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Introdução 

 O presente relatório pretende tornar evidente alguns dos desafios, dos resultados e dos 

constrangimentos que se colocaram ao Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva ao 

longo do ano letivo de 2017/2018 na implementação do seu projeto de inovação pedagógica. Importa referir 

que este agrupamento conta com a consultoria e acompanhamento da Professora Doutora Ariana Cosme 

em parceria com a Dra. Daniela Ferreira, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade do Porto. 

O presente relatório encontra-se dividido em sete capítulos, sendo o primeiro referente à 

caracterização do Agrupamento ao nível do seu Projeto Educativo bem como alterações sentidas. O 

segundo capítulo centra-se na indisciplina e os resultados escolares dão corpo ao terceiro capítulo. O ano 

letivo de 2017/2018 foi fortemente marcado pela divulgação do serviço educativo que a Escola forneceu e 

estas evidências constam no quarto capítulo. O quinto capítulo apresenta a metodologia adotada para a 

avaliação deste ano letivo e o sexto capítulo descreve os dados recolhidos. O INCLUD-ED é apresentado 

no sétimo capítulo bem como as perceções recolhidas sobre o mesmo. O último e oitavo capítulo reflete os 

desafios que se colocam ao agrupamento no próximo ano letivo.  



 

Caracterização 

 Sete Agrupamentos de Escolas aceitaram o desafio lançado pelo Ministério da Educação para 

desenvolverem um projeto pedagógico assente em práticas organizacionais e curriculares com carácter de 

inovação e com a missão de criar e implementar soluções alternativas, indutoras da qualidade das 

aprendizagens de todos os alunos e de uma taxa de retenção tendencialmente nula. O Ministério da 

Educação comprometeu-se em atribuir às escolas autonomia para reorganizarem turmas, horários, matriz 

curricular, programas e calendário escolar, ou seja, para romperem com a legislação que determina muitas 

das normas que regem as escolas e, em parte, limitam a ação dos professores. Mantém ainda a garantia 

de autonomia de não imposição de modelos, nem de metodologias de trabalho, confiando às escolas a 

possibilidade de criarem projetos audazes, contextualizados e únicos, consoante as necessidades dos seus 

alunos e os recursos disponíveis. 

 Com esta experiência-piloto, espera-se não só melhorar a qualidade das aprendizagens dos 

alunos, mas também gerar conhecimento sobre fatores que podem facilitar ou dificultar a futura 

implementação, em contexto escolar, de medidas inovadoras orientadas para o sucesso educativo.  

  A investigação demonstra que os alunos retidos não melhoram os seus resultados, são propensos 

a uma nova retenção, para além de que existe uma associação entre a retenção e o aumento dos níveis 

de desmotivação, indisciplina e abandono escolar, com assinável impacto nas famílias e na sociedade. 

Justificam-se, assim, ações inovadoras nos domínios pedagógico, curricular, organizacional, assentes 

numa lógica interna colaborativa e de articulação com a comunidade1. 

 O Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva tem 1097 alunos inscritos 

distribuídos da seguinte forma por todos os anos: 

Pré-escolar 180 

1.º ano 87 

2.º ano 100 

3.º ano 89 

4.º ano 109 

5.º ano 107 

6.º ano 99 

7.º ano 63 

8.º ano 73 

9.º ano 57 

CEF 18 

PCA 7.º ano 16 

EFA 69 

FM 40 

Total 1097 

 

                                                           
1 Direção-Geral da Educação, 2017: http://www.dge.mec.pt/noticias/projeto-piloto-de-inovacao-pedagogica-ppip 

http://www.dge.mec.pt/noticias/projeto-piloto-de-inovacao-pedagogica-ppip


 

 O ano letivo de 2017/2018 ficou marcado pela alteração da dinâmica da sua organização em 

quatro níveis: (i) calendário escolar; (ii) matrizes curriculares; (iii) constituição dos grupos turma; (iv) gestão 

do currículo. No que se refere às medidas pedagógicas também se assistiu a alterações a 4 níveis: (i) 

regulação das aprendizagens; (ii) integração curricular; (iii) metodologias; (iv) desenvolvimento profissional.  

 Um ano depois destacam-se seis pilares: 

▪ Matrizes e Avaliação através da criação da Oficina do Conhecimento e da agregação parcial 

de disciplinas; 

▪ Ambientes Educativos Inovadores em que 98% dos docentes utilizam estas metodologias nos 

vários espaços educativos (sala de aula, ActiveLab, biblioteca, etc.) e fazem-no, na sua 

maioria, várias vezes ao longo do semestre; 

▪ Assembleias de Escola; 

▪ Ateliês da AEC através da possibilidade de escolha; 

▪ Clubes de Escola que enfatizam a importância da aprendizagem informal; 

▪ Includ-ed através das ações educativas de sucesso (tertúlias literárias dialógicas, grupos 

interativos e formação dialógica de professores). 

  



 

Indisciplina 

 Ao nível da indisciplina importa destacar que o número de ocorrências indisciplinares diminuiu na 

ordem dos 84,6%, tendo-se registado um total de 15 ao longo do presente ano letivo. O gráfico seguinte 

representa a oscilação ao nível do número de ocorrências indisciplinares nos últimos 6 anos.  
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Resultados Escolares 

 Relativamente aos resultados do 1º semestre podemos afirmar que houve uma melhoria nos 

indicadores de transição em comparação com os resultados referentes ao 1.º período dos anos anteriores. 

O gráfico seguinte revela estes resultados. 

 

 

Paralelamente, relativamente aos níveis de sucesso pleno, isto é, percentagem de alunos sem negativas 

ao longo deste ano letivo, durante o 1.º semestre, registam-se os seguintes números: 

 

  

 No que se refere aos resultados finais de cada ciclo nos últimos anos assiste-se a uma melhoria 

dos resultados de sucesso dos alunos na ordem dos 98,2% no ano letivo de 2017/2018. Destacam-se os 

resultados do 1.º e 2.º ciclo que melhoraram visivelmente desde o ano transato. 
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Apresenta-se, também, os dados globais discriminados por ano escolar referentes ao ano letivo 

de 2017/2018, onde se destaca o 1.º, 3.º, 4.º e 9.º anos com 100% dos alunos com sucesso tendo-se 

assistido a uma melhoria considerável dos resultados em comparação com os do ano passado, como é 

possível verificar na tabela abaixo. 

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1.º CEB 90,34 93,83 97,91 98,96 

2.º CEB 86,7 94,8 93,6 98,08 

3.º CEB 94,2 93,3 91,8 97,4 

 

O 3.º, 5.º, 6.º e 8.º anos apresentam um nível de sucesso na ordem dos 97% a 99%. O único ano 

que se destaca com um nível inferior é o de 7.º ano que representa a entrada no 3.º ciclo onde o número 

de disciplinas aumenta e o raciocínio abstrato ganha um outro peso. Apresenta-se a tabela com estes 

resultados, bem como o gráfico. 

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1.º ano 100 98,77 98,94 100 

2.º ano 73,58 86,78 92,71 96 

3.º ano 98,92 98,73 100 100 

4.º ano 91,21 94,57 100 100 

5.º ano 87,1 86,2 92,8 97,2 
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6.º ano 94,3 95,3 94,5 98 

7.º ano 93,7 93,4 93,1 93,7 

8.º ano 95,7 91,9 88,7 98,6 

9.º ano 93,6 94,5 93,1 100 

 

 Apresentamos, em seguido, o gráfico que espelha os resultados apresentados anteriormente. 

 

  

Importa salientar que estes números revelam que todos os alunos do 9.º ano foram admitidos a 

exame nacional, pela primeira vez, e que também a este nível assistimos a uma melhoria dos resultados 

tanto em comparação com o ano transato como com a média nacional, como é possível observar na tabela 

apresentada de seguida. 

 Ano de escolaridade 
Sucesso Média 

Escola Nacional Escola Nacional 

Português 
2017/2018 92,73% 86,8% 69,4% 66% 

2016/2017 77,5% 75,5% 57,3% 58% 

Matemática 
2017/2018 54,5% 48% 51,3% 47% 

2016/2017 57,1% 56,6% 53,2% 53% 

 

Os dados finais correspondentes aos números de alunos com sucesso pleno, no final do ano letivo, 

evidenciam que houve, na generalidade, um aumento da percentagem destes alunos com exceção dos do 

4.º e do 8.º ano. Contudo, assistimos a uma melhoria da média da percentagem em todos os ciclos, como 

é possível observar nos dados abaixo. 
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Ano de Escolaridade 
Percentagem de alunos com 

sucesso pleno em 2016/2017 

Percentagem de alunos com 

sucesso pleno em 2017/2018 

1.º ano 89,4% 93,1% 

2.º ano 83,3% 88% 

3.º ano 90,7% 91% 

4.º ano 93% 88,1% 

1.º ciclo 89% 89,9% 

5.º ano 70,1% 85% 

6.º ano 61,5% 77,2% 

2.º ciclo 66% 81,25% 

7.º ano 61,5% 68,3% 

8.º ano 73.6% 65,8% 

9.º ano 58,9% 61,4% 

3.º ciclo 64,25% 65,3% 

Total 70,9% 81,6% 

 

Por último, o número de alunos reconhecidos nos quadros de valor, excelência e mérito desportivo 

também aumentaram quando comparados com os resultados de 2016/2017. 

 

 2016/2017 2017/2018 

Valor 40 59 

Excelência 53 84 

Mérito Desportivo 7 20 

Total 100 163 

 

Ao analisarmos todos os resultados obtidos ao longo deste ano letivo torna-se evidente um 

aumento e melhoria dos números que ilustram o sucesso escolar dos alunos do Agrupamento de Escolas 

Fernando Casimiro Pereira da Silva. Contudo, ainda é prematuro afirmarmos que os mesmos ilustram o 

impacto deste Projeto. Todavia, importa salientar que os dados são evidências que devem ser tidas em 

/conta aquando do balanço sobre o ano letivo 2017/2018.  



 

Prestação de serviço educativo 

O ano letivo 2017/2018 foi intensamente marcado pela divulgação do Projeto junto da comunidade 

educativa e das iniciativas desenvolvidas pelo Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva 

através da figura do Diretor, bem como de outros Docentes. Destas podem destacar-se: 

▪ A participação de cerca de 130 docentes nas visitas exploratórias/reuniões da rede PPIP; 

▪ A participação de cerca de 30 docentes no Programa KA1 do Erasmus +; 

▪ A participação de mais de duas dezenas de docentes nas mobilidades do Programa KA2 do 

Erasmus +; 

▪ As visitas de cerca de 250 professores, diretores, decisores políticos, académicos, entre outros 

ao Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva; 

▪ A participação em mais de 60 eventos/conferências/palestras com a presença de mais de 

15.000 atores educativos; 

▪ A transferência de 25 dos 28 alunos que frequentavam os colégios privados da área geográfica 

de Rio Maior. 

  



 

Metodologia 

 No âmbito do acompanhamento e avaliação do Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro 

Pereira da Silva é possível afirmar-se que este se subordinou a uma abordagem compreensiva da 

realidade, tendo em conta que, mais do que medir descrever ou julgar (Guba e Lincoln, 1989), se pretendia 

estimular os atores educativos, no terreno, a participar nesse processo, de modo a que, como defendia 

Kemmis (1986), a avaliação seja entendida como um processo através do qual se projeta, obtém, confere 

e organiza informações e argumentos que resultam da reflexão sobre o problema em debate. Assim, e de 

forma a concretizarem-se tais objetivos, organizou-se um programa de avaliação final cujos participantes 

são, sobretudo:  

i. diretores ou direções dos estabelecimentos de ensino onde decorreram os projetos 

relacionados com o PAFC; 

ii. docentes dos referidos estabelecimentos de ensino; 

iii. encarregados de educação; 

iv. alunos. 

 

O programa de avaliação final desenvolveu-se em três fases distintas mas que se interligam. 

Sendo elas: 

Fase 1 – Administração de dois questionários dirigidos para os docentes com o objetivo de 

avaliar qual o nível de comprometimento e motivação dos professores envolvidos para com 

a sua escola e projeto. O primeiro desses questionários, designado por Escala 

Multidimensional de Motivação no Trabalho (Gagné et al., 2015; versão portuguesa de 

Neves & Coimbra, in press; MWMS), constituída por 19 itens, permitiu avaliar a motivação 

para o trabalho. Esta engloba 5 dimensões: 1) amotivação (α = .93); 2) regulação extrínseca 

(α = .90); 3) regulação identificada (α = .77); 4) regulação introjetada (α = .89); e 5) motivação 

intrínseca (α = .89). Estas dimensões avaliam os diversos níveis de motivação para o 

trabalho, desde a ausência de motivação (amotivação) até ao nível ótimo de motivação 

(motivação intrínseca). Os itens de cada dimensão são avaliados numa escala tipo Likert de 

7 pontos. Por sua vez, a Escala de Avaliação do Comprometimento Organizacional 

(Meyer, Allen & Smith, 1991, 1993; versão portuguesa de Nascimento, Lopes & Salgueiro, 

2008, adaptada à população de professores por Neves & Coimbra, 2018) é um questionário 

multidimensional, constituído por 19 itens, que avalia o nível de comprometimento do 

trabalhador com a organização. Engloba os 3 componentes que constituem o 

comprometimento organizacional: afetivo (α =.86), calculativo (α = .72) e normativo (α = .75). 

Os itens são avaliados numa escala tipo Likert de 7 pontos. A aplicação de ambas as escalas 

foi precedida por um questionário sociodemográfico que permitiu a recolha de informação 

sobre a idade e o género, e os anos de experiência profissional dos inquiridos. 



 

Fase 2 – Organização dos grupos de discussão focalizada com docentes; 

Fase 3 – Administração de questionários dirigidos para os alunos e encarregados de 

educação com o objetivo de: aferir o que representa “ser aluno de uma escola diferente” e 

quais as diferenças sentidas em relação a anos anteriores; bem como perceber de que forma 

sentiram o projeto INCLUD-ED. 

 

  

  



 

Dados da Avaliação Externa 

Professores 

Responderam ao questionário 74 professores, sendo 62 respostas referentes ao testemunho de 

professoras 83,8%. O gráfico seguinte demonstra a formação superior: 

 

 

Paralelamente, interessou-nos perceber os anos de serviço a distribuição pelos docentes. Assim, 

percebemos que:  

 

 

Por sua vez, as suas idades variam entre os 30 e os 65 anos, distribuídos da seguinte forma: 
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Escalas 

Os resultados da Escala Multidimensional de Motivação no Trabalho (Gagné et al., 2015; 

versão portuguesa de Neves & Coimbra, in press; MWMS), constituída por 19 itens que permitiu avaliar a 

motivação para o trabalho demonstra que 74,49% dos professores não se revê nas seguintes afirmações:  

▪ Para obter a aprovação de outras pessoas (por exemplo, os meus superiores, os meus 

colegas, a minha família, os clientes…) – 75,68%; 

▪ Porque outras pessoas me respeitarão mais (por exemplo, os meus superiores, os meus 

colegas, a minha família, os pais, os alunos…) – 68,92%; 

▪ Para evitar ser criticado por outras pessoas (por exemplo, os meus superiores, os meus 

colegas, a minha família, os pais, os alunos…) – 72,92); 

▪ Porque somente se me esforçar o suficiente no meu trabalho me poderão oferecer mais 

estabilidade no trabalho (por exemplo, da liderança…) – 72,92%; 

▪ Não me esforço porque na verdade sinto que o meu trabalho é uma perda de tempo; 56 

▪ Eu faço pouco porque penso que este trabalho não é merecedor de esforço – 79,72%; 

▪ Porque somente se me esforçar o suficiente no meu trabalho me poderão oferecer mais 

estabilidade no trabalho (por exemplo, da liderança…) – 72,92%; 

▪ Porque me arrisco a perder o meu trabalho se não me esforçar o suficiente – 77,03%. 

 

Por sua vez, 81.76% não considera o trabalho docente como sendo inútil nem se esforça para 

conseguir recompensas financeiras. 

Na questão “Porque preciso de provar a mim mesmo(a) que consigo” as respostas são muito 

diferentes e percebemos que 27,02% não se identifica (“nada” e “muito pouco”) com a afirmação, mas uns 

outros 27,02% dos professores identifica-se (“muito fortemente” e “completamente”) com a afirmação. Os 

restantes 46% oscilam entre o “moderadamente” (18,92%), “um pouco” (12,16%) e o “fortemente” (14,84%). 

A afirmação que questiona se os professores estão no PPIP porque os faz sentir orgulhosos de si 

encontra-se uma tendência na ordem dos 62,16% que concorda com a afirmação, em contraposição a 

18,92% que não se revê na afirmação ou que se revêm moderadamente.  

Mais de metade (56,08%) dos professores não concorda com a afirmação “porque senão eu vou 

sentir vergonha de mim mesmo(a)”, mas revê-se na afirmação “porque esforçar-me neste trabalho está 

alinhado com os meus valores pessoais”.  

 A afirmação que questiona os professores se estão no PPIP porque senão sentir-se-iam mal com 

eles(as) mesmos(as) percebemos que 35,14% não concorda com a afirmação e que os restantes estão 

uniformemente distribuídos pelas outras possibilidades (“muito pouco”, “um pouco”, “moderadamente”, 

“fortemente”, “muito fortemente”, “completamente”). Na mesma percentagem, 35,14%, os professores 

afirmam que concordam completamente com a afirmação “porque fazer o meu trabalho me diverte”, sendo 



 

que os restantes estão distribuídos pelas categorias (“um pouco” – 5,41%; “moderadamente” – 22,97%; 

“fortemente” e “muito fortemente” – 18,24%).   

Quando analisamos as últimas respostas desta Escala percebemos que 34,25% dos professores 

concorda com as seguintes afirmações: 

▪ Porque pessoalmente considero importante esforçar-me neste trabalho (52,1%); 

▪ Porque esforçar-me neste trabalho tem um significado pessoal para mim (45,95); 

▪ Porque o que faço no meu trabalho é estimulante (41,89%); 

▪ Porque o trabalho que faço é interessante (44,59%);  

 

Desta forma, podemos afirmar que grande parte dos professores do Agrupamento estão motivados 

com e para o Projeto Piloto de Inovação Pedagógica.  

A Escala de Avaliação do Comprometimento que avalia o grau de comprometimento dos 

docentes para com o Agrupamento podemos verificar que face às afirmações elaboradas na positiva que 

evidencia um sentimento de pertença existem 31,66% dos professores que se identificam.  

▪ Esta Escola/Agrupamento tem muito significado pessoal para mim – 44,59%; 

▪ Gostaria muito de desenvolver o resto da minha carreira nesta Escola/Agrupamento –  

40,54%; 

▪ Esta Escola/Agrupamento merece a minha lealdade – 43,24%. 

 

Na mesma linha, 42,33% dos professores não se identifica com as afirmações:  

▪ Não tenho um grande sentimento de pertença para com esta Escola/Agrupamento – 

58,11%; 

▪ Não me sinto ligado (a) emocionalmente a esta Escola/Agrupamento – 62,16%; 

▪ Não me sinto como fazendo "parte da família" nesta Escola/Agrupamento – 51,35%. 

 

Na questão “mesmo sendo vantajoso para mim, não acho que fosse correto deixar a minha 

Escola/Agrupamento agora” as respostas dos professores tendem a concordar com a afirmação na ordem 

dos 51,35%, sendo que 24,32% não tem opinião sobre esta questão. Nas afirmações: 

▪ não deixaria a minha Escola/Agrupamento porque me sinto obrigado/ a para com as 

pessoas que nela trabalham – 32,43%;  

▪ Uma das poucas consequências negativas de deixar esta Escola/Agrupamento seria a 

falta de alternativas disponíveis – 32,43%; 

▪ Uma das maiores razões para eu continuar a trabalhar nesta Escola/Agrupamento é que 

sair iria requerer um sacrifício pessoal muito considerável (outra Escola/Agrupamento 

poderia não oferecer todos os benefícios que tenho aqui – 28,38%; 

▪ Não sinto qualquer obrigação de permanecer na Escola/Agrupamento – 45,94%; 



 

▪ Sinto que tenho muito poucas opções para considerar sair desta Escola/Agrupamento – 

44,59%; 

▪ Se já não tivesse dado tanto de mim a esta Escola/Agrupamento, consideraria trabalhar 

noutro sítio – 45,94%; 

▪ Sentir-me-ia culpado (a) se deixasse a Escola/Agrupamento – 43,24%; 

▪ Não sinto qualquer obrigação de permanecer na Escola/Agrupamento – 37,84%. 

 

Assiste-se a uma predominância de 28,86% das pessoas que não tem opinião sobre as afirmações acima, 

e em que a 40,33% das respostas tendem a discordar. Relativamente às respostas às questões: 

▪ Devo muito a esta Escola/Agrupamento – 51,35%; 

▪ Seria muito difícil deixar esta Escola/Agrupamento agora, mesmo que eu quisesse – 

43,24%; 

▪ Neste momento, permanecer na minha Escola/Agrupamento é uma questão tanto de 

necessidade, como de vontade – 50%;  

 

36,03% também não apresenta opinião, contudo a percentagem de pessoas que tende a concordar com 

as informações é claramente superior (48,19%).   

Na questão “demasiadas coisas na minha vida seriam "abaladas" se eu decidisse sair da minha 

Escola/Agrupamento agora”, 40,54% dos inquiridos não tem opinião sobre a afirmação, mas a média de 

respostas que concorda e não concorda é similar.  

Na afirmação “sinto mesmo os problemas desta Escola/Agrupamento como meus” apenas 3 

docentes não concordam e 15 não têm opinião, os restantes concordam com a afirmação.  

 

 

Cooperação entre professores 

 Num Agrupamento de Escolas desafiado a pensar e fazer diferente torna-se central o trabalho 

cooperativo, cooperar no sentido de “atuar conjuntamente com os outros para o mesmo fim – o que aponta 

para relações simétricas na ação e convergência de objetivos” (Niza, 2010: 644). Nesta lógica relevou-se 

crucial perceber de que forma a cooperação entre professores esteve presente e quais os sentimentos 

despertados nos professores. Questionados sobre os aspetos positivos e as dificuldades sentidas, os 

professores destacam como aspetos positivos: 

▪ Trabalho colaborativo, partilha de visões; 

▪ Reflexão conjunta sobre as práticas e percursos; 

▪ Envolvência e partilha de experiências e materiais; 

▪ Articulação curricular; 

▪ Comunicação; 



 

▪ Trabalho de projeto; 

▪ Sentido de pertença à comunidade escolar; 

▪ Rentabilização de recursos e enriquecimento de estratégias; 

▪ Possibilidade de se aplicar novas metodologias; 

▪ Disponibilidade para orientar alunos; 

▪ Capacidade de mudança por diminuição da insegurança; 

▪ Observação de aulas; 

▪ Alunos motivados, cooperantes e com iniciativa; 

▪ Melhoria da autoestima. 

 

Por sua vez, as dificuldades à cooperação entre professores são: 

▪ Resistência à mudança; 

▪ Falta de tempo para trabalhar em equipa; 

▪ Excesso de projetos implementados no Agrupamento; 

▪ Incompatibilidade e sobrecarga horária; 

▪ Falta de consenso na execução e elaboração das tarefas e testes aquando da articulação; 

▪ Diferentes metodologias de trabalho; 

▪ Incompatibilidade de personalidades; 

▪ Respeito pela opinião do outro; 

▪ Desmotivação; 

▪ Elevado número de alunos. 

 

Com a realização dos grupos de discussão focalizada sobressaem algumas preocupações e conclusões, 

nomeadamente:  

▪ Pré-Escolar: Mudou a capacidade de abertura, sem ser forçada, o sentir que fazemos parte no 

sentido de valorizar o que já acreditávamos. Sentimos que os alunos aprendem ser terem a 

noção que estão a aprender. Todas as educadoras referem que os encarregados de educação 

têm noção de que a Escola tem um plano diferente, mas as opiniões divergem entre os que 

estão preocupados e inseguros e entre os que confiam na Escola. As razões da desconfiança 

estão relacionadas com fatores extrínsecos à Escola nomeadamente a questão das alterações 

políticas ou dos exames, os pais têm receio que os alunos não aprendem. As educadoras 

destacam os projetos desenvolvidos nas Escolas que potenciam o intercambio vertical entre 

os anos da Escola. No caso do Poeta Ruy Belo as educadoras revelam que o desafio que 

pretendem alcançar no próximo ano letivo é o desfazer dos grupos de turma. Destacam-se, 

também, as assembleias de Escola como um espaço promotor de cidadania em que os alunos 

do pré-escolar e do 1º ciclo participam ativamente. As educadoras revelam que este é um 



 

projeto que qualquer educadora desejava e todas revelam interesse em continuar, com muita 

convicção. 

▪ 1º Ciclo: Os professores referem que os Encarregados de Educação confiam no Projeto da 

Escola e nos professores. Os professores são humildes ao afirmarem que já têm um percurso 

e uma dinâmica de sala de aula instituída e que mudar isso implica, também, errar. No Centro 

Escolar no Poeta Ruy Belo referem que a permuta de professores é uma dinâmica instituída, 

bem como a coadjuvação. Referiram também as assembleias da Escola afirmando que é muito 

clara a sua pertinência pois com o tempo torna-se cada vez mais clara a melhoria da 

argumentação, mas que é difícil coordená-las. Referiu-se que a pertinência da Assembleia da 

Escola recai na regulação da vida da Escola e que é isenta de avaliação como condição à 

priori. O tempo foi um fator condicionante pois aconteceu muita coisa em pouco espaço de 

tempo e o tempo necessário para a apropriação dos vários projetos foi escasso. A aferição do 

desempenho por parte da Tutela atrasou alguns processos dentro da própria Escola porque a 

aferição externa não está preparada para este tipo de processos, pois continua muito na lógica 

daquilo que acontecia antes. Como avaliação os alunos sentem-se estranhos em relação aos 

testes, sentem falta dos testes pois sentem-se estranhos com a avaliação formativa. Como 

temas para formação surgem os temas do trabalho por projeto e da avaliação formativa. 

▪ 2 e 3º Ciclo: Os professores revelam que os Encarregados de Educação controlam as 

aprendizagens através dos manuais e das páginas que estão ou não completas, sendo esta 

situação reveladora da não preparação dos Encarregados de Educação para a mudança de 

paradigma. Referiu-se a importância de um maior feedback aos Encarregados de Educação 

sobre as diferentes dinâmicas do Agrupamento focado na transparência do processo, sendo 

uma das possibilidades o instrumento que se pede que cada área crie para as suas turmas. 

Um instrumento que mostre ao aluno aquilo que eles têm de saber e que permita ao aluno, 

professor e encarregado de educação monitorize o seu processo de aprendizagem. Os 

professores falaram da extensão do programa e foi-lhes explicado que o programa é um 

referencial e que as aprendizagens essenciais devem nortear a ação tendo sempre em 

consciência quais as competências que se deve desenvolver. O desafio que se lança à 

avaliação externa é apresentar um exame a partir de competências, o PISA é um desses 

exemplos pois qualquer conteúdo está contido nas competências e é por isto que ele pode ser 

aplicado a qualquer país. O grande desafio que se coloca a cada Escola é que cada uma 

perceba quais são as aprendizagens essenciais, o que é que eu preciso saber de cada uma 

das disciplinas para o caso de me querer especializar ter o conhecimento necessário. 

Referiram também que o tempo para reunir conjuntamente foi pouco mas o crédito horário não 

permitiu esta gestão. Um outro assunto que foi referido foi o facto de termos níveis de sucesso 

na ordem dos 80 ou 90% e se isto justifica a mudança das práticas na sua totalidade ou em 



 

parte. Em relação a esta situação ficou claro que a Escola não pode tudo sozinha e pode haver 

a necessidade de se envolver outros parceiros, contudo a questão que se coloca será sempre 

se fizemos tudo o que devíamos para marcar aqueles 10 ou 20%. O aluno que não aprende é 

o aluno que está mais sozinho e a nossa responsabilidade é máxima para com estas crianças 

e jovens, mas também é importante que se perceba que há limites e que só se vai até 

determinado nível. Mas uma outra forma de pensar Escola pode aproximar todos e responder 

melhor a esse tipo de crianças e jovens. 

 

 

Análise Global 

Consideramos que seria pertinente perceber, em relação ao ano letivo que termina, o que é que 

os professores destacam como pontes fortes, fracos, dificuldades e ameaças. Desta forma, os mesmos 

referem: 

 

Pontes Fortes: 

▪ Inovação pedagógica e visibilidade do Agrupamento; 

▪ Trabalho colaborativo/cooperativo; 

▪ Diversificação de estratégias de aprendizagens; 

▪ Flexibilidade e autonomia para fazer diferente; 

▪ Envolvência da Comunidade; 

▪ Motivação dos alunos; 

▪ Avaliação predominantemente formativa; 

▪ Diferenciação pedagógica; 

▪ Processo de ensino-aprendizagem centrado no aluno; 

▪ Alterações na dinâmica do Agrupamento, como por exemplo, as assembleias de escolas; 

dinamização de atividades e tarefas com recursos às tecnologias; projeto de oralidade; oficina 

do conhecimento; 

▪ Calendarização por semestres; 

▪ Promoção do sucesso escolar para todos. 

 

Os professores são consensuais em relação a este tipo de trabalho, um trabalho orientado em função 

das necessidades dos alunos e com vista à promoção do sucesso escolar de todos, não só visível nos 

resultados académicos, mas também na formação de cidadãos responsáveis e politicamente ativos.  

 

 

 



 

Fraquezas 

▪ Excesso de reuniões; 

▪ Múltiplos Projetos; 

▪ Dinamização da Biblioteca Escolar; 

▪ Burocracia; 

▪ Avaliação Excessiva; 

▪ Pressão face à avaliação externa; 

▪ Preocupação com resultados finais e os exames e provas nacionais; 

▪ Resistência das famílias e alguns colegas; 

▪ Cooperação entre colegas; 

▪ Extensão do currículo. 

 

Consideramos interessante que a cooperação entre docentes seja considerada como um ponto forte 

e um ponto fraco. Contudo, esta incoerência pode resultar do facto de alguns professores considerarem 

que este projeto potenciou a cooperação e que algumas parcerias resultaram em mais valias para o 

Agrupamento; por sua vez, outras parcerias revelaram muitas dificuldades e que este é um caminho que 

precisa de outras ações que possam potenciar e desenvolver a cooperação.  

 

Dificuldades 

▪ Mudança repentina; 

▪ “Sair” da Sala de aula; 

▪ Gerir currículos; 

▪ Articulação entre disciplinas; 

▪ Desconhecimento da comunidade; 

▪ Material informático obsoleto; 

▪ Limitação do tempo (45’ e 90’); 

▪ Envolvência dos Docentes; 

▪ Preocupação com os testes; 

▪ Reconhecimento externo; 

▪ Elevado número de alunos por turma; 

▪ Recursos humanos e tecnológicos; 

▪ Medo de errar e da mudança; 

▪ Construção das aprendizagens desejadas; 

▪ Demasiados momentos de avaliação (4 reuniões intercalares); 

▪ Apropriação do projeto. 

 



 

Ao longo dos discursos dos professores há uma forte e generalizada preocupação com as perceções 

dos encarregados de educação em relação ao projeto e, consequentemente, às novas metodologias de 

trabalho. É inegável que a imagem e recordação que os Encarregados de Educação têm de Escola é muito 

diferente daquilo que acontece hoje nas Escolas. Hoje a Escola vê-se obrigada a mudar, da forma como 

ela continua, inalteradamente, organizada não responde às necessidades e expectativas da maioria dos 

alunos. Continuamos a responder medianamente a um “aluno médio”, deixando de fora os alunos com mais 

dificuldades e não desafiando aqueles para quem o conhecimento se absorve com facilidade. Impera hoje 

a necessidade de fazer diferente e a envolvência e consciencialização dos Encarregados de Educação 

para esta realidade pode resultar numa mais valia para a continuidade do Projeto. 

Pode ser uma mais valia procurar-se integrar e envolver a comunidade para que a mesma  

 

Ameaças 

▪ Rotatividade dos Professores; 

▪ Resistência à mudança; 

▪ Pressão externa; 

▪ Exames Nacionais; 

▪ Alterações políticas que não permitam a continuidade do projeto; 

▪ Falta de cooperação e resistência à mudança; 

▪ Cansaço do pessoal docente; 

▪ Demasiadas mudanças e pouco tempo; 

▪ Comparação com outras Escolas fora do projeto; 

▪ Dificuldades na articulação curricular; 

▪ Número de alunos por turma. 

 

 

  



 

Alunos 

Os alunos que responderam ao inquérito e apresentam idades compreendidas entre os 10 e os 

14 anos. Das 20 respostas, percebemos que 10 são alunos do género masculino e 9 do género feminino, 

havendo uma resposta em branco. Relativamente à distribuição por anos letivos concluímos o seguinte: 

 

 

 Os alunos foram questionados sobre o que representa ser aluno nesta Escola e da análise das 

respostas destaca-se: 

▪ Ser bem sucedido; 

▪ Aprender coisas novas sobre as matérias e o mundo; 

▪ Sentir-me incluída; 

▪ Estar motivado para aprender; 

▪ Ter autonomia, responsabilidade e cooperação; 

▪ Ter bons professores; 

▪ Conviver com os colegas; 

▪ Exigência, inovação, motivação e diversão; 

▪ Ser pioneiro; 

▪ Ser um aluno normal. 

 

Por sua vez, dentro das vantagens desta Escola destacam-se: 

▪ Boa localização; 

▪ As regras e o ambiente agradável; 

▪ Alguns professores que querem ensinar; 

▪ Os cacifos; 

▪ Fácil acesso às várias valências; 

▪ Formato dos períodos de férias; 

▪ Participar em diversas atividades; 
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▪ Organização e os espaços amplos; 

▪ A segurança; 

▪ A oficina do conhecimento; 

▪ Sala do futuro; 

▪ Clubes de desporto; 

▪ Novos projetos; 

▪ Muitos amigos; 

▪ Trabalho em grupo. 

 

Quando questionados sobre as diferenças sentidas em relação a anos anteriores destaca-se: 

▪ Novas disciplinas: oficina do conhecimento; ciências experimentais; … 

▪ Avaliação com mais frequência; 

▪ Apoio multidisciplinar; 

▪ Férias; 

▪ Trabalho em grupo; 

▪ Mais alunos e novas pessoas; 

▪ Semestres; 

▪ A forma de alguns professores abordarem os temas em sala de aula; 

▪ Mais tempo livre; 

▪ Mais tecnologia; 

▪ Sensação de bem-estar na escola; 

 

Destaca-se que houve alunos que referiram que preferiam a forma como a Escola funcionava em 

anos anteriores, mas um outro número refere que no geral “foi tudo muito melhor”.   

 Questionamos os alunos de como aprendiam melhor e percebemos também a este nível há 

respostas de vários níveis. Houve alunos que referiram que aprendem melhor com a prática, a “resolver 

exercícios, realizar e apresentar trabalhos de pesquisa”, com o trabalho em grupo, quando têm de 

“participar ativamente de alguma forma ou quando as aulas têm desafios diferentes”. Contudo, também 

temos 2 alunos que preferem o método anterior e que destacam a importância do professor explicar bem a 

matéria o que nos remete para a necessidade de avaliar constantemente as necessidades do nosso grupos 

e dos nossos alunos e em função disso adaptar a nossa prática em sala de aula. As aulas expositivas 

podem ser necessárias, mas não devem ser a única metodologia adotada. 

 Por último, questionamos os alunos sobre aquilo que mais gostam na Escola e estes referiram que 

gostam dos colegas e do bar; do convívio entre alunos e professores; do ActiveLab; de participar nas 

atividades da Escola; de aprender; de alguns clubes; de “parecer ser uma escola virada para o Futuro”; dos 

recursos. Tornou-se interessante, também, perceber o que é que eles gostavam mais nas aulas e os alunos 



 

revelam que gostam de participar no quadro; dos trabalhos de grupo; de aprender coisas novas; das 

matérias; de puder falar com os professores; dos desafios mais difíceis; de aprender mais do que já sei; 

dos professores; das apresentações orais; das saídas; de participar e dos colegas. 

 

Encarregados de Educação 

Num total de 31 respostas, os encarregados de educação apresentam idades compreendidas 

entre os 36 e os 51 anos e 29 são do género feminino. Questionamos os encarregados de educação sobre 

as vantagens desta Escola e percebemos que estes destacam: 

▪ Zona de residência; 

▪ Qualidade no ensino; 

▪ Inovação; 

▪ Dinâmica da comunidade educativa; 

▪ Boas práticas pedagógicas; 

▪ A atividade e a sua vertente futurista; 

▪ Cooperação entre professores; 

▪ A Direção; 

▪ A organização; 

▪ Apoio multidisciplinar; 

▪ Os horários; 

▪ A dedicação e o empenho no melhor para os alunos; 

▪ Confiança que transmite; 

▪ A segurança; 

▪ Preocupação dos professores com os alunos; 

▪ Projeto Educativo; 

▪ Ofertas educativas; 

▪ Preocupação com as novas tecnologias; 

▪ Projeto de inclusão; 

▪ Novos projetos; 

▪ Clubes. 

 

Conscientes das diferenças introduzidas este ano questionamos os pais sobre aquilo que 

consideravam diferente e estes referem: 

▪ Semestres; 

▪ Preocupação com o bem-estar dos alunos; 

▪ Dinâmica de projetos; 



 

▪ Junção de disciplinas que preocupa os pais se se ensina as duas disciplinas pois estão 

preocupados com a capacidade dos professores trabalharem em conjunto; 

▪ Mais pausas; 

▪ Mais reuniões com os encarregados de educação; 

▪ Novos conteúdos programáticos; 

▪ Flexibilidade nas datas dos testes; 

▪ Dinâmicas de interação com a comunidade educativa; 

▪ Desenho curricular; 

▪ Oficina do conhecimento; 

▪ Mais autonomia e participação nos alunos; 

▪ Melhoria de alguns espaços. 

 

Quando questionados sobre a forma como caracterizam o clima da escola, 21 dos encarregados 

de educação referem que este é bom, apresenta um clima favorável, tranquilo, potenciador de desafios, 

inclusivo e alegre. Destacam-se duas respostas que afirmam que este é satisfatório ou normal. 

  



 

INCLUD-ED 

Contextualização 

O INCLUD-ED é um projeto de investigação que procurou recolher dados que identificassem que 

Ações Educativas de Sucesso contribuem para o aumento do sucesso escolar, bem como a melhoria da 

convivência social dentro das Escolas. Já implementado em mais de 1000 escolas no Mundo chegou este 

ano a Portugal e ao Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva.  

Este projeto conta com 6 Ações Educativas de Sucesso que têm como objetivo máximo a melhoria 

dos resultados académicos, sendo elas: Grupos Interativos; Tertúlias Literárias Dialógicas; Participação 

Educativa da Comunidade; Formação de Familiares; Formação Dialógica de Professores; e Modelo 

Dialógico de Prevenção e Resolução de Conflitos. Cada uma destas ações envolve, direta e/ou 

diretamente, a participação de todos os membros da comunidade (pais, encarregados de educação, outros 

familiares, membros de associações).  

O INCLUD-ED abre às Escolas envolvidas dois caminhos: a implementação de algumas Ações 

Educativas de Sucesso isoladamente; ou a transformação social e educacional da escola em Comunidade 

de Aprendizagem que prevê a implementação de grande parte das Ações Educativas de Sucesso. Dizem 

os dados que os números de Ações implementadas apresentam uma relação direta com as possibilidades 

de se melhorar os resultados académicos e a convivência entre todos.  

O início do ano letivo 2017/2018 foi marcado por uma Ação de Sensibilização que procurou 

consciencializar, formar e esclarecer o corpo docente e os demais interessados sobre o Projeto. A 12 de 

janeiro de 2018 ocorreu uma sessão, aberta a todos os encarregados de educação e interessados, que 

procurou explicar o projeto, bem como definir com a comunidade que caminho a Escola escolheria seguir 

(lembre-se, a implementação de algumas Ações Educativas de Sucesso, ou a transformação em 

Comunidade de Aprendizagem). 

A fase de sensibilização foi acompanhada por um período de autoformação com os professores 

do Agrupamento de Escolas. O grupo de docentes estava dividido em dois grupos: Educadores de Infância 

e Professores do 1º ciclo; e Professores do 2º e 3º ciclo. De modo a permitir que cada Educador e Professor 

do 1º ciclo se sentisse “em casa”, as sessões tiveram lugar em cada um dos quatro estabelecimentos de 

ensino do Agrupamento.     

Com o término da fase de sensibilização cada Escola pertencente ao Agrupamento definiu o seu 

caminho. A comunidade escolar do Centro Escolar Poeta Ruy Belo decidiu avançar para comunidade de 

aprendizagem, bem como o Centro Escola da Mina do Espadanal. A Escola da Asseiceira atrasou o seu 

caminho pois as suas instalações encontraram-se em obras de reestruturação ao longo de quase todo o 

ano letivo mas revela vontade em avançar como comunidade de aprendizagem. A Escola Sede optou por 

implementar algumas Ações Educativas de Sucesso isoladamente, ficando a possibilidade de no próximo 

ano letiva avançar como comunidade de aprendizagem. 

  



 

Resultados 

Professores 

De todos os professores que responderam ao inquérito, apenas um refere que não conhece o 

Projeto INCLUD-ED. Contudo, relativamente à sua implementação 46% afirmam ter desenvolvido alguma 

das atividades do Projeto se entre as opções Grupos Interativos, Tertúlias Literárias Dialógicas ou Tertúlias 

Dialógicas. O gráfico que se segue apresenta essa informação: 

 

As atividades foram desenvolvidas em vários espaços, nomeadamente:  

 

Relativamente à sua frequência, as mesmas foram implementadas regularmente; num dos 

períodos do ano letivo; algumas vezes ao longo do ano letivo; e excecionalmente. O gráfico seguinte 

demonstra a sua frequência: 
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No que se refere à participação em alguma das atividades, 60 dos professores afirmam ter 

participado nas atividades, sendo elas: 

 

E fizeram-no: 

 
 

De entre as diferenças sentidas desde a implementação do INCLUD-ED referidas pelos professores 

destacam-se: 

▪ A melhoria na argumentação e pensamento crítico dos alunos; 

▪ O envolvimento da comunidade; 

▪ A melhoria da autonomia, responsabilidade e solidariedade dos alunos; 

▪ O aumento da curiosidade e a criatividade; 

▪ O aumento da proximidade e união entre colegas; 

▪ A motivação e participação dos alunos; 

▪ A mudança na postura dos alunos; 3 

▪ Respeito pelo Outro, também a partir da valorização dos alunos com mais dificuldades; 

▪ A alteração da dinâmica na escola com a possibilidade de se implementar novas metodologias; 

▪ A melhoria dos resultados; 

▪ A mudança de perspetivas de alguns professores;  

▪ Ainda não houve tempo para se registar diferenças; 
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Paralelamente, os Professores referem que este projeto permite: 

▪ trabalhar o respeito pelo Outro; 

▪ envolvência e participação da comunidade na vida da escola; 

▪ propicia a mudança; 

▪ fomenta a criatividade; 

▪ promove a qualidade das aprendizagens; 

▪ que todos aprendam porque inclui todos; 

▪ valoriza as histórias de vida de cada um; 

▪ melhora a autonomia e a participação ativa dos alunos; 

▪ trabalho colaborativo/cooperativo e autónomo; 

▪ diálogo igualitário; 

▪ envolvimento de todos os intervenientes e a apropriação dos modelos; 

▪ a partilha, o respeito e a interação entre alunos; 

▪ conhecimento, reflexão e partilha; 

▪ construção de uma escola de qualidade para todos; 

▪ formação dos professores; 

▪ construção conjunta do saber;  

▪ tertúlias literárias que desenvolvem competências relacionais e sociais, bem como 

aprendizagens cognitivas através do contacto com obras clássicas; 

▪ os alunos podem expor as suas ideias sem ter receio do julgamento. 

 

Alunos 

Importa destacar que a amostra de alunos não é representativa do Agrupamento de Escola, 

contudo dá-nos algumas informações que consideramos importante reportar. Dos 20 alunos que 

responderam ao inquérito, 12 alunos referem conhecer o Projeto, mas apenas 15% (3 alunos) participaram 

em alguma das ações educativas de sucesso, sendo ela os grupos interativos e as tertúlias literárias. 

Destaca-se que apenas um dos alunos refere que aquilo que mais destaca é o facto de estarem todos 

juntos na mesma atividade. 

 

Encarregados de Educação 

Dos 30 Encarregados de Educação que responderam ao questionário, 19 (63,3%) afirma conhecer o 

Projeto, mas apenas um refere ter participado no projeto, o que nos deixa com uma percentagem de 96,7% 

de encarregados de educação que não participaram em nenhuma das ações educativas de sucesso 

dinamizadas na Escola. Contudo, o único Encarregado de Educação que participou na Ação Educativa de 

Sucesso foi numa Tertúlia Literária Dialógica. Do conhecimento que os encarregados de educação detêm 

do projeto, importa salientar que os mesmos destacam: 



 

▪ A ideia de inclusão; 

▪ A possibilidade dos encarregados de educação serem mais ativos na Escola; 

▪ Envolvimento entre alunos e professores num ambiente descontraído/informal; 

▪ Integração da comunidade; 

▪ Trabalho da cidadania; 

▪ Autonomia dos alunos. 

 

Destaca-se, por último, a necessidade de envolver mais a comunidade, bem como de a chamar a participar 

nas ações educativas de sucesso de modo a corresponder às informações dadas nas sessões abertas à 

comunidade. 

  



 

Reflexões para o próximo ano letivo 

 Com o fim deste primeiro ano de experiência surgem mais desafios para o próximo ano letivo, tais 

como: 

▪ Manter as dinâmicas e ajustar os momentos de feedback e de divulgação do currículo 

aprendido; 

▪ Desconstruir, de forma gradual, a lógica disciplinar e o conceito de grupo/turma; 

▪ Rotinar o trabalho por plano individual de trabalho; 

▪ Promover o projeto INCLUD-ED;  

▪ Promover o trabalho experimental e a prática desportiva (game designer); 

▪ Redefinir o sistema organizacional de Oficina do Conhecimento. 

 

Ao nível dos dispositivos impera a necessidade de reconstruir os dispositivos de: 

operacionalização do Perfil; de planeamento; de regulação e acompanhamento das aprendizagens; e de 

compromisso e validação. 

Da nossa análise resulta a necessidade de se investir num tempo de reflexão/formação que 

potencie novas formas e partilhas, podendo a formação dialógica de professores ser uma opção para este 

tempo e que estas sessões (quinzenais ou mensais) possam usufruir, também, da presença de pessoas 

externas que tragam outro olhar e que ajudem a refletir.  

No âmbito do INCLUD-ED consideramos que seria necessário retomar o projeto com uma sessão, 

por Escola, de sensibilização da comunidade para que se possa dar início à formação de voluntários, bem 

como à criação das comissões mistas que ajudaram cada Escola a dar resposta aos seus sonhos.  Uma 

outra atividade que poderia ser opção seria a revisão do Regulamento da Escola em parceria com alunos, 

professores e encarregados de educação ficando esta à responsabilidade de um grupo de pessoas e 

podendo, a versão final, ser apresentada numa das Assembleias de Escola. Relativamente aos grupos 

interativos e tertúlias literárias dialógicas, duas ações promotoras do sucesso escolar, podia ser vantajoso 

definir-se a periodicidade destas ações conjuntamente com os Professores. 

O PIP pela pressão de alguns Encarregados de Educação beneficiaria de uma nova explicação e 

contextualização sobre as metodologias adotadas e sobre a quebra com alguns pressupostos que vêem 

caracterizando a Escola Pública. Paralelamente, apostar na formação sobre trabalho por projeto e avaliação 

formativa poderia ajudar a desconstruir alguns receios sobre outras formas de ser e estar na sala de aula. 

Os alunos aprendem e implicam-se mais com estas opções, ora porque são novidade ora porque são mais 

interessantes, importa perceber e recolher um feedback representativo do grupo de alunos. Desta forma, 

sugerimos esse levantamento de dados mais periodicamente. 

 

 


