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Comunicação	Oral	

Esta	 comunicação	 pretende	 problematizar	 a	
gestão	 democrática	 da	 escola	 pública	
portuguesa	 relacionando-a	 com	 a	 participação	
e	 o	 envolvimento	 dos	 estudantes	 na	
complexidade	 da	 decisão	 escolar.	 Procura-se	
compreender	 oportunidades	 e	 desa\ios	 para	 o	
envolvimento	 dos	 jovens	 nas	 tomadas	 de	
decisão	das	suas	escolas.	Espera-se	que	ocorra	
na	 escola	 uma	 formação	 de	 indivı́duos	
participativos	 na	 mudança	 social,	 numa	
cidadania	 juvenil	 que	 garanta	 a	 pretendida	
dinâmica	de	mudança	e	intervenção,	vivência	e	
consolidação	 de	 ideais	 democráticos.	 Nesta	
perspetiva,	 o	 nosso	 interesse	 centra-se	 na	
\igura	do/a	Diretor/a	Escolar,	com	o	intuito	de	
interligar	 as	 problemáticas	 da	 liderança	
educacional,	 participação	 discente	 e	 gestão	
democrática	 de	 forma	 a	 obter	 perceções	 quer	
de	 a lunos/as ,	 quer	 de	 d i re to res/as	
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relativamente	 à	 participação	 daqueles	 na	
tomada	 de	 decisões	 escolares.	 Procurámos	
ainda	 recolher	 as	 vontades,	 perceções	 e	
propostas	de	ambos	os	sujeitos	–	membros	das	
direções	 e	 estudantes	 –	 quanto	 à	 forma	 de	 se	
promover	a	participação	dos	alunos	no	 âmbito	
de	 uma	 gestão	 democrática	 da	 escola.	
Finalmente,	 foi	 nossa	 intenção,	 procurar	
perceber	 se	 a	 participação	 dos	 alunos	 na	
tomada	de	decisão	constitui	um	preditor	do	seu	
envolvimento	 ativo,	 em	 adulto,	 na	 mudança	
social	 e	 na	 melhoria	 da	 implementação	
generalizada	 dos	 valores	 democráticos.	 Com	
esse	 objetivo,	 foram	 levadas	 a	 cabo	 quatro	
entrevistas	semi-estruturadas	a	diretores/as	de	
escolas	 e	 uma	 discussão	 focalizada	 com	 um	
grupo	 de	 seis	 alunos	 que	 nos	 permitiu	 duas	
primeiras	 perceções	 –	 primeiro,	 existe	 uma	
distância	 entre	 aquilo	 que	 os	 diretores/as	 de	
escola	a\irmam	e	as	práticas	que	 levam	a	cabo	
relativamente	 ao	 envolvimento	 dos	 alunos	 na	
tomada	 de	 decisão	 e,	 segundo,	 os	 alunos	
consideram-se	 satisfeitos	 com	 a	 direção	 da	
escola	 no	 que	 concerne	 à	 sua	 atuação	 da	
direção	 e	 a	 forma	 como	os	 envolve	na	 tomada	
de	 decisão	 apesar	 de,	 na	 nossa	 opinião,	 este	
envolvimento	possa	estar	a	ser	manipulado.	
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juventude.	

Keywords:	 democracia;	 gestão	 democrática;	
participação	discente;	liderança	educacional	

SPCE20-14295	-Autoavaliação	das	escolas	de	
Ensino	 Artístico	 na	 perspetiva	 dos	
professores	
Catarina	Amorim	-	Faculdade	de	Psicologia	e	de	
Ciências	 da	 Educação	 da	 Universidade	 de	
Coimbra	
Maria	 da	 Graça	 Bidarra	 -	 Faculdade	 de	
Psicologia	 e	 de	 Ciências	 da	 Educação	 da	
Universidade	de	Coimbra	
Carlos	Barreira	 -	 Faculdade	 de	 Psicologia	 e	 de	
Ciências	 da	 Educação	 da	 Universidade	 de	
Coimbra	
	
Comunicação	Oral	

O	presente	estudo	tem	como	objetivo	conhecer	
as	 atitudes	 e	 perceções	 dos	 professores	 em	
relação	 aos	 processos	 de	 autoavaliação	 nas	
escolas	 de	 Ensino	 Artıśtico,	 que	 decorrem	 da	
legislação	 em	 vigor	 que	 aponta	 para	 a	 sua	
obrigatoriedade.	 Sendo	 estas	 escolas	
normalmente	de	caráter	privado,	não	 têm	sido	
contempladas	 pela	 Avaliação	 Externa	 de	
Escolas,	 embora	 comecem	 a	 sê-lo	 no	 3.º	 ciclo	
AEE	 iniciado	 no	 ano	 letivo	 2018/2019.Com	
vista	 a	 alcançar	 o	 objectivo,	 recorreu-se	 à	
metodologia	de	inquérito	por	questionário,	em	
versão	 online,	 dirigido	 aos	 professores	 das	

escolas	de	Ensino	Artıśtico	públicas	e	privadas,	
que	 incluiu:	 a	 caraterização	 sociopro\issional	
dos	 professores;	 a	 existência	 ou	 não	 de	 uma	
equipa	 e	 de	 um	 processo	 organizado	 de	 auto-
aval iação ,	 bem	 como	 a	 perceção	 dos	
professores	e	a	caraterização	das	suas	atitudes	
face	 à	 autoavaliação.A	 maioria	 dos	 inquiridos	
refere	 que	 a	 sua	 escola	 tem	 um	 processo	 de	
autoavaliação	 implementado,	 concordando	
com	 o	 facto	 de	 este	 proporcionar	 um	
conhecimento	 alargado	 sobre	 a	 escola	 e	
contribuir	 para	 a	 equidade	 e	 justiça	 escolar,	
bem	 como	 para	 optimizar	 gestão	 de	 recursos	
humanos	e	materiais	e	o	 trabalho	colaborativo	
entre	 os	 professores.	 Por	 outro	 lado,	 os	
professores	 consideram	 que	 o	 processo	 de	
autoavaliação	 promove	 estratégias	 de	 apoio	 à	
re\lexão	e	tomada	de	consciência	da	escola	que	
visam	 contribuir	 para	 uma	 visão	 atualizada	 e	
cr ı́ t ica	 sobre	 o	 seu	 funcionamento	 e	
desempenho	com	vista	à	melhoria	das	práticas	
educativas	 e	 dos	 resultados	 escolares.	 No	
entanto,	 cerca	 de	 metade	 dos	 professores	
entendem	 o	 processo	 de	 autoavaliação	 como	
imposto	 e	 burocrático,	 sentindo-se	 pouco	
envolvidos.	
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