, não sei. 

E9-No meu 

caso pessoal, 
não tive aulas 

assistidas mas 

eu acho que 
essa avalição 

tem 

parâmetros e 
depois, claro 

que tem que 

haver rigor 
nessa 

avaliação. 

E7-Sim, o 
que 

justificava o 

queira vai ter sempre a tendência de 

fazer o melhor que sabe e o melhor 
que pode. 

E8-Eu concordo com a professora 

Margarida. No meu caso acho só 

alterou assim a parte de preparação 

das aulas, os floreados…De resto, 

não alterou nada nem mesmo com 

os colegas. Sou trabalhador… 

E6-Alterou só mesmo a parte da 

prática pedagógica, apesar de eu 

não ter aulas assistidas mas também 

servi de modelo e aí deu para ver 

que a nível de preparação exigia 

muito mais do que aquilo que nós 

costumamos fazer. Eu só costumo 
fazer um guião, muito rápido, para 

cada aula que costumo fazer e ali não 

é só necessário isso. A nível de 

relacionamento não me posso 

pronunciar porque não alterou 

nada comigo. Nem a atitude face ao 

trabalho. Estamos aqui é para 

trabalhar. 

E9-Não tive aulas observadas mas a 

prática pedagógica manteve-se e 

temo que se tivesse aulas assistidas 

teria que ser com outra exigência 

seguindo os planos noutros moldes 

mas manteve-se…Procurando 

sempre dar alguma criatividade às 

aulas porque isso é inerente às aulas 

e à minha pessoa. 

E8-Eu preparei. 
E7-E eu também. Não podemos negar 

que não se preparou de maneira 

diferente porque, pelo menos eu estou 
a falar por mim… 

E8-Sim, sim, sim, também 

concordo… 
E7-Tentei ir de encontro aos tais… 

E8-Às tais exigências… 

E7-E ser ao máximo inovadora, ter 

cuidado inclusive com determinadas 

atitudes…atitudes… se calhar até 

preocupar-me com o 

comportamento dos 

alunos…aspectos em que no dia a 

dia…porque há determinadas 

situações que nós fomos ouvindo 

dos colegas… “Olha a avaliadora 

chamou-me porque aquele virou-se 
para trás”…são pormenores…Por 

tudo isso, naquele dia e naquele 

nível de 

química de 
grupo, acho 

que 

funcionou 
muito bem, 

estávamos 

todos a 
trabalhar para 

o mesmo, em 

prol dos 
alunos. Só 

que, se calhar, 

a pessoa que 

esta 

avaliação 

designou 

para titular 

não seria a 

pessoa certa 

para estar 

num cargo 

desses e acho 

que, se calhar, 

tem de se 
começar a 

rever essa 

parte: quem é 
que vai ficar à 

frente, quem 

é que não 
vai… e 

mudar-se 

certas coisas 
na parte dos 

grupos de 

trabalho.  
E8-Não notei, 

assim, nada… 

E6-Mais 

reuniões, 

mais carga 

horária, 

mais…é 

assim, nós 

temos 35 

horas de 

trabalho mas 

eu acho que 

ninguém 

consegue 

restringir-se 

às 35 horas 

de horário 

avaliadora para ela me esclarecer. 

Depois, acho que todo o processo 
não implicava por si  que tivesse 

grandes dificuldades porque eram 

aulas, podíamos escolher os 
assuntos e os temas que iriam ser 

tratados…Eu só estava a referir que 

quando o próprio governo assume 
publicamente que o modelo 

escolhido é o mais complexo, não é 

dos mais complexos, são palavras 
de professores que estão ligados ao 

nosso governo, da Europa, 
acabamos por nos sentir um bocado 

amedrontados, não é?!!Quer dizer, 

no final de contas nós estamos a ser 
avaliados num dos 

modelos…Porquê? 

E9-Bom, as dificuldades com que 

me deparei foi, de facto, ter mais 

trabalho em conseguir completar 

todas aquelas grelhas e tudo 

aquilo que nos davam… 

 

passei a estar 

mais tempo 

sentada a um 

computador a 

preencher 

papéis… se calhar 

não é benéfico 

para o ensino e… 
E8-E também tem 

que ter tempo de 

qualidade, não 

é?!! Não só estar 

a trabalhar. Ir 

passear…També

m faz parte…” 

E6-Eu sinto que 
este ano consigo 

estar…ter um 

desgaste físico e 

mental que nunca 

tive até agora. 

Isto, no início de 
uma carreira. Se 

calhar, daqui a uns 

anos, não me 
aguento, não é?!! 

Traz um grande 

desgaste. 
E8-E mais carga 

horária. Uma 

pessoa nem tem 
tempo de 

qualidade para nós 

nos abstrairmos 
um bocado…assim 

tipo fim-de-

semana, para irmos 
passear. Também 

faz parte, não 

é…da nossa vida 
de professores. 

Não sei como é… 

e acho que foi um 
bocado…foi um 

bocado…desgasta

nte. 

E9-É muito difícil 

conciliar a nossa 

profissão com 

outras 

actividades… 

E8-Com a nossa 

vida pessoal… 

E9-…que nós 



  

avaliadora 

poderá dizer que 
dificuldades é 

que poderá sentir 

em avaliar. 

quem convivo mais 

diariamente manteve 

uma boa relação. 
Embora eu não 

frequentei 
sempre…estou a pensar 

na hora do intervalo, na 

hora do lanche mas 
mesmo assim, não notei 

grande modificação entre 

as colegas. 
E7-Eu também penso 

que não houve alterações 
de maior apesar de 

concordar com o 

professor E8 que as 

conversas acabaram 

por se centrar, nem que 

fosse inconscientemente, 
todos acabamos por falar 

mais neste assunto. Mas 

a nível de implicações 
em termos de relação, eu 

não me apercebi…pelo 

menos comigo…que 
algo houvesse mudado.  

E8-Acho que talvez 

tenha havido 

rivalidade… 

E7-Eu..há bocado, acho 

que fui clara, acho que 
foi o contrário. Comigo 

as pessoas partilharam 

o que fizeram nas aulas 

e isso até acabou por 

nos dar uma maior 

segurança. “Eu errei 

assim, por isso da 

próxima não faças 

daquela maneira”. 

Mas, se calhar fui uma 

privilegiada… 

E8-Mas acho que houve 
rivalidade…tu, ao 

fazeres um powerpoint 

ou aquilo que seja, 
queres que fique 

melhor…Há sempre um 

bocadinho de 

rivalidade. 

E7-Claro, mas se à 

partida a colega me disse 
“Olha que, atenção, a 

avaliadora apontou-me 

dar uma nota 

e depois 
justificar os 

motivos: 

porque temos 
aqui o Bom e 

não temos o 

Muito Bom. 
Acho que 

devidamente 

justificado… 
Agora, a 

partir do 

momento em 

que eu 

considere 

que…que a 

avaliação 

não foi 

justa…aí, se 

calhar, não 

vou estar 

aqui a ser 

hipócrita,… 

a relação 

nunca 

poderá ser a 

mesma. 

E8-Pois, 

estamos a 

começar… 
E7-Se calhar, 

uma relação 

entre colegas 

poderá 

acabar por 

ser 

prejudicada 

por. uma 

avaliação, o 

que não 

deveria ser. 
(E-E a sua 
relação com a 

colega 

avaliadora, 
foi alterada?) 

E7- Não. Eu 

subscrevo o 
que disseram 

as colegas. A 

relação que 
era até aqui 

manteve-se, 

momento …acaba-se por criar 

pressão sobre o professor… da 
maneira como estrutura as aulas…se 

calhar não faço trabalho de grupo, se 

calhar vai-me provocar mais 
agitação…Se calhar vou optar por 

trabalho individual porque consigo 

controlar a turma. É a esse aspecto 
que me estou a referir. Até o tipo de 

actividades foi condicionado em 

função de poder obter melhor 
resultado. 

E8-Sim. E as aulas foram 

planificadas para agradarem 

também aos alunos. No nosso dia-a-

dia, as vezes damos aulas um bocado 
chata. E naqueles dias em que lá vai a 

professora tentávamos fazer uma aula 

mais… mais engraçada, mais… 
E6-Trouxe mais trabalho para nós. 

De benéfico acho que não trouxe 

nada! 
E7-No fundo acaba-se por ir 

melhorando nalguns aspectos, e por 

isso no uso das novas tecnologias, na 

utilização do quadro interactivo… 

pelo menos nesses aspectos acabou 

por influenciar. Quando se vai 

tratar um tema ter um máximo de 

conhecimentos possíveis sobre 

isso…mas fora isso não teve 

impacto. Se calhar teve mais 

impacto para os alunos que 

beneficiaram de actividades 

diferenciadas, de momentos, se 

calhar mais divertidos e mais 

lúdicos, no meio disto tudo. Para nós 
reduziu-se, acho que, se calhar a um 

trabalho de investigação e um maior 

contacto com as tecnologias porque 
era um dos itens no qual estávamos a 

ser avaliados. 

E6- Acho que paramos mais para 

pensar…aqui coisas que nós fazemos 

que, se calhar…intuitivamente…todos 

os dias…acho que todos os dias, não 
é. Com as aulas assistidas nós 

paramos mais para pensar: “falhei 

aqui, falhei aqui e falhei aqui…”, 

“porquê, porquê e porquê”. “Tenho 

que melhorar isto, aquilo e 

aqueloutro”. Acho que paramos mais 
para pensar nas coisas que correram 

menos bem…e se calhar no dia-a-dia 

semanal. 

Todos fazem 

40, 45, 

50…Não 

temos fins-

de-semana. 

Eu falo por 

mim que este 

ano tive 

muitos fins-

de-semana a 

trabalhar em 

prol de um 

PCT, 

trabalhar em 

prol de 

fichas de 

avaliação, 

trabalhar em 

prol de 

planos de 

acompanha

mento, 

planos de 

recuperação, 

e muitas 

coisas mais.” 

 

 

podemos ter 

paralelas e que, ao 
fim e ao cabo 

acabamos por não 

as ter, 
complementos da 

nossa vida diária, 

quer se dizer, que 
são fundamentais 

também, não é?!! 

A nossa vida não é 
só a nossa 

profissão. 
E8-Exactamente. 

 



  

este aspecto”. Eu já sei 

que para a próxima, se 
quero ser melhor que ela, 

já sei que naquele 

aspecto não posso errar. 

Mas, há partilha de 

materiais, de 

experiências… Comigo 
não aconteceu. Por isso é 

que eu dizia à bocado 

que fui uma privilegiada 
nesse aspecto, então. 

Não notei nada… 
 

este ano, da 

mesma 

forma. 

 

não fazemos tanto isso. 

E9-Este aspecto da diversificação das 
actividades, acho que…não 

é?!!Podemos muito bem aproveitar a 

onda das novas tecnologias para 
diversificar ainda mais as actividades 

com os meninos. É certo que o 

professor sempre teve que andar a 
procurar, a consultar, a fotocopiar, 

arranjar materiais. Agora, com as 

novas tecnologias temos mais apoio 

e, pronto, mais possibilidade de pôr 

as aulas mais diversificadas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

Notas de Terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Data Momento Sujeitos 
envolvidos 

Observação Apreciação 

19/03/2008 Reunião de 
docentes do 1º 
ciclo - final do 2º 
período 

Todos os 
professores do 
1ºciclo, a 
coordenadora de 
docentes e a vice-
presidente da 
Comissão 
Administrativa 
Provisória (CAP) 

A reunião começa e no primeiro ponto da ordem de trabalhos –Informações 
- a vice-presidente informou os docentes que “quanto à avaliação de 
desempenho dos docentes, ainda não existem dados suficientes e claros. 
Existem grupos de trabalho que se encontram a desenvolver o processo de 
modo a operacionalizar a avaliação”. Estariam a ser estudadas as fontes de 
informação mas, de momento não haveria instrumentos a apresentar. “Um 
outro grupo está a debruçar-se sobre o Projecto Educativo de modo a tornar 
possível aos professores traçar os seus objectivos individuais”. De seguida, 
foi dada a conhecer a calendarização prevista para o processo de avaliação 
de desempenho docente. Foi ainda dado conhecimento de um ofício 
enviado pelo Agrupamento ao Ministério da Educação revelando a 
impossibilidade de cumprir o processo conforme solicitado por: falta de 
tempo para criação dos instrumentos necessários, inexistência de legislação 
que forneça os dados necessários, impossibilidade de efectuar algumas das 
mudanças recomendadas e de cumprimento dos prazos … 
A vice-presidente falou ainda da necessidade de formação. Esta tem de 
estar relacionada com os conteúdos leccionados, e dois terços tem de estar 
relacionadas com o grupo de recrutamento e em áreas consideradas 
prioritárias pelo Agrupamento. 
A reunião continua com a restante ordem de trabalhos. 

Está muito silêncio 
na sala. Todos estão 
muito atentos. 
Inexistência de 
conversas paralelas 
durante o período 
em que a vice-
presidente tem a 
palavra.  

01/09/2008 Reunião geral de 
docentes para 
informações 
gerais/boas vindas 

CAP, todos os 
professores e 
educadoras do 
Agrupamento 

Apresentação do novo Presidente da CAP que fala de vários assuntos: fala 
da ex-presidente que estava a sentir muita pressão, o que lhe estava a 
causar um cansaço e esgotamento físico que já não era suportável e, por 
isso, foi substituída pelo próprio, professor Paulo Cardoso, antigo conhecido 
de um dos vice-presidentes; apresenta-se, fala de uma altura difícil mas que 
espera ultrapassar com o apoio dos colegas; diz que serão enviadas por 
email as grelhas utilizadas na avaliação para que se possam analisar e se os 
colegas quiserem apresentar propostas fundamentadas, agradece-se; 
agenda reunião para dia 4, para apresentar o processo de ADD e conversar 

O novo presidente é 
muito simpático e 
parece ter cativado o 
grupo pois é 
bastante aplaudido. 
Demonstra 
preocupação em 
pedir 
opinião/participação 



 

 

sobre ele; fala do trabalho a realizar até ao início das aulas. e em envolver os 
professores e 
educadoras no 
processo 

02/09/2008 email Coordenadora de 
docentes e todos 
os professores  do 
1º ciclo 

A coordenadora envia as propostas de documentos (Projecto Educativo, 
Plano Anual de Actividades, Relatório de avaliação das Actividades e plano 
de formação) para serem lidas, analisadas para depois se apresentar 
propostas de alterações nos grupos de trabalho. 
Enviou ainda as grelhas relativas à Avaliação de Desempenho Docente (ADD) 
para serem, também, analisadas individualmente e para serem devolvidas 
com propostas de alterações devidamente justificadas 

 

03/09/2008 Reunião geral de 
docentes com CAP 
e Presidente do 
Conselho 
Pedagógico para 
apresentação do 
Projecto Educativo 

CAP, todos os 
professores  e 
educadoras do 
Agrupamento 

A presidente do Conselho Pedagógico (CP) apresenta as linhas gerais do 
Projecto Educativo (PE) do Agrupamento cujas metas terão relação directa 
com o estabelecimento das actividades. As actividades desenvolvidas no 
Plano Anual de Actividades (PAA) terão de estar pensadas para atingir um 
dos 5 objectivos gerais apresentados no PE do Agrupamento, que por sua 
vez se dividem em objectivos específicos. Acrescenta que o documento será 
enviado por email para ser analisado pelos docentes de modo a puderem 
apresentar propostas de alterações fundamentadas, devidamente 
justificadas. 

A presidente do 
Concelho Pedagógico 
é directa e objectiva. 
A reunião é breve. 

03/09/2008 Reunião de 
Conselho de 
Docentes 

Todos os 
professores do 
1ºciclo e a 
coordenadora de 
docentes 

Análise das propostas dos documentos:  Projecto Educativo, Plano Anual de 
Actividades, Relatório de avaliação das Actividades e plano de formação. 
Foram ajustados alguns pontos, devidamente fundamentados. 

A coordenadora de 
docentes foi quem 
deu mais sugestões 
para adaptações. Os 
outros docentes não 
parecem estar muito 
envolvidos no 
processo. 

04/09/2008 Reunião geral de 
docentes com a 
Comissão 

CAP, todos os 
professores  e 
educadoras do 

O Presidente da CAP apresenta a proposta de calendário do processo 
nomeadamente: a apresentação da proposta dos objectivos individuais; a 
fixação dos mesmos; o preenchimento e entrega da ficha de auto-avaliação; 

A presidente do CP 
revela preocupação 
em explicar a relação 



 

 

Administrativa 
Provisória 

Agrupamento para quando está previsto o início das aulas assistidas; quando será a 
conferência e validação das propostas de avaliação com menção qualitativa 
de Excelente, Muito Bom ou Insuficiente; a realização da entrevista 
individual dos avaliadores com os avaliados; a realização de reunião 
conjunta dos avaliadores para a atribuição da avaliação final. A presidente 
do Conselho Pedagógico falou do novo Projecto Educativo que irá ser 
apresentado em breve. A presidente explica a relação dos documentos com 
o processo de avaliação e em demonstrar preocupação com a justiça de 
todo o processo. Pede clareza no estabelecimento dos objectivos específicos 
que se têm que relacionar obrigatoriamente com as metas do Projecto 
Educativo. Fala que se abandonou um dos parâmetros na ADD relativo à 
avaliação dos alunos: “…abandonamos esse…se calhar a vontade era 
abandonar tudo…”. 
Alguns professores do 2º e 3º ciclo manifestam a sua indignação 
relativamente ao modelo e de não terem feito reuniões antes para explicar 
o processo. O presidente da Comissão Administrativa Provisória justifica a 
demora com a quantidade de legislação que está constantemente a sair e 
explica que vai haver injustiça por causa das percentagens… A vice-
presidente diz que, apesar de tudo, o Agrupamento tem mantido alguma 
estabilidade, que há consciência de que é um processo difícil e complicado, 
que “…estamos a aprender e não sabíamos lidar com a situação…”. O 
presidente acrescenta que “…a metodologia utilizada tem sido sempre 
manter-vos ao corrente…”. A vice-presidente disse ainda que: “…não há 
intenção de prejudicar quem quer que seja”; que “…arranjamos argumentos 
infalíveis…, seguimos orientações do Conselho Científico para pedir 
suspensão do parâmetro relativo à avaliação das aprendizagens…”; que 
“cada professor, no blog do ministério pode manifestar individualmente o 
seu desagrado”; que, “…não é pelo facto de estarmos a construir os 
instrumentos que concordamos com o processo…” havendo necessidade de 
“manter alguma distância relativamente à posição individual “. A presidente 
do Conselho Pedagógico acrescenta que “o desconhecimento da legislação 

dos documentos 
com o PE, de modo a 
que todos fiquem 
elucidados. A 
mesma, o presidente 
da CAP e a vice-
presidente 
demonstram, nas 
entrelinhas, 
desacordo com o 
modelo mas também 
a necessidade de 
cumprir a lei e de 
criar critérios de 
justiça. Os 
professores que se 
apresentam como 
insatisfeitos chegam 
a ser desagradáveis 
com a CAP. Estão 
contra a ADD ou 
contra a direcção do 
agrupamento? 
Quando termina 
todos dispersam. 



 

 

não nos inibe do seu pleno cumprimento”. 

05/09/2008 Conselho de 
docentes do 1º 
CEB 

Todos os 
professores do 
1ºCEB e a 
coordenadora de 
docentes 

Foi perguntado se os docentes já tinha visto as fichas de avaliação de 
desempenho a ser utilizadas pela CAP, enviadas por email, e se tinham 
alguma sugestão fundamentada de alteração. Não foram sugeridas 
quaisquer alterações. 

Mais uma vez parece 
que os professores 
não se esforçam 
muito para se 
envolver no processo 

08/09/2008 Reunião geral  CAP, todos os 
professores  e 
educadoras do 
Agrupamento 

A presidente do CP apresenta as pastas que devem fazer parte dos PCTs, as 
evidências que nele devem constar relativamente às estratégias adoptadas 
para resolver determinados problemas que surjam na sala, para colmatar 
problemas de aprendizagem…informações que irão ser tidas em conta na 
avaliação de desempenho. 

A presidente da CP 
foi, mais uma vez, 
muito directa e 
sucinta. 

11/09/2008 Reunião de 
Conselho de 
docentes do 1ºCEB 

Todos os 
professores do 
1ºciclo, a 
coordenadora de 
docentes, o 
Presidente da 
Comissão 
Administrativa 
Provisória e a 
vice-Presidente 

O Presidente vem apresentar-se, demonstrando vontade de estar mais “por 
dentro da realidade do 1º ciclo”, desejando a todos um bom ano escolar. 
Refere que será um ano muito trabalhoso, com a avaliação de Desempenho. 

Mais uma vez, 
parece ter havido 
empatia entre o 
novo presidente e os 
professores. A 
reunião é breve e 
termina assim que se 
dá estas 
informações, talvez 
para evitar a 
agitação dos ânimos. 

03/10/2008 Reunião Geral com 
a CAP 

CAP, todos os 
professores e 
educadoras do 
Agrupamento 

O presidente fala dos prazos para entrega dos objectivos individuais, da 
fixação dos mesmos e da entrega das fichas de auto-avaliação. A vice-
presidente informa da reunião sindical que se realizará no dia seguinte, fala 
do período de observação das aulas que se iniciará a 2 de Dezembro, que 
cada aula observada durará 45 minutos. A vice-presidente referiu, ainda, a 
presença da avaliação externa, mencionando que os inspectores “acharam 
que as actas não reflectem bem o bom trabalho que se faz no 
Agrupamento”, e que nestas deve constar as evidências das reflexões 
realizadas, das partilhas, das decisões tomadas devidamente justificadas… 

Os professores 
presentes parecem 
não concordar com a 
opinião dos 
avaliadores externos 
acerca das actas. 
Ouve-se um 
burburinho… 



 

 

24/10 email CAP e todos os 
professores do 
Agrupamento 

O Presidente da CAP envia email a todos os docentes para “fazer o ponto da 
situação sobre o processo de implementação do processo de ADD”, 
comunicando a aprovação do extracto do regulamento interno relativo à 
ADD a  22/10/08, em Conselho Pedagógico, e a calendarização do processo 
de avaliação, enviando estes documentos em anexo ao email. 

Revela preocupação 
em manter os 
professores 
informados. 

Outubro e 
Novembro 

 3 emails Professora do 1º 
ciclo (Entrevista 
1) convidada pelo 
Agrupamento a 
participar numa 
acção de 
formação sobre a 
ADD 

A colega enviou para todos os docentes do 1º ciclo e para a CAP os 
documentos de trabalho (apresentações em ppt e legislação) e algumas 
observações registadas nas 5 sessões de formação relativas à ADD. 

Revela preocupação 
em informar os 
colegas. 

05/11 email CAP e todos os 
professores do 
Agrupamento 

O Presidente da CAP enviou a todos os docentes do Agrupamento a Grelha 
dos Objectivos individuais. 

Revela preocupação 
em manter os 
professores 
informados. 

11/11/2008 Reunião de 
docentes do 1º 
ciclo com a 
coordenadora de 
docentes/avaliador
a 

Todos os 
professores do 
1ºciclo e a 
coordenadora de 
docentes 

A Coordenadora informou que o “processo relativo à ADD ainda não está 
estabilizado, visto ainda estar a sair informação relativa ao mesmo por parte 
do Ministério da Educação”. As fichas a serem utilizadas por si/pela 
avaliadora “vão ser apresentadas hoje mas ainda não foram aprovadas pelo 
Conselho Pedagógico. Pretende-se, deste modo, que todos os docentes 
tenham acesso às referidas fichas, que as observem e que proponham as 
alterações que considerarem significativas, antes das mesmas serem 
aprovadas”. De seguida foram dadas a conhecer as competências do 
avaliador, os direitos e deveres do avaliado, o modelo da ADD, o Ciclo de 
observação das aulas, o que deverá constar no dossier Individual e as Fichas 
e Instrumentos de registo elaborados. 
Os docentes colocaram várias questões acerca do modo como o modelo vai 
ser implementado, tendo a professora E7 se insurgido com o modelo, 
achando que irá ser um modelo injusto devido às quotas e que se irá 

A questão é tratada 
com alguma 
resignação e 
serenidade  por 
parte da 
Coordenadora de 
docentes. ..apesar da 
contestação, existem 
4 voluntários para 
pilotar as grelhas e 
guiões de 
observação das 
aulas. 



 

 

dispensar imenso tempo com a avaliação do docente em vez de se 
dedicarem aos alunos, tendo a Coordenadora ouvido e aceite mas referiu 
que a lei tinha que se cumprir. A coordenadora pediu voluntários para a 
observação de aulas, de modo a poder testar-se as Fichas e instrumentos de 
avaliação tendo-se oferecido 4 docentes entre os quais a professora E6 e a 
professora E7. 

11/11/2008 email Coordenadora de 
docentes e 
professores do 1º 
ciclo 

A Coordenadora envia todos os documentos referidos na reunião pedindo a 
leitura, análise e propostas de alteração fundamentadas. 

Revela preocupação 
em envolver e pedir 
a participação dos 
professores. 

21/11/2008 email CAP e todos os 
professores do 
Agrupamento 

O Presidente da CAP envia email a comunicar o alargamento do prazo de 
entrega dos objectivos individuais, justificando este alargamento com a 
saída de legislação e por razões pedagógicas. 

Revela preocupação 
em manter os 
professores 
informados. 

27/11/2008 email CAP e todos os 
professores do 
Agrupamento 

O Presidente da CAP reenvia email recebido do Gabinete da Ministra da 
Educação, contendo dois documentos: projecto do decreto regulamentar da 
ADD e informação sobre medidas para melhoria das condições de 
concretização da ADD. 

Revela preocupação 
em manter os 
professores 
actualizados. 

18/12/2008 email CAP e todos os 
professores do 
Agrupamento 

O Presidente da CAP envia documento para inventariação da formação 
necessária, a integrar na ADD. 

Revela preocupação 
em manter os 
professores 
informados e 
participantes. 

21/12/2008 Reunião de 
docentes do 1º 
CEB 

Todos os 
professores do 
1ºCEB e a 
coordenadora de 
docentes 

Ao terminar a reunião a Coordenadora de docentes referiu que os 
professores que estão a três anos da aposentação não necessitam ser 
avaliados. Os restantes professores podem, ainda, “recusar” a observação 
de aulas. Contudo, não poderão ter as cotações de Excelente nem Muito 
Bom. Acrescentou ainda que o prazo de entrega dos objectivos individuais 
será até ao dia 7 de Janeiro de 2009. 

Ouve-se alguns 
“gritos de” 
entusiasmo (dos 
professores à beira 
da reforma)???.  
A maior parte dos 
professores 
demonstra 



 

 

agrado/vitória com a 
não obrigatoriedade 
da observação de 
aulas, apesar de 
aparecer um ou 
outro rosto 
desalentado. Será 
que gostariam que o 
modelo fosse 
aplicado na sua 
essência até ao fim? 

07/01/2009 emails CAP e todos os 
professores do 
Agrupamento 

O Presidente da CAP envia dois emails com uma súmula das alterações à 
ADD e aos prazos anteriormente estabelecidos, anexando os documentos 
que suportam estas alterações. 

Revela preocupação 
em manter os 
professores 
informados. 

15/01/2009 email CAP e todos os 
professores do 
Agrupamento 

O Presidente da CAP envia a “ultima versão da grelha dos objectivos 
individuais”, já com as alterações decorrentes da aplicação do Simplex. 

Revela preocupação 
em manter os 
professores 
informados. 

27/01/2009 Reunião Geral Vários 
professores do 
Agrupamento (1º, 
2º e 3º ciclo) 

Os professores reúnem-se para discutir o processo de avaliação de 
desempenho. Vêm 4 professores do 1º ciclo que estranham a ausência dos 
membros da CAP e do CP. É dirigida por 2 ou 3 professores da E.B.2/3, 
sendo proposto, passado algum tempo, um abaixo-assinado contra a 
apresentação dos objectivos individuais. Os “dirigentes” da reunião (alguns 
colegas coordenadores de departamento/potenciais avaliadores) 
apresentam já um texto redigido para que possa ser assinado.  

Os professores do 1º 
CEB parecem não ter 
tido a noção que a 
reunião não tinha 
sido convocada pela 
CAP e por isso 
estranham a 
ausência destes e da  
Presidente do 
Concelho 
Pedagógico.  
A reunião adquire 



 

 

um certo cariz 
sindical, de oposição 
a todo o processo de 
avaliação. 

31/01/2009   Data limite para entrega dos objectivos individuais.  

20/03/2009 Email CAP e todos os 
professores do 
Agrupamento 

O Presidente da CAP envia “ os documentos reformulados que vão estar na 
base da avaliação científico-pedagógica”. 

A informação 
continua a ser 
remetida aos 
professores com 
bastante frequência 
para os manter 
informados do 
processo. 

06/04/2009 Email CAP e todos os 
professores do 
Agrupamento 

O Presidente da CAP envia a proposta de regulamento interno a todos os 
docentes pedindo que o leiam e façam propostas de alteração. 

Revela preocupação 
em manter os 
professores 
envolvidos e 
participantes. 

29/06/2009 emails CAP e todos os 
professores do 
Agrupamento 

O Presidente da CAP convida todos os docentes a participar na tomada de 
posse do futuro director a 06/07/2009 . 
Envia ainda outro email onde consta o site do Ministério da Educação de 
onde se poderá retirar o modelo da ficha de auto-avaliação do desempenho 
e algumas orientações suas para o preenchimento da mesma. 

Revela preocupação 
em manter os 
professores 
informados. 

03/07/2009 email CAP e todos os 
professores do 
Agrupamento 

O Presidente da CAP envia convocatória da reunião a realizar com o futuro 
director para esclarecimentos sobre o preenchimento da ficha de auto-
avaliação, no dia 07/07/2009 (um dia a seguir à tomada de posse do 
director). 

Revela preocupação 
em manter os 
professores 
informados. 

04/07/2009 email CAP e todos os 
professores do 
Agrupamento 

O Presidente da CAP informa da alteração da reunião com o Director 
relativa à ficha de auto-avaliação para 08/07/2009. 

Revela preocupação 
em manter os 
professores 
informados. 



 

 

06/07/2009 Reunião geral de 
docentes/convívio 

Director, equipa 
da direcção (4 
professores entre 
os quais 2 
pertencentes à 
CAP) grande parte 
dos professores 
do Agrupamento 
e alguns 
convidados. 

O Director apresenta-se e apresenta a sua equipa, fala do ano lectivo que se 
revelou um ano difícil por causa da ADD e deu os parabéns aos professores 
do Agrupamento pelo seu desempenho. Seguiu-se lanche/convívio.  

O director foi um dos 
dirigentes que se 
assumiu contra a 
ADD na reunião de 
27/01. Será que foi 
uma das razões pela 
qual foi o mais 
votado? Os que 
trabalham a seu lado 
são alguns membros 
da antiga CAP e 
algumas colegas que 
estiveram a seu lado 
contra a ADD. 

08/07/2009 Reunião geral de 
docentes 

Director e todos 
os professores do 
Agrupamento 

O Director demonstra quais os passos a seguir para entrar no site do 
Ministério da Educação e retirar a aplicação relativa à ficha da auto-
avaliação de desempenho. Apresenta-a e dá algumas orientações, 
esclarecendo algumas dúvidas que vão aparecendo, reforçando a 
necessidade de que os professores que não entregaram objectivos 
individuais em Fevereiro, em alguns pontos da ficha, os incluam. Alguns 
docentes pedem envio de uma ficha de auto-avaliação modelo que os possa 
orientar. 

O director acaba por 
orientar aqueles que 
se levantaram contra 
a entrega dos 
objectivos 
individuais, para que 
regularizem a sua 
situação na entrega 
da auto-avaliação, 
incluindo nessa os 
objectivos 
individuais. Existe 
empatia também 
com este director. 
Revela-se sempre 
muito disponível 
para esclarecer 



 

 

dúvidas. 

09/07/2009 email Director e todos 
os professores do 
Agrupamento 

O Director envia ficha de auto-avaliação com algumas orientações, tal como 
pedido por alguns docentes na reunião realizada. 

Revela solicitude. 

20/07/2009 email Director e todos 
os professores do 
Agrupamento 

O Director recomenda que quem não entregou objectivos individuais em 
Janeiro que indiquem objectivos de referência em alguns dos pontos da 
ficha de auto-avaliação, anexando um “modelo” a consultar, em caso de 
dúvida. 

Revela novamente 
preocupação com 
aqueles que a seu 
lado se insurgiram 
contra a ADD e não 
entregaram os 
objectivos 
individuais . 

22/07/2009   Data limite para a entrega da ficha de auto-avaliação na secretaria.  

*a maior parte dos emails enviados revelam o cariz democrático das figuras de liderança do Agrupamento, seguindo também as sugestões dadas 

pelo CCAP. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

Actas da CCAD 

 



Agrupamento Vertical de Escolas de … 

Comissão de Coordenação da Avaliação de Desempenho  

Acta número um 

Aos quatro dias do mês de Setembro do ano de dois mil e oito, pelas catorze 

horas e trinta minutos, sob a presidência da Professora ……, presidente do 

Conselho Pedagógico e, por inerência do cargo, presidente deste órgão e com a 

presença dos professores …. reuniu, na escola EB 2,3 de …, a Comissão de 

Coordenação da Avaliação de Desempenho deste Agrupamento. A ordem de 

trabalhos foi a seguinte: -------------------------------------------------------------------------  

1. Regulamento da Comissão de Coordenação da Avaliação de Desempenho: --- 

O conselho decorreu com a presença dos professores …, …, …, visto os outros 

elementos se encontrarem a frequentar uma acção de formação sobre a 

avaliação docente. -------------------------------------------------------------------------------- 

Foi elaborado e aprovado o Regulamento do funcionamento da Comissão de 

Coordenação da Avaliação de Desempenho e do processo de avaliação de 

desempenho. Este documento consta em anexo e foi aprovado por unanimidade.  

Foi também decidido informar o Conselho Pedagógico de que deve ser criado um 

instrumento normalizado para cada um dos parâmetros classificativos constantes 

da ficha de avaliação; os referidos instrumentos devem ser claros, objectivos, de 

preenchimento e leitura fácil que, depois de aprovados pelo Conselho Pedagógico 

devem ser divulgados por todos os docentes. ------------------------------------------------ 

E nada mais havendo a tratar deu -se por encerrada a reunião da qual se lavrou a 

presente acta que depois de lida e aprovada vai ser assinada respectivamente 

pela presidente da Comissão de Coordenação da Avaliação de Desempenho e 

por mim que a secretariei. -------------------------------------------------------------------------- 

A  Secretária:  

A   Presidente:  

 

 

 

 

 

 



Agrupamento Vertical de Escolas de … 

Comissão de Coordenação da Avaliação de Desempenho  

Acta número dois 

Aos dezanove dias do mês de Setembro de dois mil e oito, pelas treze 

horas e trinta minutos, reuniu a Comissão de Coordenação da Avaliação de 

Desempenho deste agrupamento, na Escola EB 2,3 de …, com a seguinte ordem 

de trabalhos:----------------------------------------------------------------------------------- 

1- Conferência e validação dos dados constantes nas fichas de avaliação de 

desempenho, correspondentes às menções qualitativas de ―Excelente‖ e ―Muito 

Bom‖, dos professores contratados no ano lectivo 2007-2008. -------------------------- 

2 - Análise e validação das propostas com menções de ―Excelente‖ e ―Muito Bom‖ 

com vista a assegurar a aplicação das correspondentes percentagens máximas 

fixadas nos termos do nº3 do artigo 46º do ECD. -------------------------------------------- 

Não esteve presente na reunião a educadora Maria de Lurdes Machado por ter 

sido, no ano lectivo 2007-2008, Presidente da Comissão Provisória e, nessa 

qualidade, a avaliadora de todas as propostas presentes na reunião. ----------------- 

Foram apresentadas as propostas de classificação quantitativa referentes a 

menções qualitativas de ―Excelente‖ e ―Muito Bom‖ dos seguintes professores 

contratados: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi apresentado o anexo XV, a ficha de avaliação efectuada pelo Presidente do 

Conselho Executivo, a ficha de auto-avaliação e os instrumentos de registo 

normalizados referentes à recolha de informação do parâmetro A. --------------------- 

Procedeu-se à conferência dos dados constantes na ficha de avaliação 

confrontando-se os descritores referentes às classificações atribuídas com as 

informações recolhidas nos instrumentos de registo normalizados tendo sido os 

dados validados em todos os casos. ------------------------------------------------------------ 

Constatou-se que havia treze propostas para atribuição de menção qualitativa de 

―Excelente‖ e duas propostas para a atribuição da menção qualitativa de ―Muito 

Bom‖. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tendo em conta o ponto 1 do Despacho conjunto nº 20 131/2008 dos Ministérios 

das Finanças e da Administração Pública e da Educação as percentagens 

máximas para atribuição das menções qualitativas de ―Excelente‖ e de ―Muito 

Bom‖ no Agrupamento Vertical de Escolas de Gueifães são as seguintes: 

―Excelente‖ – 5% e ―Muito Bom‖ – 20%. Aplicada a percentagem referente a 



―Excelente‖ ao universo dos professores contratados, verificou-se que 0,05 x 15 = 

0,75 pelo que se aplicaram os pontos 5 e 7 do mesmo despacho resultando 5% + 

20% = 25% 0,25 x 15 = 3,75, ou seja, com aproximação por excesso, serão 

atribuídas quatro menções qualitativas de ―Muito Bom‖. ----------------------------------- 

Por não se poder atribuir a menção qualitativa de ―Excelente‖, todos os 

professores contratados se encontraram na situação de candidatos à menção 

qualitativa de ―Muito Bom‖, pelo que foram aplicados os critérios de desempate 

constantes do ponto 20º do Regulamento de funcionamento da Comissão de 

Coordenação da Avaliação de Desempenho e do processo de avaliação de 

desempenho. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Assim, foi aplicado o critério 12º do ponto 1 ―Nível de assiduidade e cumprimento 

do serviço distribuído” do Despacho nº 16872/2008 não tendo sido validadas 

menções de ―Muito Bom‖ aos professores  …. De seguida foi aplicado o critério 

constante no ponto 2 ―Uma vez percorridos estes critérios se ainda se verificarem 

um número de propostas acima das cotas previstas, retomam-se os parâmetros 

pela ordem indicada, aplicando-se a mesma lógica criterial a cada um dos seus 

indicadores ou itens de avaliação‖, não tendo sido validada a menção de ―Muito 

Bom‖ aos professores … por terem, no item A2, a classificação quantitativa de 99, 

99,1 e 93,9 respectivamente. Havendo ainda oito candidatos, foi tido em conta o 

tempo de serviço contabilizado em dias e ordenado por ordem decrescente. 

Verificando-se que, à data de 31 de Agosto de 2008, o tempo de serviço prestado 

era o seguinte: …, a Comissão de Coordenação da Avaliação de Desempenho 

validou a menção qualitativa de ―Muito Bom‖ aos professores --------------------------- 

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião da qual foi redigida a 

presente acta que, depois de lida e aprovada, será assinada nos termos da lei. ---- 

A Secretária: 

A Presidente da Comissão de Coordenação da Avaliação de Desempenho: 

 

 

 

 

 

 



Agrupamento Vertical de Escolas de … 

Comissão de Coordenação de Avaliação de Desempenho  

Acta número três 

Aos dezassete dias do mês de Julho de dois mil e nove, pelas catorze horas, 

reuniu a Comissão de Coordenação de Avaliação de Desempenho deste 

agrupamento, na Escola …, com a seguinte ordem de trabalhos:--------------------  

1- Actualização do regulamento de funcionamento da Comissão de Coordenação 

de Avaliação de Desempenho e do processo de avaliação de desempenho; ----  

2- Implicações da alteração prevista no Despacho nº 15772/2009. ------------------- 

Em virtude da publicação do despacho 3006/2009, e no respeito pelo ponto 11, o 

ponto d5) do artigo 5º ―Competências da CCAD‖ do regulamento de 

funcionamento da comissão de coordenação de avaliação de desempenho e do 

processo de avaliação de desempenho passa a ter a seguinte redacção:------------- 

d5) As menções qualitativas de Excelente e de Muito bom só podem ser 

atribuídas a docentes que não tenham obtido em nenhum dos parâmetros de 

avaliação classificação inferior a Bom. (ponto 11 do Despacho n.º 3006/2009).- 

Em virtude da publicação do Decreto Regulamentar nº1-A/2009, de 5 de Janeiro, 

e no respeito pelo ponto 1 do artigo 3º ―âmbito da avaliação‖ no artigo 20 

―Critérios de desempate‖ do regulamento de funcionamento da Comissão de 

Coordenação de Avaliação de Desempenho e do processo de avaliação de 

desempenho é eliminado o critério 11º  ―Melhoria dos resultados escolares dos 

alunos e redução da taxa de abandono escolar tendo em conta o contexto sócio-

educativo (Despacho nº 16872/2008). -------------------------------------------------------- 

Entrando-se no segundo ponto da ordem de trabalhos o Director e Presidente da 

CCAD informou de que no dia 14 de Julho tinha tomado conhecimento de um 

despacho, datado de 1 de Julho e publicado no Diário da República em 10 de 

Julho, onde é revogado o nº3 do anexo XVI ao despacho nº 16872/2008, de 7 de 

Abril, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 119, de 23 de Junho de 2008, 

na redacção do despacho nº 3006/2009, publicado no Diário da República, 2ª 

série, nº 16, de 23 de Janeiro de 2009, e repristinado o nº 3 do anexo XVI na 

redacção original do despacho nº16872/2008.  ----------------------------------------------- 

Os presentes constataram que as fichas de avaliação dos coordenadores de 

departamento foram concebidas e aprovadas de acordo com os pontos 3 e 4 do 



despacho nº 3006/2009, de 23 de Janeiro, onde se lê “3- nas fichas de avaliação, 

a classificação de cada parâmetro é expressa pelas menções qualitativas 

previstas no artigo 46º do Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos 

Professores dos Ensino Básico e Secundário e no artigo 21º do decreto 

Regulamentar nº 2/2008, de 10 de Janeiro. 4- a cada umas das menções 

qualitativas referidas no número anterior corresponde um determinado número de 

pontos, a saber: a) Excelente – 10 pontos; b) Muito Bom – 8 pontos; c) Bom – 7 

pontos; Regular – 6 pontos; Insuficiente – 3 pontos‖ e não de acordo com o ponto 

3 do despacho 16872/2008, de 7 de Abril, onde se lê ― salvo quando 

expressamente disposto de outro modo, nas fichas de avaliação, a classificação 

de cada indicador ou item de avaliação é expressa com as menções qualitativas 

previstas no artigo 46º do Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos 

Professores dos Ensino Básico e secundário e no artigo 21º do decreto 

Regulamentar nº 2/2008, de 10 de Janeiro. -------------------------------------------------- 

Do mesmo modo também no item C4 da ficha de avaliação do Presidente do 

Conselho Executivo apenas foram consideradas duas classificações:-------------  

Excelente – 10 pontos; Insuficiente – 3 pontos. -------------------------------------------  

Os presentes consideraram que as referidas fichas de avaliação tinham sido 

concebidas, aprovadas e divulgadas nos termos estabelecidos na lei, 

nomeadamente no decreto Regulamentar nº1-A/2009 de 5 de Janeiro e no 

despacho nº3006/2009, de 23 de Janeiro. A alteração agora introduzida altera 

significativamente a concepção da forma de quantificação com vista à atribuição 

da menção qualitativa de cada parâmetro da ficha de avaliação do Coordenador 

de Departamento, o que se afigura grave, dado que nesta altura   os professores 

estão já a entregar a auto-avaliação com vista à conclusão deste ciclo avaliativo. 

Para além da perplexidade face à possibilidade da aplicação de uma lei com 

efeitos retroactivos, os elementos da CCAD manifestaram a sua preocupação 

pelo desconhecimento do impacto das suas fórmulas de cálculo na aplicação da 

DGRHE que está concebida de acordo com nº 3 do anexo XVI na redacção 

original do despacho 16872/2008. Por se estar já na fase final da avaliação, 

nomeadamente na avaliação dos professores contratados, entende a CCAD que 

não é possível alterar a forma como foram concebidas as fichas de avaliação do 

coordenador de departamento, nem o ponto C4 da ficha de avaliação do 

Presidente do Conselho Executivo. ------------------------------------------------------------ 



Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, da qual foi redigida a 

presente acta que, depois de lida e aprovada, será assinada nos termos da lei. ---- 

A Secretária:______________________________________________________ 

O Director: _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agrupamento Vertical de Escolas de … 

Comissão de Coordenação de Avaliação de Desempenho  

Acta número quatro   

Aos vinte e um dias do mês de Julho de dois mil e nove, pelas nove horas, reuniu 

a Comissão de Coordenação de Avaliação de Desempenho deste Agrupamento, 

na Escola …, com a seguinte ordem de trabalhos:------------------------------------------- 

1- Conferência e validação dos dados constantes nas fichas de avaliação de 

desempenho, correspondentes às menções qualitativas de ―Excelente‖ e ―Muito 

Bom‖, dos professores contratados no ano lectivo 2008-2009. -------------------------- 

2 - Análise e validação das propostas com menções de ―Excelente‖ e ―Muito Bom‖ 

com vista a assegurar a aplicação das correspondentes percentagens máximas 

fixadas nos termos do nº3 do artigo 46º do ECD. -------------------------------------------- 

Não esteve presente na reunião o Director do Agrupamento, …, por ter sido o 

avaliador de todas as propostas presentes na reunião. A reunião foi presidida pelo 

professor …. Foram apresentadas as propostas de classificação quantitativa 

referentes a menções qualitativas de ―Excelente‖ dos seguintes professores 

contratados:   …,   – 9 valores; …   – 9 valores;  ---------------------------------------------

Para cada uma das docentes foram apresentados os seguintes documentos: o 

anexo XV, a ficha de avaliação efectuada pelo Presidente do Conselho Executivo, 

a ficha de avaliação do Coordenador de Departamento, os objectivos individuais 

estabelecidos para o ano lectivo 2008-2009, a ficha de auto-avaliação,  os 

instrumentos de registo normalizados referentes à recolha de informação  

aprovados no Agrupamento (registos referentes às aulas  observadas e ao dossiê 

individual, registos referentes às actividades do Plano Anual de Actividades e à 

assiduidade)  os documentos de avaliação do Plano Anual de Actividades 

aprovados no Conselho Pedagógico e apresentados ao Conselho Geral 

Transitório,  e relatórios certificativos de aproveitamento em acções de formação. 

Procedeu-se à conferência dos dados constantes nas fichas de avaliação do 

Presidente do Conselho Executivo e do Coordenador confrontando-se os 

descritores referentes às classificações atribuídas com as informações recolhidas 

nos instrumentos de registo normalizados e na restante documentação enviada à 

CCAD e presente na reunião. --------------------------------------------------------------------- 



No que diz respeito à professora do 1º ciclo, …, os dados contidos nas fichas de 

avaliação do Presidente do Conselho Executivo e do Coordenador de 

Departamento foram validados em todos os casos.   

No caso da  …, no que diz respeito ao parâmetro C da ficha de avaliação do 

Presidente do Conselho Executivo, a referida docente refere na sua auto-

avaliação vinte  dinamizações/participações em actividades do Plano Anual de 

Actividades situação que configura com a  atribuição  da menção qualitativa de 

Muito Bom - ―Organiza/Dinamiza cinco actividades e participa em pelo menos três 

outras de tipos diferentes‖. Destas vinte actividades referidas não são 

apresentadas evidências em quatro: participação no projecto ―…‖- promovido pela 

…, participação no projecto …  na actividade ―…‖, participação no ―projecto …‖, 

participação na actividade lançada pela ….   -------------------------------------------------- 

No entanto, o avaliador decide pela atribuição de BOM fundamentando a sua 

proposta no facto de que quando um parâmetro está associado a um objectivo 

individual acordado, a classificação desse parâmetro resulta do grau do 

cumprimento do objectivo individual (ponto 4 do artigo 16ª e ponto d) do artigo 18º 

do Decreto - Regulamentar nº 2/2008), e neste caso  a …  propôs--se desenvolver 

dezasseis objectivos e não apresenta  evidências da realização de três deles. Por 

se comprovar esta situação e se considerar fundamentação suficiente à luz do 

estabelecido no Decreto Regulamentar nº 2/2008 e nas orientações expressas no 

―guia de avaliação de desempenho dos docentes para o ano lectivo 2008/2009‖ a 

CCAD valida a decisão do avaliador. ------------------------------------------------------------ 

No que diz respeito à ficha de avaliação do Coordenador de Departamento os 

dados foram analisados através da conferência com os elementos apresentados 

pela avaliadora e presentes na reunião: ficha de pré e de pós observação das 

duas aulas assistidas, planificação das duas aulas assistidas e fichas de trabalho 

utilizadas nessas aulas. ----------------------------------------------------------------------------- 

O elemento de avaliação a cargo do Coordenador do Departamento e designado 

―dossiê individual‖ referido na reunião de Conselho Pedagógico de vinte e seis de 

Novembro de 2008 aprovado e divulgado, por correio electrónico,  pelo Presidente 

da CAP, em Janeiro de 2009, não foi presente na reunião e foi considerado 

essencial à recolha de informações para a conferência dos dados no que diz 

respeito ao parâmetro A1 itens  2,  3,  4 e  5, todos os itens do parâmetro A2 e 

item 1 do parâmetro A3.-----------------------------------------------------------------------------  



Foram analisadas as planificações das duas aulas bem como a reflexão que as 

antecedeu e sucedeu. As planificações apresentadas são muito vagas e as 

reflexões pouco sistematizadas. Os documentos são pouco cuidados no conteúdo 

e na apresentação. Considerou-se que estes registos formais, essenciais à 

prática da docência, evidenciavam fragilidades pedagógicas significativas 

incompatíveis com a atribuição da classificação de Muito Bom e de Excelente. As 

evidências apontavam para um bom desempenho com as crianças mas com 

pouca interiorização e valorização da importância do acto formal de planificação 

na actividade docente.-------------------------------------------------------------------------------  

Pela pouca qualidade do conteúdo dos documentos apresentados, e por não ter 

sido apresentado o dossiê individual não foram validados os dados propostos 

para os itens 2, 3, 4 e 5 do parâmetro A1, todos os itens do parâmetro A2 e o item 

1 do parâmetro A3.------------------------------------------------------------------------------------ 

Tendo em conta o Despacho conjunto nº 20 131/2008 dos Ministérios das 

Finanças e da Administração Pública e da Educação e a respectiva correcção 

introduzida pelo Despacho conjunto nº 31996/2008 dos Ministérios das Finanças 

e da Administração Pública e da Educação as percentagens máximas para 

atribuição das menções qualitativas de ―Excelente‖ e de ―Muito Bom‖ no 

Agrupamento Vertical de Escolas de … no universo dos professores contratados  

são as seguintes: ―Excelente‖ – 5% e ―Muito Bom‖ – 20%. Aplicada a 

percentagem referente a ―Excelente‖ e ao ―Muito Bom‖ ao universo dos 

professores contratados, 21 docentes, verificou  poder-se atribuir 2 ―Excelentes‖ e  

5 ―Muito Bons‖. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Respeitando a percentagem máxima fixada nos termos do despacho citado para a 

atribuição da menção qualitativa de ―Excelente‖ foi validada a proposta 

apresentada para a professora  …. -------------------------------------------------------------- 

Não foi validada a proposta apresentada para a educadora …, pelas razões acima 

referidas, e que vai ser devolvida à avaliadora … para reanálise. As planificações 

devem ser analisadas à luz da matriz aprovada no Conselho Pedagógico no ano 

lectivo 2006-2007, e a análise formal do dossiê individual é essencial já que este 

documento é um elemento de avaliação obrigatório na componente da avaliação 

a cargo do Coordenador de Departamento. ---------------------------------------------------  

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião da qual foi redigida a 

presente acta que, depois de lida e aprovada, será assinada nos termos da lei. ---- 



A Secretária:_____________________________________________________ 

O Presidente da Reunião: __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agrupamento Vertical de Escolas de … 

Comissão de Coordenação de Avaliação de Desempenho 

Acta número cinco 

Aos quatro dias do mês de Dezembro de dois mil e nove, pelas onze horas e 

quarenta e cinco minutos, reuniu a Comissão de Coordenação de Avaliação de 

Desempenho deste Agrupamento, na …, com a seguinte ordem de trabalhos:-- 

1- Conferência e validação dos dados constantes nas fichas de avaliação de 

desempenho dos professores, correspondentes às menções qualitativas de 

―Excelente‖ e ―Muito Bom‖, nos anos lectivos 2007-2008 e 2008-2009. --------------- 

2 - Análise e validação das propostas com menções de ―Excelente‖ e ―Muito Bom‖ 

com vista a assegurar a aplicação das correspondentes percentagens máximas 

fixadas nos termos do nº3 do artigo 46º do ECD. -------------------------------------------- 

Não esteve presente na reunião o Director do Agrupamento, …, por ter sido o 

avaliador de todas as propostas presentes na reunião. A reunião foi presidida pelo 

professor … . Foram apresentadas as propostas de classificação quantitativa 

referentes às menções qualitativas de ―Excelente‖ das seguintes professoras:… ,  

- nove valores;… , – nove ;  … ,   – nove valores.  -------------------------------------------  

Para cada uma das docentes foram apresentados os seguintes documentos: a 

ficha de avaliação efectuada pelo Presidente do Conselho Executivo, a ficha de 

avaliação do Coordenador de Departamento, os objectivos individuais 

estabelecidos para o ano lectivo 2008-2009, a ficha de auto-avaliação, os 

instrumentos de registo normalizados referentes à recolha de informação 

aprovados no Agrupamento (registos referentes à assiduidade, actividades do 

Plano Anual de Actividades, aulas observadas e o dossiê individual) os 

documentos de avaliação do Plano Anual de Actividades aprovados no Conselho 

Pedagógico e apresentados ao Conselho Geral Transitório, e relatórios 

certificativos de aproveitamento em acções de formação contínua. --------------------  

Todos os elementos de avaliação citados foram entregues à CCAD no final da 

reunião do Conselho Pedagógico realizada em vinte cinco de Novembro tendo a 

CCAD constituído um grupo de trabalho para análise da documentação e 

nomeada relatora  a docente … . O grupo de trabalho reuniu em 26, 27, 30 de 

Novembro, 2 e 3  de Dezembro (das 15h às 17h30, das 10h às 13h30, das 13h30 

às 17h30, das 11h30 às 19h e das 8h15 às 18h respectivamente).---------------------  



Os elementos da CCAD tiveram em conta o estatuído em diversos diplomas e 

orientações do Ministério da Educação na análise dos documentos citados, 

nomeadamente no que diz respeito à fixação e respectivo cumprimento de 

objectivos individuais e no que subjaz à elaboração da ficha de auto-avaliação, a 

saber:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

no Decreto-Lei nº 15/2007 de 19 de Janeiro (ECD) no artigo 45º Itens de 

classificação, define-se que ―2— Na avaliação efectuada pelo órgão de direcção 

executiva são ponderados, em função de elementos disponíveis, os seguintes 

indicadores de classificação: a) Nível de assiduidade; b) Serviço distribuído; d) 

Participação dos docentes no agrupamento ou escola não agrupada e apreciação 

do seu trabalho colaborativo em projectos conjuntos de melhoria da actividade 

didáctica e dos resultados das aprendizagens f) Exercício de outros cargos ou 

funções de natureza pedagógica; g) Dinamização de projectos de investigação, 

desenvolvimento e inovação educativa e sua correspondente avaliação 3—A 

classificação dos parâmetros definidos para a avaliação do desempenho deve 

atender a múltiplas fontes de dados através da recolha, durante o ano escolar, de 

todos os elementos relevantes de natureza informativa, designadamente: a) 

Relatórios certificativos de aproveitamento em acções de formação; b) Auto-

avaliação; c) Observação de aulas; d) Análise de instrumentos de gestão 

curricular; e) Materiais pedagógicos desenvolvidos e utilizados; f) Instrumentos de 

avaliação pedagógica; g) Planificação das aulas e instrumentos de avaliação 

utilizados com os alunos.‖--------------------------------------------------------------------------- 

No Decreto Regulamentar n.º 2/2008 de 10 de Janeiro lê-se no Artigo 9.º 

Objectivos individuais ―7 — Sempre que se verifique a impossibilidade de acordar 

novos objectivos, a avaliação decorre relativamente aos objectivos inicialmente 

acordados e mantidos‖. No Artigo 10.º Grau de cumprimento dos objectivos 

individuais -  “Em todos os parâmetros de avaliação em que haja lugar à fixação 

de objectivos individuais nos termos do artigo anterior, o grau de cumprimento 

desses objectivos constitui referência essencial da classificação atribuída‖.  No 

Artigo 16.º Auto–avaliação “1 — A auto -avaliação tem como objectivo envolver o 

avaliado no processo de avaliação, de modo a identificar oportunidades de 

desenvolvimento profissional e de melhoria do grau de cumprimento dos 

objectivos fixados.……4— A ficha de auto -avaliação deve explicitar o contributo 

do docente, durante o exercício das suas funções, para o cumprimento dos 



objectivos individuais fixados‖. No Artigo 18.º Avaliação realizada pela direcção 

executiva - ―1 — Na avaliação efectuada pelo órgão de direcção executiva os 

indicadores de classificação ponderam o seguinte: …. d) Participação dos 

docentes no agrupamento ou escola não agrupada — assenta na valorização dos 

seguintes factores: i) Número de actividades constantes do projecto curricular de 

turma e do plano anual de actividades que foram distribuídas ao docente em cada 

ano lectivo e em que o mesmo participou; ii) Qualidade e importância da 

intervenção do docente para o cumprimento dos objectivos prosseguidos;‖---------- 

Tendo por base estas orientações constata-se que as fichas de auto-avaliação 

das três docentes se encontram deficientemente preenchidas não evidenciando 

reflexão qualitativa sobre as práticas desenvolvidas e o contributo das docentes 

durante o exercício das suas funções para o cumprimento dos objectivos 

individuais fixados. Na generalidade dos itens, as fichas apresentam frases vagas 

de apreciação genérica da actividade e no que diz respeito à participação em 

actividades do Plano Anual de Actividades são enumeradas actividades sem se 

descrever o contributo específico das docentes. ---------------------------------------------  

A agravar a pouca qualidade da ficha de auto-avaliação acresce a quantidade e 

qualidade insuficiente de informação contida nos instrumentos normalizados de 

registo. Verifica-se que não foram respeitadas as orientações para a constituição 

do dossiê individual. Este documento foi analisado na reunião de Conselho 

Pedagógico de vinte e seis de Novembro de 2008 e aprovado e divulgado, por 

mail, pelo Presidente da CAP, em Janeiro de 2009. Nem todos os documentos 

que devem integrar o dossier foram apresentados, e os que o foram, não raras 

vezes estão redigidos de forma demasiado sucinta e breve, por vezes com 

contradições e omissões significativas para a compreensão do leitor.------------------  

Nenhuma das docentes em causa apresentou portefólios ou dossiês com 

documentos de evidências do trabalho realizado para complementar informação 

contida nos documentos normalizados. --------------------------------------------------------- 

Face ao que foi dito, a CCAD nem sempre pôde proceder à conferência e 

validação dos dados constantes nas fichas de avaliação de desempenho. ----------- 

Não se questiona a qualidade das práticas e consequente avaliação feita pelos 

avaliadores, mas tão somente torna-se necessário para o exercício da 

competência que é cometida à CCAD de validação dos dados constantes nas 

fichas de avaliação, a apresentação de elementos suficientes e necessários para 



que essa acção se possa fazer de forma eficaz. Este requisito encontra-se 

expresso no artigo 22º do Decreto regulamentar nº 2 de 2008, nas orientações 

contidas na nota de leitura temática sobre a Comissão de Coordenação de 

Avaliação de Desempenho contida no site da DGRHE e no artigo 5º do 

Regulamento de funcionamento da Comissão de Coordenação de Avaliação de 

Desempenho e do processo de avaliação do Agrupamento …. Face ao exposto, e 

de acordo com o ponto 4 do artigo 22º do decreto regulamentar anteriormente 

referido, em todos os casos em que não pôde ser feita a conferência por falta de 

evidências, devem os avaliadores providenciar as acções que entendam 

necessárias com vista a colectar as evidências indispensáveis à fundamentação 

das suas propostas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

No que diz respeito à professora …, os dados contidos nas fichas de avaliação do 

Presidente do Conselho Executivo foram validados em todos os casos, pese 

embora no parâmetro C não ser claro a forma como se concretizou o projecto 

―viveiro de livros e plantas‖ incluído nos objectivos individuais e no parâmetro E as 

evidências se encontrarem dispersas nas actividades realizadas no âmbito do 

Plano Anual de Actividades. No que concerne a este parâmetro, na auto-

avaliação refere-se a empatia estabelecida com os encarregados de educação 

mas não há alusão à quantidade e qualidade dos contactos tidos com os 

encarregados de educação situando essa referência no cumprimento da meta 

estabelecida no objectivo … do Projecto Educativo. ----------------------------------------  

Quanto à ficha de avaliação do Coordenador, por não ter sido disponibilizada 

informação necessária e suficiente, não foram validados os dados contidos no 

Parâmetro A: item A2, no Parâmetro B: item B1 e no Parâmetro D: itens D1, D2 e 

D4.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A docente apresentou o dossiê individual em CD tendo sido elaborado um índice 

pela relatora, conforme documento anexado ao dossier e imprimidos todos os 

documentos pela equipa de trabalho da CCAD. ---------------------------------------------- 

O dossiê é muito pobre contendo apenas algumas evidências significativas do 

trabalho realizado e inclui pouca reflexão sobre ele. O dossiê não respeita o 

conteúdo aprovado em Conselho Pedagógico não contendo: ---------------------------- 

Planificação das três unidades didácticas em que se inserem as três aulas 

assistidas no respeito pela matriz aprovada no Agrupamento (temas/conteúdos; 

objectivos/competências; actividades/estratégias; recursos; calendarização; 



formas de avaliação); instrumentos de avaliação diagnóstica, bem como o 

tratamento e análise dos dados obtidos; instrumentos de avaliação sumativa; 

instrumentos de auto-avaliação dos alunos; reflexões sobre a avaliação das 

aprendizagens dos alunos e/ou a sua repercussão na preparação e organização 

das actividades lectivas.----------------------------------------------------------------------------- 

O dossiê contem um documento vago no que diz respeito à gestão curricular 

sendo omisso sobre: a articulação e sequencialização dos conteúdos das 

disciplinas, nomeadamente de Língua Portuguesa, Matemática e Estudo do Meio 

(objecto de observação de aulas), opções quanto ao tempo destinado a cada um 

dos temas ou a temas a merecerem uma atenção em particular; as linhas de força 

das estratégias implementadas com referência à diversificação de tarefas e de 

experiências de aprendizagem, ao papel que atribui ao manual e às novas 

tecnologias; etc. Intimamente ligado à gestão curricular está a avaliação dos 

alunos não tendo sido apresentados instrumentos de avaliação diagnóstica, 

sumativa e de auto-avaliação, o tratamento de dados feito na sequência da 

avaliação e as implicações deste tratamento na planificação didáctica. No que 

respeita à avaliação das aprendizagens apenas são apresentadas três fichas de 

trabalho consideradas pela docente como instrumentos de avaliação formativa e 

um texto de reflexão. Quanto às fichas elas reportam-se às actividades 

desenvolvidas nas três aulas assistidas sendo enquadradas nas planificações 

como fichas de trabalho e sem referência, quer na planificação, quer em particular 

no documento de pós observação, à sua utilização como instrumento de 

avaliação formativa. Quanto ao documento de reflexão sobre a avaliação das 

aprendizagens dos alunos, é um documento assente em generalidades quanto à 

intencionalidade da avaliação e enumeração de procedimentos utilizados pela 

docente. Não se detém sobre formas específicas de avaliação, resultados obtidos, 

consequências da avaliação dos alunos na planificação, nomeadamente, na 

necessidade de eventual reformulação, na diferenciação pedagógica que 

implementou na aula e nas actividades relacionadas com apoio. ----------------------- 

 No que diz respeito à professora …, por não ter sido disponibilizada informação 

necessária e suficiente não foram validados os dados contidos na ficha de 

avaliação de desempenho do Presidente do Conselho Executivo referentes ao 

parâmetro C e na ficha de avaliação a efectuar pelo Coordenador do 



Departamento referentes aos Parâmetro A: itens A2, Parâmetro B: item B1 e no 

Parâmetro D: itens D2 e D4.- ---------------------------------------------------------------------- 

Na ficha de avaliação do Presidente do Conselho Executivo foram fixados 

objectivos individuais no parâmetro C, pelo que o grau de cumprimento desses 

objectivos constitui referência essencial da classificação atribuída. A docente 

redigiu a ficha de auto-avaliação sem se reportar aos objectivos individuais pelo 

que não há evidências sobre o cumprimento, ou não, dos seguintes objectivos: 

―dinamização de actividades a realizar no âmbito das áreas curriculares não 

disciplinares‖, ―dinamização do preenchimento da grelha de comportamentos‖, 

―dinamização da requisição mensal de livros na biblioteca itinerante e troca 

semanal dos livros‖, dinamização da visita de estudo ―um dia em Serralves‖, 

dinamização do projecto ―quando for grande quero ser…‖ e ―estudo de caso 

relacionado com o modo como está a ser vivido o processo de implementação da 

avaliação de desempenho docente (ADD) numa escola do 1º ciclo do 

Agrupamento‖. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

No parâmetro E, na auto-avaliação refere-se a empatia estabelecida com os 

encarregados de educação, mas não há alusão à quantidade e qualidade dos 

contactos tidos com os encarregados de educação situando essa referência no 

cumprimento da meta estabelecida no objectivo 5 do Projecto Educativo. Não 

obstante este facto, a CCAD entendeu validar a classificação atribuída pelo 

avaliador, dado a quantidade e qualidade de actividades realizadas no âmbito do 

Plano Anual de Actividades envolvendo as famílias.----------------------------------------- 

Na parte referente à avaliação a cargo da coordenadora do conselho de docentes, 

a docente apresentou o dossiê individual em CD tendo sido elaborado um índice 

pela relatora, conforme documento anexado ao dossiê e imprimidos todos os 

documentos pela equipa de trabalho da CCAD.----------------------------------------------- 

No que diz respeito aos documentos referentes às duas aulas assistidas, não foi 

possível estabelecer a relação do power point sobre … com a aula de Língua 

Portuguesa, já que a planificação e o documento de pós observação não se 

referem a este material. Também no que diz respeito aos materiais referentes à 

aula assistida de Matemática, não foi possível enquadrar os objectivos 

pretendidos com a exploração da ficha … no desenvolvimento da aula, porquanto 

a planificação e o documento de pré-observação apenas fazem uma alusão breve 

à deslocação à … . ----------------------------------------------------------------------------------- 



As aulas têm uma reflexão incipiente sobre a forma como decorreram. A aula de 

Língua Portuguesa decorre a partir de uma situação de jogo. Contudo, no 

desenvolvimento do jogo que visa a aprendizagem de um conteúdo referente ao 

funcionamento da língua, os alunos devem sair da aula e buscar elementos do 

jogo no recreio. Esta situação é referida pela docente como tendo causado 

agitação na classe. Não se questiona a pertinência ou não da saída dos alunos 

para o recreio, mas sim o facto de a docente não fundamentar uma actividade 

que, à partida, se previa como causando agitação e consequente 

desconcentração, ou seja, que razões levariam a docente a considerar esta 

deslocação como fundamental no desenvolvimento do jogo e que reflexão faz 

sobre esta opção. ------------------------------------------------------------------------------------- 

No que diz respeito à aula de Matemática, a reflexão é também pobre face à 

diversidade de situações. Não é claro o que se pretendeu com a deslocação à … 

e à ficha … . A documentação é omissa na forma como se desenvolveram estas 

actividades havendo apenas referência vaga à deslocação à … , três fotografias e 

uma ficha. No documento de pré-observação parte-se do princípio que os alunos 

terminarão rapidamente a ficha pelo que pintarão os desenhos. Prevê-se apenas 

dificuldades, não identificadas, na resolução da ficha por parte do aluno com NEE 

e dos alunos que beneficiam de apoio educativo. Contudo, na ficha de pós-

observação é referido que os alunos, conforme esperado, demoraram na 

realização da ficha e tiveram dificuldades nas somas e subtracções com valores 

superiores a 9,99€. As dificuldades são atribuídas ao sono manifestado pelos 

alunos que se teriam deitado tarde no dia anterior. Não há reflexão sobre as 

dificuldades específicas surgidas no âmbito do desenvolvimento das actividades 

matemáticas pese embora a ficha de trabalho, a realizar em 45 min, apresentar 

cinco problemas com características e complexidade de texto e de estrutura 

matemática diversas. -------------------------------------------------------------------------------- 

O dossiê contém um documento vago no que diz respeito à gestão curricular 

sendo omisso sobre: a articulação e sequencialização dos conteúdos das 

disciplinas, nomeadamente de Língua Portuguesa e Matemática (objecto de 

observação de aulas), opções quanto ao tempo destinado a cada um dos temas 

ou a temas a merecerem uma atenção em particular; as linhas de força das 

estratégias implementadas, com referência à diversificação de tarefas e de 



experiências de aprendizagem, ao papel que atribui ao manual e às novas 

tecnologias; etc. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Estritamente ligada à gestão curricular está a avaliação dos alunos. Foram 

apresentados instrumentos de avaliação sumativa e diagnóstica. Foram 

igualmente apresentadas grelhas de tratamento dos dados referentes a estas 

avaliações. Contudo, não foi feita uma análise visando tirar elações a considerar 

em sede de planificação e diferenciação pedagógica. Por exemplo, constata-se 

que nas fichas de avaliação sumativa de Língua Portuguesa de Outubro, 

Dezembro e Fevereiro não há alunos com aproveitamento negativo surgindo em  

Março  quatro negativas e voltando nas fichas de Maio e Junho a não haver 

aproveitamento negativo; ao invés, na disciplina de Matemática há 

respectivamente 6 negativas, 4 negativas e 7 negativas e em Março e Maio zero 

negativas, e de novo 4 negativas em Junho. Não há análise sobre este tipo de 

dados não havendo, por isso, explicações para o sucedido e consequentes 

reflexos em estratégias implementadas. Num outro documento pode ler-se que no 

trabalho realizado com a classe estavam identificados cinco alunos com 

dificuldades de aprendizagem contudo, essas dificuldades não são caracterizadas 

e não está estabelecida relação com os resultados obtidos nas fichas de 

avaliação sumativa onde em Matemática o número de alunos com aproveitamento 

negativo oscila entre quatro e sete.--------------------------------------------------------------- 

Não foram apresentados instrumentos de avaliação formativa e de auto-avaliação 

e consequente tratamento e análise dos dados, bem como a repercussão na 

planificação didáctica e diferenciação do ensino.--------------------------------------------- 

No que diz respeito à professora …, os dados contidos nas fichas de avaliação do 

Presidente do Conselho Executivo foram validados em todos os casos, pese 

embora no parâmetro C não terem sido apresentadas evidências sobre a visita de 

estudo … e ―dinamização …‖ e, no parâmetro E, as evidências se encontrarem 

dispersas nas actividades realizadas no âmbito do Plano Anual de Actividades. 

No que concerne a este parâmetro, a auto-avaliação é muito vaga não se fazendo 

alusão à quantidade e qualidade dos contactos tidos com os encarregados de 

educação e situando essa referência no cumprimento da meta estabelecida no 

objectivo … do Projecto Educativo. -------------------------------------------------------------- 

Na ficha de avaliação a efectuar pelo Coordenador do Departamento, por não ter 

sido disponibilizada informação necessária e suficiente, não foram validados os 



dados contidos no Parâmetro A: item A2, no Parâmetro B: item B1 e no 

Parâmetro D: itens D1, D2 e D4.------------------------------------------------------------------ 

A docente apresentou o dossiê individual em CD tendo sido elaborado um índice 

pela relatora conforme documento anexado ao dossiê e imprimidos todos os 

documentos pela equipa de trabalho da CCAD. Não foi possível abrir um ficheiro 

de extensão … ao qual não há referência na documentação da aula assistida de 

… de Maio.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

O dossiê individual parte de um pressuposto errado, porquanto a docente 

considera que apenas deve conter informação estritamente circunscrita às três 

aulas. Inclusivamente, na planificação das três unidades em que se devem inserir 

as aulas em causa reformulou numa matriz diferente, mas mantendo o essencial 

do conteúdo, as planificações das aulas. Assim, não apresenta a planificação das 

três unidades em causa, os reajustamentos feitos às planificações em função da 

avaliação diagnóstica e ou características da turma, caso as unidades o 

justificassem, instrumentos de avaliação diagnóstica, bem como o tratamento e 

análise dos dados obtidos, instrumentos de avaliação sumativa e de auto-

avaliação e ainda reflexões sobre a avaliação das aprendizagens dos alunos e a 

sua repercussão na preparação e organização das actividades lectivas. No que 

respeita à avaliação formativa são apresentadas várias fichas de trabalho e 

apresentações em power point consideradas pela docente como instrumentos de 

avaliação formativa. Estes materiais reportam-se às actividades desenvolvidas 

nas três aulas assistidas sendo enquadrados nas planificações como fichas de 

trabalho e sem referência, quer na planificação, quer em particular no documento 

de pós observação, à sua utilização como instrumento de avaliação formativa. Há 

ainda a acrescentar um documento de reflexão sobre a avaliação que contém 

apenas referências de carácter muito vago. --------------------------------------------------- 

O dossiê contém um documento vago no que diz respeito à gestão curricular 

centrando apenas a reflexão nas três aulas. É omisso sobre: a articulação e 

sequencialização dos conteúdos das disciplinas, nomeadamente de Língua 

Portuguesa, Matemática e Estudo do Meio (objecto de observação de aulas), 

opções quanto ao tempo destinado a cada um dos temas ou a temas a 

merecerem uma atenção em particular; as linhas de força das estratégias 

implementadas com referência à diversificação de tarefas e de experiências de 

aprendizagem, ao papel que atribui ao manual e as novas tecnologias; etc. --------- 



Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião da qual foi redigida a 

presente acta que, depois de lida e aprovada, será assinada nos termos da lei. ---- 

A Secretária: _____________________________________________________ 

O Presidente da Reunião: ____________________________________________ 

 

 

 


