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INTRODUÇÃO 
 

Reconhece-se hoje que o factor que exerce a maior influência sobre a 

competitividade de uma nação é factor educativo. Nesta perspectiva a valorização de 

recursos humanos através da educação, constitui um dos desafios para o futuro do 

país, sendo isto o principal trunfo de que Cabo Verde dispõe. É neste sentido que as 

grandes opções do plano salienta que é, no homem Cabo-Verdiano, portador de uma 

cultura rica, que deverá alicerçar-se o desenvolvimento do país1. No entanto todos têm 

a consciência dos resultados que a educação tem dado ás sociedades de nosso 

quotidiano, mas há necessidade de ver mais de perto o que acontece realmente nas 

nossas instituições educativas. 

 

“Nas escolas e entre as autoridades educacionais está a aumentar a consciência 

da necessidade da eficácia. Isto deve-se, por um lado, às exigências da prestação de 

contas por partes dos governos nacionais, provinciais e locais e dos pais, bem como 

ao declínio económico e à consequente redução dos recursos. Por outro lado, verifica-

se a crescente consciência da importância da eficácia nas tentativas, por parte de 

directores e docentes, de elevar a eficácia na escola, como parte do desenvolvimento 

do seu profissionalismo”2..

1 Grandes Opções do Plano (2001) 
 

2 Módulo Seis, Supervisão da Eficácia Escolar (Melhores Escolas – Materiais de Apoio para Directores de 
Escolas) 
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É nesta óptica que, além de concluir o curso de Licenciatura em Gestão e 

Planeamento de Educação, o interesse pela escolha do tema Análise dos factores 

condicionantes da eficácia interna da Escola Secundária Constantino Semedo (3º 

ciclo) para o trabalho monográfico é plenamente justificado, pois os resultados, para 

além de permitirem cumprir um dos requisitos académicos para a obtenção do grau de 

licenciatura, servirão de base para que os dirigentes da E.S.C.S possam traçar futuras 

politicas de melhoria da qualidade do ensino ministrado na escola.  

 

Para a realização do presente trabalho, partimos das perguntas de partida “ Que 

factores condicionam a eficácia interna dos alunos (caso estudo) na Escola Secundária 

Constantino Semedo (3º Ciclo)? E que perspectivas para a resolução dos problemas 

relacionados com o aproveitamento escolar dos estudantes?  

 

Os objectivos:  

 

O Objectivo geral do trabalho, como subentende a pergunta de partida, é: fazer 

uma analise da eficácia interna da Escola Secundária Constantino Semedo. 

Os objectivos específicos do trabalho são:  

− Fazer um diagnostica sobre a eficácia interna da escola de uma forma geral 

− Analisar o aproveitamento escolar dos estudantes do 3º ciclo na E.S.C.S.; 

− Identificar os principais factores condicionantes da eficácia interna de uma 

Escola; 

− Reconhecer os factores que influenciam os resultados dos alunos da ESCS 

− Apresentar perspectivas para melhoria 

 

Nesse sentido, e para uma melhor compreensão do fenómeno em estudo por parte 

dos leitores, este estudo encontra organizado em quatro capítulos interligados, 

permitindo uma melhor compreensão do sujeito em estudo.  

 

O primeiro capítulo, visa fornecer elementos que permita conhecer o contexto 

histórico e funcional da escola, levando em conta os aspectos demográficos, sociais, 

económicos das zonas de influências da escola.  
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O segundo capítulo, tem como objectivo A Revisão da literatura fornecer 

elementos que permita conhecer e compreender funcionamento do ensino secundário 

em Cabo Verde, educação e sua importância, qualidade educativa, a eficácia das 

escolas e as suas características, factores condicionantes da eficácia escolar, métodos 

da medição da eficácia;  

 

O terceiro capítulo, tem como objectivo a elaboração de um diagnostico sobre a 

eficácia interna da escola na sua globalidade, e após essa etapa tentar compreender os 

juntos dos alunos e professores os factores que condicionam a melhoria dos resultados 

dos alunos no 3 ciclo:     

 

E por fim a ultima parte do trabalho, que visa à tirar as conclusões e propor 

perspectivas no sentido de melhorar a eficácia na instituição em estudo 
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METODOLOGIA 

 

Com vista a atingir os objectivos acima referidos, recorreremos às seguintes 

metodologias: 

− Revisão bibliográfica; 

− Recolha de dados estatísticos, junto dos Serviços da Direcção Escolar e 

administrativos e junto ao Gabinete de Estudos e Planeamento do MEES; 

− Entrevistas aos dirigentes e responsáveis dos serviços da E.S.C.S; 

− Fazer análise de cohort na medida em que permite observar quais as 

tendências das taxas de progressão, repetência e abandono, e permite verificar 

em que ano de estudo se verifica maior problema de abandono 

− Aplicação de questionário aos alunos e professores; 

 

Para o prosseguimentos do estudo recorremos ao método da pesquisa qualitativa, 

baseado nas entrevista directa , observações, com vista a obtenção das informações 

necessárias e pertinentes que permita tirar ilações quanto ao fenómeno em estudo, 

através de aplicações dos questionários. 

A aplicação dos questionários, foram elaborados um guião de entrevista para que 

pudéssemos garantir uma maior fiabilidade nas respostas dos nossos entrevistados. 

Para a aplicação do inquérito foi determinado uma amostra para os alunos e 

professores.  

O procedimento para a elaboração do inquérito, foram utilizados o método 

directo, onde o inquiridor entrevista os inquiridos seleccionados na amostra. Com 

vista garantir uma maior fiabilidade dos dados esta responsabilidade ficou sob a 

alçada da própria pesquisadora. 

 Nesse sentido, tendo os inquéritos, as entrevista feitas servirão de base para as 

analises e frutos dos resultados das conclusões que devem surgir no decorrer desse 

estudo. 

Para o tratamento e analises dos dados foi utilizado o programa SPSS ( statistical 

Package for social science ). Um programa que trabalha as estatísticas, a partir dos 

dados nelas inseridas. Alem disso, hoje considerado por muitos expert das ciências 

sócias como um dos principais ferramentas de análises de dados, tendo em conta as 

valências do programa. 
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1. Contextualização 
 

1.1 - Historial e funcionamento da ESCS 
 

Em 1996, com o financiamento do BAD (Banco Africano para o 

Desenvolvimento), nasceu mais uma escola secundária em Cabo Verde, a ESCOLA 

SECUNDÁRIA CONSTANTINO SEMEDO. A criação desta escola tinha e 

continua a ter como objectivo primordial responder a forte procura do ensino 

secundário, fruto da reforma educativa levado acabo a partir de 1993/94 onde 

permitiu que mais crianças pudessem prosseguir os seus estudos. É de realçar que 

desse período até hoje mais de 100.000 crianças concluíram o ensino básico no país. 
 
Com vista a responder esse desafio, colocando em prática a sugestões da carta 

escolar. Esta escola foi construída na localidade de Achada São Filipe, zona de 

expansão da cidade da Praia. Alem disso, foram levados em conta o factor da 

grandeza e do forte investimento que vinha e continua ser efectuado na zona. 
 
Em termos demográfico a zona é populosa e com perspectiva de aumento 

populacional e contudo circundado de zonas de influencias da escola que também 

possui a mesma característica. Pelo qual justifica plenamente a decisão da construção 

dessa escola.  
 

Capítulo 

1
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Quanto a origem dos alunos, de acordo com os dados do ano lectivo 2005/06, Os 

alunos são alunos oriundos dos bairros da parte norte da cidade: Achada São Filipe, 

Ponta d´Agua, Safende, Vila Nova, Calabaceira, Pensamento, São Pedro, Achadinha, 

Eugénio Lima, entre outras localidades. Tais zonas consideradas as mais vulneráveis 

da capital, pois caracterizam-se pelas construções clandestinas, residências 

construídas em locais não adequados, um número elevado de agregado familiar, 

deficiente acesso aos serviços básicos, agua, saneamento entre outros, factores que 

podem influenciar o rendimento académico da escola.  

 

Gráfico 1 – Distribuição dos alunos por zonas de residências 
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A escola no seu primeiro ano de funcionamento, ano lectivo 1996/97, a escola foi 

frequentada por 560 alunos, iniciando somente com o 7º Ano de Escolaridade. Desde 

então a escola tem progredido favoravelmente, tendo aumentando de efectivo, onde 

atingiu 2500 alunos em 2001/02. Situação essa que considerada desfavorável para a 

prática da gestão.  

Entretanto nos últimos os dados apontam para um decréscimo de número de 

alunos, no qual segundo o documento apresentado no 47ª conferência internacional da 

educação (2003) aponta como factor o decréscimo da população na idade escolar, 

situação que vem permitindo a escola um número de aluno ideal para a sua 

capacidade. O ano lectivo 2005/06, a escola albergou cerca de 1626 alunos. 
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Grafico 2 :Evolução dos efectivos nos últimos sete anos
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1.2 - Espaço Físico 

Quanto ao espaço físico, a escola possui 22 salas de aulas, fazendo com que ela 

tenha uma capacidade para acolher cerca de 1540 alunos3, utilizando as salas em dois 

períodos. Entretanto hoje a escola funciona com o número de efectivos alem da sua 

capacidade (1626), o que pode provocar um entrave para uma boa gestão. Ainda a 

escola possui uma sala de informática, uma secretaria, 4 gabinetes, uma reprografia, 

uma sala de professores, uma biblioteca, duas casas de banho divididas em 8 

compartimentos. O que pode-se concluir que a escola possui as condições mínimas 

para a prática do ensino / aprendizagem.  

Contudo, a escola carece de mais espaços cobertos, tais como salas  para 

realização de reuniões ou seja um espaço multiuso, isto porque até esta data quando 

realizam encontros, estes são feitos na biblioteca da escola.  

Pedagogicamente este ano lectivo (2005/06) a escola funcionou com todos os 

níveis de ensino, repartidos por 21 turmas do 1º ciclo, 14 turmas do 2º ciclo e 7 

turmas do 3º ciclo, perfazendo um total de total de 43 turmas, para 1626 alunos. Isto 

implica dizer que em medias as turmas tiveram cerca de 38 alunos por turma. Valores 

esses que podem ser considerados de razoável comparado com a norma definida pelo 

ministério da educação. 
 

1.3 - RECURSOS  
 

3 Capacidade da escola foi calculada basendo na norma que o ministério define, que é de 35 alunos por sala 
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1.3.1- Humanos 
 
No que diz respeito aos recursos humanos, a escola é dirigida por uma Directora 

que representa e coordena as actividades dos diversos órgãos da escola; por um 

Subdirector Pedagógico que tem como função principal orientar e controlar os 

processos de ensino aprendizagem; um Subdirector Administrativo e Financeiro 

que vela pela manutenção e conservação do património; uma Subdirectora para 

Assuntos Sociais e Comunitários que dinamiza as relações com os parceiros 

económicos, culturais, sociais e institucionais da localidade a que pertence o 

estabelecimento de ensino, nomeadamente na mobilização de recursos para apoiar a 

concretização de projectos da escola; uma Secretária que secretaria as reuniões dos 

órgãos da escola, lavrando as respectivas actas; um representante dos encarregados 

de educação que recolhe e submete ao Conselho Directivo parecer dos pais e 

encarregados de educação ou das respectivas associações. Existem, ainda 12

auxiliares dos órgãos de gestão (continuo, segurança e outros…) incumbindo-lhes a 

realização de atribuições que lhes forem fixadas;  
 

Organigrama da Escola Secundária Constantino Semedo 
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Para colocar em pratica a essência da existência da escola, ela conta com 75 

(setenta e cinco) professores que com a colaboração de todos os intervenientes do 

processo educativo, contribuem para a formação e realização integral dos alunos. 

Ainda a escola contou com a colaboração de 35 estagiários encaminhados dos Ensinos 

Superiores da ilha de Santiago. 

 

Relativamente aos níveis académicos dos professores, denota-se do total de 

professores que leccionam nesta escola, 60% possuem formação adequado para a 

prática do ensino aprendizagem, valores que coloca a escola entre uma das melhores o 

país, comparativamente. E com perspectiva de melhorar este score visto que possui 

cerca de 39% estão a frequentar o Ensino superior (29 professores). Embora existem 

muitas criticas em relação a essa situação, visto que estes professores que estão a 

estudar podem prejudicar o desempenho das suas actividades.  

Quanto ao sexo, denota-se uma ligeira supremacia dos homens, 52% homens 

contra 48% das mulheres  

Gráfico 3: Pessoal Docente, segundo nive l académico
ano lectivo:2005/06

Licenciado
23%

Bacharelato
37%

Freq. C. Superior
39%

Sem Formação
1%

 

1.3.2 Materiais e financeiros 
 

Nas palavras da responsável da Escola Secundária Constantino Semedo, durante 

o período da sua execução, a escola não foi beneficiada de ajuda do Ministério da 

Educação. Os recursos financeiros da escola, provêm da cobrança de propinas, 

aluguer da cantina e papelaria escolar, algum montante das aulas de informática pagas 

pelos alunos que não dispõem desta disciplina no seu curriculum.  
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As receitas do E.S.C.S. só podem ser utilizadas no pagamento de despesas 

contraídas na ou para a realização das suas atribuições. Caso o montante ultrapassar 

150.000$, deve comunicar ao Ministério da educação previamente, esperando o 

despacho. Isto em todo o caso pode por em causa, o bom funcionamento da escola, 

visto o tempo da demora do mesmo. Neste sentido, pode-se concluir que a autonomia 

garantida pela Lei de Bases, é inexistente visto que para qualquer tipo de investimento 

superior a 150.000 escudos, deve informar o ministério para uma autorização formal.  

 

No que diz respeito aos recursos materiais, segundo o subdirector pedagógico, 

esses apresentam um aspecto razoável. Existem 440 mesas, 880 cadeiras e várias 

estantes e vários armários. Os materiais didácticos que existem são: materiais de 

desenhos, materiais de laboratórios e reagentes, data show, quadros, giz, livros 

didácticos, etc. 

1.4 - Cooperação e parcerias 
 

Segundo a responsável da Escola Secundária Constantino Semedo, a escola tem 

parcerias com a Direcção Geral de Ambiente, Associação Águas para Viver (dos 

Emigrantes Cabo-verdianos Residentes em Holanda) que apoiou a escola com 4 

computadores e retroprojectores. A escola fez germinação com uma escola 

Americana, recebendo p patrocínio para a criação de uma sala de Cultura Cabo-

verdiana na escola. Por falta de espaço e meios para comparticipar no referido 

investimento, não foi possível esta criação. 

 

1.5 - Algumas dificuldades enfrentadas pela Escola Secundária Constantino 
Semedo 

 

Na análise do projecto educativo da escola, verificou-se que no início do ano 

2001/02, a escola enfrentava muitos problemas como: falta da energia eléctrica, água, 

placa desportiva, observava-se problemas de segurança (vedação e guarda), carência 

de materiais didácticos, falta da sala de informática, enfim uma série de dificuldades. 

Vendo que seria impossível para a escola, comunidade local ou mesmo para o 

Ministério da Educação resolver todos esses problemas, então sentiu-se uma grande 

necessidade de solicitar ajudas. Com isso pensou-se em criar parcerias de onde se 
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pode oferecer melhores oportunidades de ensino aprendizagem a todos, em especial 

aos alunos que, segundo dados, enfrentavam várias dificuldades sociais. 

“Pois considera-se que face às novas exigências sociais, a Escola já não pode 

continuar simplesmente a cumprir a função de transmissora de conhecimento, 

mantendo os cidadãos como receptores passivos dos saberes académicos. Importa, 

antes, reconhecer a cada pessoa um papel activo na construção do seu 

desenvolvimento e aprendizagem, deixando de ser objecto do processo educativo para 

afirmar-se como sujeito activo.”4

Neste sentido a escola sentiu-se incumbida de ver os alunos de forma diferente, 

enxergando-os como parceiros com potencialidades a desenvolver, presenteando-os 

apoios em que coadjuvará a sua união entre a aprendizagem e a vida activa, unindo 

ainda as famílias e a comunidade em geral.  

Até esta altura os problemas foram consideravelmente minimizados dado que a 

escola já possui electricidade, água, uma sala de informática, computadores, tem 

segurança, mas no entanto a escola defronta outras dificuldades como por exemplo: 

dificuldades financeiras para execução de alguns projectos, carência de materiais 

didácticos, carecem de mais espaço coberto (salas de reuniões, anfiteatro). 

Segundo o plano de actividades deste ano, 2005/06, pensou-se em remodelar o 

projecto educativo da escola, aumentar níveis de segurança na e à volta da escola, 

melhorar a imagem externa da escola, possibilitar a mobilização de recursos, fazer a 

manutenção dos equipamentos, fazer a recuperação/manutenção e conservação da 

instalação, melhorar a gestão da escola e dos recursos financeiros, orientar e controlar 

o processo de aprendizagem, avaliar o trabalho da coordenação pedagógica, garantir 

ajuda aos professores com dificuldades etc., tudo isso a fim de minimizar mais e mais 

esses constrangimentos.  
 

4 Escola Secundária Constantino Semedo (projecto Educativo – 2001/02) 
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2. Revisão da literatura  
 

A educação Cabo-Verdiana vem, desde há muito, ganhando ênfase e tornando-se 

cada vez mais benéfica para todos na sociedade e algo de muita valia. Como se sabe, a 

educação tem sido um factor importante no desenvolvimento da humanidade 

fornecendo conhecimentos valiosos para a tomada de decisões, permitindo definir 

visões futuras de qualquer país.  

Segunda transcrito na Lei nº 113/V/99 de 18 de Outubro LDBSE, o Ensino 

Secundário é o nível que dá continuidade ao ensino básico e permite o 

desenvolvimento dos conhecimentos e aptidões obtidos no ciclo de estudos 

precedente e a aquisição de novas capacidades intelectuais e aptidões físicas 

necessárias à intervenção criativa na sociedade. Visa possibilitar a aquisição das bases 

científico-tecnológicas e culturais necessárias ao prosseguimento de estudos e 

ingresso na vida activa e, em particular, permite, pelas vias técnica e artística, a 

aquisição de qualificações profissionais para a inserção no mercado de trabalho. A 

duração do ensino secundário é de seis anos e está organizado em três ciclos de dois 

anos cada. O 1º ciclo designado de tronco comum, correspondendo aos 7º e 8º anos de 

escolaridade, visa aumentar os conhecimentos do aluno e abrir-lhe as possibilidades 

de orientação escolar e vocacional; os 2º e 3º ciclos, correspondendo, 

respectivamente, aos 9º/10º anos e 11º/12º anos de escolaridade, com duas vertentes 

Capitulo 

2
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de formação: via geral e via técnica. Este ensino é ministrado em estabelecimentos 

públicos e privados 

Quanto ao Regime de Organização e Gestão dos Estabelecimentos de Ensino 

Secundário – Decreto – Lei nº 103/III/90 de 29 de Dezembro na redacção que lhe foi 

dada pela Lei nº 113/V/99 de 18 de Outubro da Lei de Bases do Sistema Educativo, 

são definidas as condições de acesso e permanência nos diferentes níveis do ensino 

secundário, de acordo com as capacidades de acolhimento existente, as exigências da 

qualidade do ensino a ministrar e as necessidades de desenvolvimento do país. No 

entanto o uso da faculdade conferida pela alínea c) do n°2 do artigo 203° da 

Constituição, o Governo decreta o seguinte: 

«O aluno que obtenha certificado de conclusão do Ensino Básico pode aceder ao 

Ensino Secundário desde que não tenha idade superior a 15 (quinze) anos de idade até 

31 de Dezembro do ano de matrícula. Logo a seguir, nos Artigos terceiro (3º) e quarto 

(4º) da mesma refere-se à permanência do aluno no 1º ciclo e acesso ao 2º ciclo, em 

que o aluno pode permanecer no 1° ciclo do Ensino Secundário até à idade máxima de 

17 (dezassete) anos, não podendo ultrapassar o limite de duas reprovações no mesmo 

ciclo.» 

 

Nesse momento tendo em conta a perspectiva do alargamento do ensino 

obrigatória para 8 anos, o MEES decidiu aceitar todos os alunos mesmo ultrapassando 

17 anos para acesso ao ensino secundário, com vista garantir o acesso a um maior 

universo de criança / jovem, aumentando assim a escolaridade obrigatória . 

Dado que no Ensino Secundário quando o aluno terminar o 1º ciclo, terá de fazer 

uma escolha para ter acesso ao terceiro ciclo, esta escolha é se ele pretende seguir a 

via técnica ou via geral. Contudo há alguns artigos que nos falam sobre a permanência 

e sobre acesso ao 3º ciclo (art. 5º,6º,7º,8º,); 

O aluno pode permanecer na via geral do 2° ciclo do ensino secundário até à 

idade máxima de 18 (dezoito) anos de idade, desde que não tenha mais do que uma 

reprovação no ciclo e duas reprovações ao longo do ensino secundário. 

O aluno permanece no 2° ciclo da via técnica do ensino secundário até à idade 

máxima de 20 (vinte) anos de idade, desde que não tenha mais do que uma reprovação 

no ciclo e duas reprovações ao longo do ensino secundário. 
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O aluno que conclua o 2° ciclo do ensino secundário pode aceder ao 3° ciclo, 

desde que: 

a) Não tenha idade superior a 18 (dezoito) anos até o dia 31 (trinta e um) de 

Dezembro do ano lectivo de ingresso no 3° ciclo; 

b) Tenha classificação igual ou superior a 12 valores nas disciplinas 

específicas obrigatórias do 2° Ciclo e/ou consideradas nucleares pelo 

Ministério da Educação para o acesso à área de estudos de escolha no terceiro 

ciclo; 

c) Não tenha sido sancionado, em processo disciplinar, com pena de suspensão 

igual ou superior a seis meses. 

O aluno pode permanecer no 3° ciclo do ensino secundário até à idade máxima 

de 21 (vinte e um) anos, não podendo ultrapassar o limite de uma reprovação no 

mesmo ciclo e duas reprovações ao longo do ensino secundário. 

 

2.1 - Organização e gestão dos Estabelecimentos do Ensino Secundário 
 

As escolas deixam de ser simples prolongamentos do Ministério, para passarem a 

ter espaços próprios de autonomia e de livre decisão que permitem adequar a gestão 

escolar às particularidades e exigências educativas de cada escola, que os projectos 

educativos, nomeadamente, corporizam, alterando-se assim qualitativamente a relação 

entre a escola, a comunidade e os poderes públicos, que se expressa em parcerias 

activas orientadas no sentido da promoção de uma educação pautada segundo os mais 

elevados padrões de qualidade e pertinência social5.

As escolas secundárias de Cabo Verde desfrutam de autonomia administrativa e 

financeira para efeitos de arrecadação e utilização das propinas e emolumentos, bem 

como dos demais rendimentos concebidos na exploração do património que lhes está 

afecto. Também as escolas técnicas e polivalentes gozam ainda de autonomia 

necessária para efeitos de organização de cursos de formação profissional e artística, 

em função das exigências e perspectivas de evolução de economia e do mercado de 

trabalho, nos termos a definir por portaria do membro do Governo responsável pela 

educação (art.nº8 do decreto-lei de 19 de Agosto de2002). 
 

5 Decreto – Lei nº 20/2002 de 19 de Agosto 
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A gestão pedagógica e administrativa dos estabelecimentos do ensino secundário 

é assegurada pelos seguintes órgãos (art.12): 
 

2.1.1 - Assembleia da Escola 

A Assembleia da Escola é o órgão de participação e de coordenação dos 

diferentes sectores da comunidade educativa, responsável pela orientação das 

actividades da escola, com vista ao desenvolvimento global e equilibrado do aluno, no 

respeito pelos princípios e normas do sistema educativo (art.16): 

2.1.2 - Conselho Directivo 
 

Os membros do Conselho Directivo, do Conselho Pedagógico e do Conselho de 

Disciplina, participam nas reuniões da Assembleia, mas sem direito a voto. 

O Conselho Directivo é o órgão de administração e gestão da escola, responsável 

pela materialização da política educativa, tendo em vista níveis de quantidade de 

ensino que satisfaçam as aspirações da comunidade escolar. (art.22) 

 

2.1.3 - Conselho Pedagógico 
 

O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e orientação educativa e de 

interligação da escola com a comunidade. No quadro da sua actuação, o conselho 

pedagógico trabalha em estreita colaboração com os serviços centrais e 

desconcentrados do departamento governamental responsável pela educação, com as 

instituições de formação de professores e com todas as outras entidades intervenientes 

no processo educativo (art.330). 

2.1.4 - Conselho de Disciplina   

 

Conselho de Disciplina é o órgão encarregado de prevenir e resolver os 

problemas disciplinares no estabelecimento de ensino.  

 
O funcionamento de todos esses órgãos acima referidos é apoiado pelos serviços 

administrativos e financeiros e por comissões de trabalho. 
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2.1.5 - Serviço Administrativo e Financeiro 

 

Em cada escola secundária funciona um serviço administrativo e financeiro, 

denominado Secretaria da Escola, dotado de pessoal próprio, que exerce as suas 

funções nos termos do presente diploma e sob a superintendência do Subdirector 

Administrativo e Financeiro. Sem prejuízo do disposto na frase acima referida, a 

Secretaria da Escola é dirigida quotidianamente por um chefe de secretaria, escolhido 

pelo Conselho Directivo de entre os funcionários de maior categoria. 

O pessoal de secretaria realiza as tarefas referidas no artigo seguinte, em 

conformidade com as determinações do Chefe de Secretaria. 

 

2.1.6 - Organização das turmas (art.53,54,55) 

 

A turma é a unidade básica da organização da escola. Cada turma tem um 

director nomeado pelo Conselho Directivo sob proposta do Conselho Pedagógico. O 

director de turma é um professor que leccione a totalidade dos alunos de turma ao 

longo de todo o ano escolar. 

A atribuição da direcção da turma será feita tendo em conta os seguintes 

requisitos: 

a) Boa capacidade de relacionamento com os alunos professores e 

encarregados de educação, expressa pela comunicabilidade, afabilidade e 

modo como é aceite; 

b) Bom senso e ponderação; 

c) Tolerância, compreensão e espírito de diálogo associadas sempre a atitudes 

de rigor e firmeza; 

d) Espírito metódico e dinamizador. 

 

2.1.7 - Utilização e prestação de contas das receitas das E.S. Públicas  

 
Volvidos mais de quatro anos sobre a vigência do Decreto-Lei nº 17/97 de 21 de 

Abril, que actualizou as propinas e emolumentos a que estão sujeitos os alunos que 

frequentam os estabelecimentos públicos do ensino secundário, o país confronta-se 
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com novos desafios decorrentes da grande expansão entretanto verificada nesse 

subsistema de ensino e que demandam a tomada de medidas consequentes visando 

garantir a sua qualidade e sustentabilidade.6

Com a expansão do Ensino Secundário, agravou-se ainda mais a carência de 

recursos financeiros que seriam necessários para fazer face às despesas com a 

manutenção e conservação dos espaços e equipamentos educativos, os encargos como 

pessoal de apoio, segurança e higiene dos estabelecimentos de ensino, aquisição de 

material didáctico, acção social escolar e subsidiar projectos educativos em prol da 

promoção da qualidade do ensino e do serviço educativo. 

Com isso torna-se, assim, imperiosa que se proceda a uma nova revisão de 

regimes de propinas e emolumentos para que, de uma forma ou de outra, possa ajudar 

a superar as dificuldades. 

 

2.1.8 - Montante e consignação 

 
As propinas e emolumentos constituem receitas próprias dos estabelecimentos 

públicos do ensino secundário e destinam-se à cobertura de encargos: 

De manutenção, higiene e segurança das instalações e equipamentos; De 

contratação a termo de pessoal auxiliar e administrativo indispensável ao 

funcionamento da escola; De promoção da acção social escolar, incluindo seguro; 

Com a aquisição de materiais didácticos e de reprografia; Dos serviços de exame; 

Com actividades de promoção da qualidade do ensino; e outros previstos na lei. 

 

Os montantes das propinas de inscrição e frequência, assim como a sua 

indexação aos rendimentos, poderão ser actualizados de 2 em 2 anos, ouvidos os 

estabelecimentos do ensino secundário e as associações de pais e encarregados de 

educação. 

Em conformidade com o artigo nº 4° da mesma, há comparticipação das 

delegações nas receitas da escola. Os estabelecimentos de ensino secundário deverão 

transferir para a conta da Delegação do Ministério do respectivo concelho, 10 % do 

 
6 Decreto-lei nº 18/2002 de 19 de Agosto 
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total das receitas arrecadadas, destinado a financiar projectos que visem a melhoria 

das condições educativas a nível do concelho. 

 

2.2 - A educação e sua importância 

 

2.2.1 Conceito de Educação 

 

Educação – acção de desenvolver no indivíduo, especialmente na criança ou no 

adolescente, as suas capacidades intelectuais e físicas e de lhe transmitir valores 

morais e normas de conduta que visam a sua integração social, e também acto ou 

efeito de educar ou de se educar7

Segundo Declaração do Panamá sobre a equidade na educação (Revista Ibero 

Americana nº 23, Maio/Agosto 2000) a educação é um processo social interrompido 

que começa no momento do nascimento e se estende ao longo de toda a vida e dentro 

da etapa que se considera (ou denominada) educação inicial (que vai desde o 

nascimento até a educação primária ou básica, segundo as diferentes acepções nos 

seus países). É uma das etapas fundamentais na vida das pessoas, na qual se assentam 

as bases para a formação da personalidade, da aprendizagem, do desenvolvimento 

afectivo, da capacidade de diálogo e da tolerância nas relações interpessoais, como 

também do entendimento entre povos e culturas8.

Ainda para Carlinda Leite (Março, 2002), a Educação constitui um processo 

dialógico, formativo e transformativo, supõe necessariamente um contacto, uma 

transmissão e uma aquisição de conhecimentos e um desenvolvimento de 

competências, hábitos, valores.  

“Hoje, mais do que nunca, é reconhecido o valor do Ensino e da Educação pelo 

contributo imprescindível que emprestam aos restantes subsistemas. Sendo que a 

construção da sociedade futura passa, inequivocamente, pela capacidade de “relançar” 

o ensino, urge questionar as mudanças emergentes dos contextos de realização e 

sustentar uma atitude receptiva face às novas propostas e desafios”9.

7 Dicionário da Língua Portuguesa contemporânea (Academia de Ciências de Lisboa  A-F) 
8 http://www.campus-oei.org/revista/rie23a09.PDF 
9 http://www.geocities.com/visao_crioula/pag6.html 
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Cada um de nós conhece, aprende, aplica e ensina o que presencia na realização 

do trabalho e nas relações sociais, pois se tem necessidade de comprovar o 

conhecimento na prática do dia-a-dia, reproduzindo-o, nos termos e limites da 

sobrevivência. Esta é a própria dinâmica do conhecimento humano que se expressa 

pelas faculdades cognitivas dos indivíduos e suas dimensões sensoriais e motoras. A 

capacidade produtiva de cada um é condicionada, assim, por essa dinâmica 

incorporada no indivíduo10.

A Educação, em geral, e o Ensino, em particular, é um objecto de maior 

preocupação das instâncias governativas e dos teóricos desde que começaram a sentir 

algum desconforto provocado pela incapacidade de prosseguir e ultrapassar os limites 

impostos pelo desconhecimento, configurando a percepção actual acerca da dinâmica 

entre o saber e o saber-fazer, determinando a necessidade de investir num saber 

imediatamente capitalizável. CARDOSO, Sílvia11.

2.3 Qualidade Educativa  
 
Toda a humanidade hoje compartilha de uma preocupação em responder com 

oportunidade e eficácia às exigências da nossa sociedade, que melhor asseguram o 

futuro das novas gerações. Por isso apostam-se numa educação de qualidade. É nesta 

óptica que o debate em torno da educação tem ganhado espaço crescente nas últimas 

décadas, especialmente a produção científica centrada na avaliação e melhoria da 

qualidade. No entanto, segundo Mónica Luque (2005), no tema Desafios para 

qualidade Educativa, tanto no âmbito público como no privado, e inclusive nas 

publicações de difusão massiva, é possível constatar o interesse pela qualidade e o 

modo como sua conceitualização vai-se integrando à cultura e à prática das diferentes 

instituições educativas e, em particular, nas Escolas Secundárias.  

Não é possível falar da qualidade educativa sem antes falar do que é a qualidade 

e do que é a educação. Pode-se perguntar: Haverá suficientes ligações conceituais 

entre qualidade e educação que justifiquem aos interessados em educação um estudo 

 
10 http://www.pt.org.br/assessor/mecunb.htm 
 
11 CARDOSO, Silvia. A Educação e o Ensino em Cabo Verde: desafios e perspectivas. 

(http://www.geocities.com/visao_crioula/pag6.html) 
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da abordagem de qualidade? Ao tentarmos examinar as correlações entre os temas 

(qualidade e educação) talvez o mais desejável seja esclarecer a questão: Podemos 

alcançar uma educação de qualidade sem possuir qualidade na educação? 

Quando dissemos que a Educação é uma Organização de qualidade, a palavra 

qualidade é vista de forma diferente para diversas pessoas, por esta razão a qualidade 

implica uma procura constante do melhoramento de algo. 

 

“A qualidade da educação implica um processo sistemático e contínuo de 

melhoramento sobre todos e cada um dos seus elementos. Este compromisso de 

melhoramento tem a ver com os propósitos da educação”12. Entretanto para alcançar 

esse melhoramento e uma educação de qualidade é necessário o envolvimento de 

todos os agentes educativos. 

 

2.4. A Eficácia das Escolas 
 

Será um pouco difícil falar da eficácia escolar sem antes falarmos da eficiência, 

que é o meio pelo qual alcançaremos a eficácia. 

 Segundo Idalberto Chiavenato (2002)13, cada organização deve ser considerada 

sob ponto de vista de eficácia e de eficiência simultaneamente. Eficácia é uma medida 

normativa do alcance de resultados, enquanto que eficiência é uma medida normativa 

da utilização dos recursos nesses processos. À medida em que um administrador se 

preocupa em fazer correctamente as coisas, ele está voltando para a eficiência (melhor 

utilização dos recursos disponíveis), porém, quando ele utiliza estes instrumentos 

fornecidos por aqueles que executam para avaliar o alcance dos resultados, isto é, para 

verificar se as coisas bem feitas são as que realmente deveriam ser feitas, então ele 

está se voltando para a eficácia (alcance de objectivos através de recursos 

disponíveis). 
 

12 http://www.campus-oei.org/revista/rie21a06.htm 
 

1. 13 CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos. 7ª Edição, S. Paulo: Atlas, S.A 2002.  
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Quadro 1 -  comparação entre a Eficiência e Eficácia 
 

Eficiência Eficácia 

Ênfase no meio Ênfase nos Resultados 

Fazer correctamente as coisas Fazer as coisas correctas 

Resolver problemas Atingir objectivos 

Salvaguardar os recursos Optimizar a utilização de 
recursos 

Cumprir tarefas e obrigações Obter resultados 

Treinar os subordinados 
Proporcionar eficácia aos 
subordinados 

Manter as máquinas  Máquinas disponíveis 

Presença nos templos 
Prática dos valores 
religiosos 

Rezar Ganhar Céu 
Fonte: adaptado de:REDDIN, MILIAM J. Administração por objectivo: Métodos 3-D. 
São Paulo. 

Eficácia é comparação entre as realizações, os resultados e/ou os impactos 

efectivos com os que eram esperados ou estimados. A eficácia pode ser quantificada 

através de indicadores de realização, de resultado ou de impacto.

Eficiência compara as realizações, os resultados e/ou os impactos com os 

recursos (em especial os financeiros) utilizados para os atingir. A análise da eficiência 

pressupõe geralmente um juízo de valor relativamente à razoabilidade dos custos 

associados a uma realização, resultado ou impacto14.

Segundo Monica Gother Thurler15 (1994), a Eficácia das escolas não se mede: 

Ela se constrói, negocia-se, pratica-se e se vive16. A mesma autora afirma que, 

quando se quer medir a eficácia de uma escola, corre-se o risco de aprisionar a sua 

dinâmica numa perspectiva clássica e somativa, e de acreditar que categorias pré-

 
14http://www.qca.pt/qca_glos/glossario.asp?idletras=e&idgl=160#texto 

15 Pesquisadora e professora das Universidades de Genebra e de Fribourg e coordenadora para a pesquisa 
e a inovação do Departamento de Instrução Pública do Cantão de Genebra. Tem artigos e livros 
publicados na Suíça e em outros países, e vem trabalhando com avaliação educacional e inovação nas 
escolas já há bastante tempo. Http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_30_p175-192_c.pdf 
 
16 Artigo publicado originalmente em CHARRA M. (Org.). Evaluation et analyse des établissements de 
formation: problématique et méthodologie. Paris/Bruxelles: De Boeck, 1994. p. 203-224. (Texto 
reproduzido com a Autorização da autora e do editor; tradução de Luciano Lopreto; revisão técnica da 
tradução de Maria José do Amaral Peneira). 
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fabricadas possam captar uma realidade em constante movimento, que só existe no 

espaço de interacção dos actores envolvidos. 

No entanto afirma que a problemática da eficácia evoluiu. Diz que hoje se está 

abandonando a abordagem inicial, tecnicista e quantificadora, para se colocar em 

relação diferentes efeitos e características qualitativas, tais como o clima da escola, 

sua cultura ou sua ética. Essas características não podem ser captadas pelos métodos 

clássicos de observação pontual e externa, pois fazem parte de modos de 

funcionamento que só chegam a ser captados enquanto duram e observando-se as 

interacções e as representações dos envolvidos. 

 

Pode-se dar um passo a mais e considerar que a eficácia que conta, em última 

instância, resulta de um processo de construção, pelos actores envolvidos, de uma 

representação dos objectivos e dos efeitos de sua acção comum. Assim, a eficácia não 

é mais definida de fora para dentro: são os membros da escola que, em etapas 

sucessivas, definem e ajustam seu contrato, suas finalidades, suas exigências, seus 

critérios de eficácia e, enfim, organizam seu próprio controlo contínuo dos 

progressos feitos, negociam e realizam os ajustes necessários. Isso, evidentemente, 

coloca duas questões: 

• Como, então, levar em conta os objectivos e critérios de eficácia do 

conjunto do sistema educativo, se admitimos que cada escola não é uma 

empresa autónoma? 

• Em quais condições os actores têm, ao mesmo tempo, razões e meios de 

se interrogar lucidamente e sem complacência sobre sua própria eficácia? 

O interesse pela eficácia das escolas inscreve-se como prolongamento directo de 

trabalhos polémicos de diversos autores dos anos 70, que colocavam em dúvida a 

capacidade das escolas em influenciar verdadeiramente, no sentido positivo, o 

desenvolvimento das crianças. 

 

Ainda Monica Gother Thurler continua dizendo que “a eficácia do sistema 

escolar era então objecto de uma visão muito pessimista. Fazia-se, na época, um 

balanço edulcorado das reformas que pretendiam "compensar" os "handicaps 

(insuficiências/deficiências) sócio – culturais", mas sem realmente compreender as 

razões desses fracassos. Essa confusão e essa decepção levaram alguns pesquisadores 
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a explorar outras vias e, principalmente, a se interessar de perto por algumas escolas 

que pareciam exercer uma influência significativa sobre a vida de seus alunos, 

professores, e até sobre toda a comunidade educativa existente em torno dela. 

Analisando-se as características organizacionais e contextuais dessas escolas de bom 

desempenho, esperava-se identificar as condições favorecedoras da eficácia na 

Educação”. 

2.5 Características de uma escola eficaz 
 
O que torna uma escola eficaz ou boa? É uma questão que apresenta dois 

aspectos ao mesmo tempo, pode ser fácil e difícil de responder.  

Hoje para que todas as escolas sejam eficazes, têm que, em primeiro lugar, saber 

e entender o que significa o termo escola eficaz e até que ponto pode-se considerá-la 

eficaz, visto que em algumas áreas ela poderá apresentar bons resultados mas nas 

outras pode apresentar resultados contrários. Por isso há uma grande necessidade de 

fazer uma boa análise e identificar as áreas que precisam de uma atenção especial, em 

que possamos planificar e garantir um melhor desempenho.    

 

Escola eficaz tem de ter como principal objectivo agregar informações e expor 

possibilidades de evolução de uma boa gestão oferecida pelas novas descobertas e 

novos desafios que hoje se enfrenta”.  

A escola deve diligenciar para desenvolver todos os meios necessários de modo a 

fazer com que todos os envolventes da educação acompanhem o ritmo de 

desenvolvimento do dia-a-dia e dar o seu contributo de forma precisa e eficaz.   

É vital para os gestores conhecer e entender os fundamentos da complexidade de 

uma escola, visto que estamos inseridos numa veracidade dinâmica e veloz como o 

actual. Por isso a escola deve ter uma administração ampla, intensa, actual e de 

sucesso, agindo de forma racional e com uma acção fundamentada no 

desenvolvimento17.

A escola é criada para o ensino e a aprendizagem, quando ela é capaz de cumprir 

as suas rotinas diárias eficazmente, produz valor pelo dinheiro investido nela. Para 

que isto aconteça, a escola deve estar bem organizada, de modo que a aprendizagem 

 
17 www.htp.organização eficaz “como prosperar em um mundo complexo e coático, usando um 
modelo racional de gestão 
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possa realizar-se numa atmosfera que contribui para tal. Requer-se um estilo de gestão 

previdente, onde as coisas são planificadas bem antes delas acontecerem. 

 
Ronald Edmonds (1983) 18, um dos especialistas nesta área de investigação da 

eficácia das escolas, procurou demonstrar que muitas escolas “obtêm níveis muito 

diferenciados de sucesso escolar, apesar de possuírem recursos semelhantes e de 

servirem o mesmo tipo de população estudantil”. 

Segundo as palavras dele, uma das características da escola eficaz é:  

1. Ter uma gestão centrada na qualidade de ensino;  

 

Tem sido dedicada muita atenção à gestão na educação que, enquanto um 

conceito novo, superador do enfoque limitado de administração, se assenta sobre a 

mobilização dinâmica e colectiva do elemento humano, sua energia e competência, 

como condições básicas e fundamentais para a melhoria da qualidade do ensino e a 

transformação da própria identidade da educação19 

2. Que dá valia às aprendizagens académicas; que proporciona um clima 

tranquilo e bem organizado, propício ao ensino e à aprendizagem; 

3. Que os comportamentos dos professores transmitindo expectativas positivas 

quanto à possibilidade de todos os alunos obterem um nível mínimo de 

competências; 

Aqui se pode dizer que outras pesquisas, dizem que os professores e os alunos, 

em certa medida juntos, devem participar no planejamento e na tomada de decisões 

buscando-se acordos durante reuniões de trabalho eficazmente conduzidas, apoiadas 

em programas de formação, e durante as quais são discutidas e tomadas decisões 

envolvendo a organização interna e externa do estabelecimento: horários, actividades, 

utilização dos recursos materiais e humanos, formação continuada, prioridades de 

desenvolvimento etc. 

 

18 
http://www.dce.ua.pt/docentes/ventura/ficheiros/documpdf/thomas%20good%20&%20rhona%20w
einstein.pdf#search='alexandre%20ventura%20%201999%20P%C3%A1gina%203%20de%206'de 
6

19 http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/em_aberto_72.pdf 
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4. Que se faz utilização dos resultados dos alunos como base da avaliação dos 

programas e dos currículos. 

 

2.6 – Factores determinantes da eficácia escolar  

Existem vários factores que influenciam a eficácia das escolas ou propriamente 

determinando os resultados obtidos pelos alunos. Esses factores são originários de 

vários meios ou situações, eles podem ser internos ou externos às escolas. Neste caso 

vamos falar dos factores que determinam a eficácia interna dos alunos relativamente 

àqueles que são internos à escola. Como por exemplo: Formação de professores, a 

cultura interna da escola, recursos materiais e financeiros da escola, organização do 

currículo e articulação de programas, carga horária e clima da escola, a própria gestão 

da escola, liderança pedagógica, envolvimento de pais na educação dos seus filhos,

entre outros factores que consideramos importantes. 

 

2.6.1 Formação dos professores 
 

Desde sempre a formação de professores em Cabo Verde tornou-se numa área de 

crescente preocupação e interesse principalmente nestes 20 últimos anos. Este 

constitui hoje uma inquietação tanto para os pesquisadores como para os formadores. 

Nota-se cada vez mais a necessidade de dar mais atenção a esta vertente formativa, 

para poder responder com eficácia aos desafios que hoje circundam o nosso actual 

sistema. 

Também Carlos Marcelo20, diz que a formação por si só pode ser entendida 

como uma função social de transmissão de saberes, de saber fazer ou saber ser que se 

exerce em benefício do sistema socio-económico, ou da cultura dominante, que a 

formação pode ser ainda entendida como um processo de desenvolvimento e 

estruturação da pessoa que se realiza com o duplo efeito de uma maturação interna e 

de disponibilidade de aprendizagem. 

20 GARCIA, Carlos Marcelo. Formação de Professores para Mudança Educativa. 1ª Edição, Colecção: Ciências 

da Educação Século XXI, Porto, 1999. 
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A preocupação de formar professores não é, de modo nenhum, algo recente, 

constitui uma preocupação antiga para todo o mundo. Segundo “O M. RUTTER et al. 

(1979), T. PETERS & R. WATERMAN (1982), HAENISCH (1985) e HOPKINS 

(1990) ” (cit. Mónica Gother Thurler (1994) O professor, por sua vez, desempenha 

aqui o papel de assessor; ele está mais centrado na escuta e na construção dos 

conhecimentos, práticas e vivências de seus alunos do que em seu ensino. Nessas 

escolas, há menos ensino e mais aprendizagem. 

O professor tem um papel fundamental na educação, na medida em que permite 

o desenvolvimento da capacidade de compreensão dos alunos, por isso é crucial que 

ele tenha uma boa formação que lhe permita ajudar os alunos a adquirirem os seus 

conhecimentos e saber expô-los. Pois não faz sentido, que se cuide de preparar alunos 

capazes de assegurar a sua vida profissional quer no ramo científico e técnico como 

administrativo, sem cuidar da formação dos próprios formadores. No entanto não 

pode haver ensino autêntico, em qualquer dos graus e dos ramos do sistema 

educacional, sem que os respectivos agentes educativos tenham aprendido a ensinar, 

para ensinar a aprender. Isto não se refere apenas aos agentes educativos directos 

como os professores, mas também, às outras pessoas com responsabilidade 

pedagógica superintendentes como inspectores, directores do estabelecimento do 

ensino, metodólogos etc. 

Um professor do ensino secundário deve ter uma formação direccionada para 

orientar e conferir sentido à pesquisa científica e inspirar a coordenação dos meios 

que esta possa pôr ao serviço dos estudantes. O professor terá de estar apetrechado a 

promover com mais informada competência psico-pedagógica, capaz de enfrentar 

problemas e assumir funções de responsabilidade. Deve ter formação adequada de 

maneira a propiciar uma formação afectiva, social e intelectual dos estudantes, bem 

como a favorecer a determinação dos seus interesses, aptidões e carácter, facilitando a 

sua integração proveitosa no mercado de trabalho que a cada dia está mais 

competitivo, actuando assim directamente na sua vida social e profissional.  

Para dizer a verdade, consideramos a formação de professores como sendo, sem 

dúvida, um indicativo de extrema importância e objectivo, que regulariza não só os 

resultados dos alunos, mas também a própria qualidade e a investigação que lhe está 

associada. 
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2.6.2 - A cultura escolar para a eficácia das Escolas 
 
Hoje os gestores, professores, estudantes, e todos os outros que fazem parte do 

processo educativo devem, de qualquer modo, trabalhar em forma de equipa para o 

desenvolvimento de uma cultura eficaz nas escolas.  

Segundo Boeck, (1994 citado por Mónica Thurler, 1999) – a cultura da escola 

constitui uma dimensão vital, mas até agora negligenciada na maioria dos projectos de 

inovação e de avaliação, o que constitui, segundo os defensores da perspectiva 

cultural, uma das razões maiores do fracasso desses projectos. De fato, no passado, 

enfatizavam-se por demais mudanças e projectos específicos para o professor 

individual em sua sala de aula. Levar em conta a cultura do estabelecimento é reflectir 

sobre os valores e as normas, identificar o modo como “as coisas são pensadas e feitas 

ali”, a maneira como os actores captam e descrevem a realidade, reagem à 

organização, aos acontecimentos, às palavras e às acções, as interpretam e lhes dão 

sentido21.

Nessa perspectiva, a cultura pode ser definida como o conhecimento socialmente 

compartilhado e transmitido daquilo que existe e deveria existir. O significado desse 

conhecimento é transmitido, muitas vezes, involuntária e implicitamente, e é 

simbolizado através dos actos e dos produtos, assim como pela linguagem: o modo 

como as pessoas falam de seu mundo, do que elas falam e do que não falam, com 

quem e onde. 

A cultura do estabelecimento é activamente construída pelos actores, mesmo que 

inconscientemente. Trata-se, enfim, “de um processo dinâmico, evolutivo, de um 

processo de aprendizado que se desenvolve através das soluções que um grupo 

encontrou para problemas surgidos”. O conteúdo de uma cultura pode ser definido 

“…como soma das soluções que funcionaram suficientemente bem para que se 

tornem evidentes e sejam transmitidas aos recém-chegados como formas correctas de 

captar, de pensar, de sentir e de agir” (E. H. SCHEIN, 1984, p. 34). 

 

21 Artigo publicado originalmente em CHARRA M. (Org.). Evaluation et analyse des établissements de 
formation: problématique et méthodologie. Paris/Bruxelles: De Boeck, 1994. p. 203-224. (Texto 
reproduzido com a Autorização da autora e do editor; tradução de Luciano Lopreto; revisão técnica da 
tradução de Maria José do Amaral Peneira). 

 



38

“HAMMOND & A. WISE (1985) opõem a cultura do ensino à cultura 

burocrática dos gestores, e observam que as reformas concebidas por terceiros estão, 

na maior parte dos casos, em desequilíbrio com os valores e crenças internos do 

sistema dos actores. S. PURKEY & M. SMITH (1985) chegam a ser ainda mais 

radicais, declarando que “a escola é o centro da mudança, que tem a cultura como 

alvo primeiro”. 

Ainda segundo Q. MEYER & B. ROWAN, (1983) os trabalhos mais recentes 

partem da hipótese de que, para aumentar a eficácia de uma escola, é preciso 

compreender, e eventualmente transformar sua cultura. 

Nessa perspectiva, as escolas são julgadas tanto por sua aparência e sua 

organização quanto por seus resultados. 

Como frisam E. FARRAR, B. NEUFELD e M. MILES, os programas que 

objectivam aumentar a eficácia das escolas são “reformas baseadas em processos que 

visam a capturar a imaginação do conjunto de professores, a revitalizar os que estão 

acomodados e a gerar entusiasmo para o trabalho conjunto a partir de objectivos 

comuns”. (Citado por THURLER, Mónica)22 

Segundo R. VANDENBERGHE & K. STAESSENS (1991) existem culturas 

que levam a uma eficácia óptima: 

1. Uma cultura que favoreça a comunicação e a cooperação, graças à qual os 

professores se considerem não como uma multidão de “combatentes 

solitários”, mas, ao contrário, como profissionais capazes e desejosos de se 

consultar, de forma continua, sobre todos os problemas que envolvem o 

ensino, sobre a implantação de novas práticas, sobre os diversos problemas de 

ordem teórica e prática que surgem dia após dia; 

 

2. Uma cultura que privilegie o entendimento e a negociação, atingindo o 

consenso no que diz respeito a certos valores, normas, expectativas e crenças, 

ao ideal colectivo, à ideologia subjacente às escolhas feitas, à atitude a ser 

adoptada diante de pressões internas e externas, a certos objectivos, certas 

 
22 THURLER. Monica G. Série Ideias A eficácia das escolas não se mede: ela se constrói, negocia-se, pratica-se 

e se vive. São Paulo: FDE, 1998. p. 175-192. Http://www.fecap.br/adm_online/art11/arilda.htm 
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“regras de comportamento geral”, como, por exemplo, a disciplina; Uma 

cultura que crie uma forte identidade profissional, leve os professores a 

investir colectivamente numa “missão” comum, a manifestar uma orientação 

visível e activa em direcção a objectivos comuns a curto e a longo prazo”.23.

De toda essa análise, verificamos que há uma forte necessidade de preocupar 

mais e mais, em desenvolver uma cultura escolar em Cabo Verde que zele para a 

eficácia. Isto porque ela desperta cada vez mais o interesse de todos os agentes 

educativos, de colaborarem para assegurar o bom funcionamento da escola e 

manifestar nos alunos um interesse próprio. 

 

2.6.3 - Recursos Materiais e Financeiros da escola 
 
É sempre essencial uma escola possuir bons recursos materiais, pois isto constitui 

um elemento fundamental para que a escola possa fornecer um ensino de qualidade. 

 A qualidade da educação é muitas vezes medida pela qualidade dos insumos. 

Portanto é de verificar que existe uma forte relação do desempenho escolar dos alunos 

com as condições materiais e financeiras das escolas: melhores prédios, melhores 

instalações e equipamentos; existência de biblioteca escolar; acesso a livros didácticos 

e a outros materiais de leitura; sempre constituem um valor a mais no 

desenvolvimento integral não só da escola em geral, mas também, para 

desenvolvimento das competências dos alunos. Nisto podemos verificar que ter 

acesso a bons recursos materiais e dispor de uma boa parte financeira, em harmonia 

com outros recursos, permitirá que a escola abeire mais próximo de atingir a eficácia 

interna, desde que esses recursos sejam geridos.  

 

2.6.4 – Currículo e a Articulação de programas  

É fundamental que saibamos que se os currículos forem demasiado extensos sem 

articulação dos programas, não permitem que os professores utilizem metodologias 

activas, onde os alunos tenham o lugar central. A necessidade de cumprir os 

programas inviabiliza a adopção de estratégias mais activas, mas sobretudo retira 

tempo ao professor para ultrapassar as dificuldades individuais de aprendizagem que 

 
23 http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_30_p175-192_c.pdf 



40

constata nos alunos. A Desarticulação dos programas faz, por exemplo, com que os 

alunos repitam os mesmos conteúdos, de modo diverso e incoerente ao longo dos anos 

e das disciplinas, levando-os a desinteressarem-se pelas matérias, e a sentirem-se 

confusos. O rosário de queixas é conhecido. A eficácia exige uma cuidadosa 

coordenação e gestão dos programas e dos currículos ao nível do estabelecimento de 

ensino.

2.6.5 Carga Horária e Clima escolar 

Segundo Carlos Fontes24 as elevadas cargas horárias semanais ocupadas pelos 

alunos em actividades lectivas, mais tradicionais, são desde há muito consideradas 

excessivas. Os alunos têm pouco tempo para outras actividades de afirmação da sua 

individualidade, desenvolvimento de hábitos de convivência, participação em acções 

colectivas em prol da comunidade, etc. O resultado é sentirem-se numa escola-prisão, 

sem qualquer relação com os seus interesses. O clima escolar, isto é, a qualidade do 

meio interno que se vive numa organização, é consensual que influencia bastante o 

comportamento dos seus membros contribuindo para o seu sucesso ou fracasso. O 

problema é que o clima escolar resulta de uma enorme variedade de factores, 

sobretudo dos que são de natureza imaterial como as atitudes, esperanças, valores, 

preconceitos dos professores e alunos, o tipo de gestão etc., e não tanto do ambiente 

físico (instalações, localização da escola, etc.). O problema é identificar quais são as 

causas determinantes para um mau clima escolar.25.

Segundo Cohen (1983) a eficácia das escolas depende claramente da qualidade 

do ensino no interior da sala de aula. 

Dois autores, Purkey e Smith 1983 (citado por THOMAS, Good; RHONA, 

Weinstein)26 falaram ainda de outras variáveis consideradas importantes para 

avaliação da eficácia das escolas: 

 
24 FONTES, Carlos. Abandono Escolar – Navegando na Educação (http://educar.no.sapo.pt/Insucesso.htm) 

25 http://educar.no.sapo.pt/Insucesso.htm#professores 

26 THOMAS, Good; RHONA, Weinstein. As escolas marcam a diferença: evidências, críticas e novas 
perspectivas. Alexandre ventura – 1999 
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2.6.7 Gestão da escola 
 

Todos os profissionais que trabalham na escola precisam de um nível elevado de 

autonomia para poderem definir as estratégias de resolução dos problemas; 

“A gestão escolar constitui uma dimensão e um enfoque de autuação que 

objectiva promover a organização, a mobilização e a articulação de todas as condições 

materiais e humanas necessárias para garantir o avanço dos processos sócio-

educacionais dos estabelecimentos de ensino, orientados para a promoção efectiva da 

aprendizagem pelos alunos, de modo a torná-los capazes de enfrentar adequadamente 

os desafios da sociedade globalizada e da economia centrada no conhecimento. Por 

efectiva, entende-se, pois, a realização de objectivos avançados, de acordo com as 

novas necessidades de transformação socio-económica e cultural, mediante a 

dinamização da competência humana, sinergicamente organizada”27.

Todavia ao falar de uma boa gestão escolar concordamos com a ideia do Glatter 

1992 (citado por Heloísa Luck,), que diz que a gestão pode ser entendida como acção 

facilitadora na estruturação, definição e implementação dos objectivos. Entende-se a 

necessidade de escolas bem dirigidas e organizadas, orientadas por uma gestão 

decisiva na busca da eficácia escolar, pois os professores defendem uma atitude aberta 

e participativa, mas pretendem que a direcção defina orientações claras. Vê-se, no 

entanto, que o desafio se encontra na combinação de uma liderança forte com um 

processo participativo de tomada de decisão. Identifica-se, assim, a relação da função 

da gestão na eficácia escolar e na mudança e inovação 

 

2.6.8 A Liderança pedagógica 

É necessária uma orientação (dirigente “forte”) que promova e consolide o 

desenvolvimento pedagógico na escola. 

 
27 http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/em_aberto_72.pdf) (pág 141) 
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Assim podemos dizer que essa equipa que lidera podia ser formada ou composta 

por pessoas valorativas, criativas, confiantes e empenhadas, sempre dispostas a 

questionar e a aperfeiçoar suas competências pedagógicas; 

“Na verdade, as dimensões psico-pedagógicas e afectivo-relacionais constituem 

componentes influentes e responsáveis pelos níveis de êxito e sucesso nos 

desempenhos escolares e académicos dos estudantes. A transição do ensino 

secundário para o ensino superior pode ser concebida como potenciadora de crises e 

vulnerabilidades, bem como fonte de desafios desenvolvimentais. O sucesso 

académico depende de uma boa adaptação ao ensino superior o que, por sua vez, 

resulta da interacção entre factores pessoais e variáveis associadas ao campus 

universitário”.28 

2.6.9 Estabilidade do corpo docente 

 

Quando a escola tem êxito, a formação do seu corpo docente parece manter a 

eficácia e promover a qualidade; 

Essa é uma questão que consideramos de extrema importância em que pensamos 

que os responsáveis da gestão devem ter muito cuidado não só com os professores 

mas também com alunos, tentando conquistar os seus interesses. Podiam realizar 

reuniões, palestras com todo o corpo docente, discentes e os outros agentes, a fim de 

exporem as suas inquietações tanto profissionais como pessoais em que ajudará 

bastante na tomada de decisões.  

 

2.6.10 Desenvolvimento de todos os profissionais que trabalhem na escola 

Facilitação da aquisição de novas competências e técnicas por parte dos vários 

profissionais, tem a ver com o aperfeiçoamento ou desenvolvimento profissional dos 

agentes educativos.  

“A escola deve oferecer possibilidades aos funcionários de modo a 

desenvolverem suas habilidades, permitir-lhes ganhar conhecimentos directamente 

relacionados com o desempenho do cargo actual ou de possíveis ocupações futuras. 

 
28 (http://gep.ist.utl.pt/ 10/03/2006) 
 



43

“Isto trata-se de um treinamento orientado directamente para as tarefas e operações a 

serem executadas. O treinamento envolve a transmissão de conhecimentos específicos 

relativos ao trabalho, atitudes frente a aspectos da organização, da tarefa”. 

CHAVENATO, Adalberto (1994.)

A responsabilidade maior do dirigente é a articulação sinérgica do talento, 

competência e energia humana, pela mobilização contínua para promover uma cultura 

organizacional orientada para resultados e desenvolvimento. 

 

2.6.11 Envolvimento e apoio dos pais  

 

Os pais necessitam de ser informados sobre os grandes objectivos e 

responsabilidade das escolas; 

Os pais normalmente carecem de orientação segura de como ajudar na educação 

de seus filhos. De que elementos se valer, além dos colhidos na educação que tiveram. 

O certo é que o apoio para o alcance da eficácia escolar não depende exclusivamente 

só da própria escola. Não é só dos professores e outros agentes educativos internos, 

mas é também de responsabilidade dos pais e encarregados da educação, sendo assim 

serão auxiliares imprescindíveis na educação dos seus próprios filhos. 

 

2.6.12 Tempo dedicado à aprendizagem  

 

Seria muito favorável se todo o tempo que o aluno estivesse na escola fosse 

dedicado á aprendizagem, ou seja a escola tem a incumbência de desenvolver 

actividades ou proporcionar condições na escola em que os alunos passariam todo 

tempo a aprender algo, afinando a sua capacidade de assimilar. 

Segundo Idalberto Chiavenato (2002) a aprendizagem é o processo pelo qual as 

pessoas adquirem conhecimento sobre seu meio ambiente e suas relações durante o 

próprio tempo de vida. Ela não constitui uma propriedade exclusiva do ser humano, 

mas ocorre até nos protozoários e pode abranger desde respostas simples como a 

versão a estímulos novos, até o complicado sistema de fala do homem. 

 

Ainda segundo Purkey e Smith dão a importância de outras variáveis, embora as 

considerem menos decisivas: 
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o Planificação conjunta e relações colegiais; 

o Sentimento de pertença a uma comunidade; 

o Metas claras e elevadas expectativas; 

o Ordem e disciplina. 

 

Além de todos esses factores apontados acima, existem muitos outros que 

condicionam a eficácia de uma escola, atingindo directamente os resultados dos 

alunos, ou seja, tantos equipamentos didácticos disponíveis, nível económico dos 

pais encarregados da educação, aptidões do próprio aluno. 

Portanto com a identificação de todos esses factores que levam uma escola a 

alcançar a eficácia, não deixamos de mencionar uma observação feita por Glatter 

1992 quando ele diz que: 

“Conhecer os factores relacionados com a eficácia escolar não significa 

automaticamente introduzi-los na escola. Outros factores surgem no processo bem-

sucedido de introdução de mudanças planificadas quais sejam: grande sensibilidade 

da direcção em relação aos processos de aperfeiçoamento, nomeadamente em relação 

à gestão da inovação; sistema de valores orientado em termos de objectivos 

educacionais, sociais e comunitários; interacção e comunicação intensivas entre 

indivíduos e grupos, factor essencial aos processos de mudança bem sucedidos; 

planificação e acção colaborativa entre actores internos e externos à organização 

escolar”. 29 

2.7 Métodos da medição da eficácia 
 

Existem vários métodos da medição da eficácia entre os quais temos os 

indicadores. Indicadores são aqueles que indicam, ou seja, que servem de indicação, 

ou que nos informam de alguma coisa. Os Indicadores de eficiência e eficácia 

interna são: Taxa de Promoção, Taxa de Repetência ou reprovação, Taxa de 

abandono Taxa de diplomados ou aproveitamento.  

 
29 LUCK, Heloísa. Gestão Escolar e Formação de Gestores. Editor, Jair Santana Moraes. 1. Educação – Brasil. I. 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/em_aberto_72.pdf 

(pág.71) 
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Quando se fala de equilíbrio dos indicadores de Eficiência interna do Sistema 

Educativo tem-se em vista a existência de uma relação óptima entre Inputs e Outputs 

num sistema produtivo, em que os Outputs são as condições existentes ou entradas no 

sistema (alunos, professores, equipamentos, edifícios) e os Outputs são os resultados 

ou saídas do sistema (alunos que completam um nível de ensino). 

 

2.7.1 Taxa de Promoção 

Essa taxa mede a proporção de alunos que completaram com sucesso um 

determinado ano de estudos e que passaram para o ano seguinte, ou seja, percentagem 

de alunos que cumpriram os requisitos positivos no conjunto das avaliações que é 

realizado durante o ano lectivo. Essa taxa permite-nos mostrar a dimensão relativa do 

grupo daqueles alunos que com sucesso passaram para o ano de estudo superior 

dentro de um programa ou nível de ensino. 

 

100
 (t)anterior  lectivo anodo(g)estudo deanomesmo noosmatriculad alunos deNº

ano no1),(gseguinte estudo deanoopara passaram quealunos deNº ×+=TP

Essa taxa, quanto mais próximo de 100% ela é, melhor é para o sistema do 

ensino, e muito melhor será a eficiência interna.  

Segundo Francesco de Bartolomeis a reprovação como demonstra inúmeras 

investigações, não motiva o aluno a recuperar, mas, pelo contrário, faz aumentar a 

desvantagem, agravando a desadaptação quer escolar, quer social. Ainda continua, 

dizendo que a reprovação atesta a ineficácia do sistema educativo que afasta de si 

próprio a culpa e a projecta sobre o outro 

2.7.2 Taxa de Repetência ou reprovação:

A taxa de repetência é a relação entre o número de alunos matriculados pela 2ª ou 

mais vezes num ano de escolaridade num determinado ano lectivo e o número de 

matriculados no mesmo ano de escolaridade no ano lectivo anterior. Ou seja, todos os 
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alunos que não cumpriram os requisitos mínimos no conjunto das avaliações que são 

realizadas durante o Ano lectivo. Para calcular taxa de repetência ou reprovação, é 

necessário dividir o número de repetentes num determinado ano de estudo no ano 

lectivo pelo número de alunos matriculados no mesmo ano de estudo no ano lectivo 

anterior t. Esta taxa deveria ir para 0%. Se a taxa elevada é associada a uma eficiência 

interna baixa. Essa taxa é importante particularmente nos graus mais baixos. Porém, 

para que uma escola aumente a sua eficiência interna, aumente o acesso, e 

participação, é necessário manter uma baixa taxa de repetência.   

 

100
 tlectivo ano noestudo, deanomesmo noosmatriculad alunos denº
tlectivo ano noestudo, deanoodeterminad numrepetentes denº ×=TR

Uma questão relacionada com a Educação que tem merecido especial atenção 

nos últimos tempos é o Abandono Escolar. Este acarreta consequências nefastas para 

a sociedade em geral, pelo que se torna urgente identificar as causas da sua 

persistência. As elevadas taxas de Abandono Escolar que actualmente se verificam, 

para além das consequências imediatas, têm consequências que só serão visíveis no 

futuro. O abandono escolar prejudica a produtividade de um país e representa, 

sobretudo, um desperdício, lamentável, da vida dos jovens. O Abandono escolar não é 

só um problema social e educacional; ele é simultaneamente um problema económico. 

Numa sociedade com graves problemas sociais e económicos, muitos são os jovens 

que se vêem empurrados para a vida activa, tendo que terminar a sua carreira escolar, 

mesmo antes de concluída a escolaridade mínima obrigatória, como tentativa de 

melhorar as suas condições de vida. (COSTA, Tânia Marisa Silva)30 

2.7.3 Taxa de abandono 
 

É a relação entre o número de indivíduos que na passagem entre dois anos 

lectivos consecutivos não estão presentes no Sistema de Ensino e os indivíduos 

matriculados no primeiro dos anos lectivos considerados. Considera-se que 

abandonam a escola os indivíduos que, tendo transitado de ano, não se matriculam no 
 

30 http://www.aps.pt/ivcong-actas/Acta112.PDF 
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ano de escolaridade seguinte no ano lectivo seguinte (abandono de aprovados) e os 

indivíduos que não tendo transitado de ano, não se matriculam no mesmo ano de 

escolaridade no ano lectivo seguinte (abandono de reprovados). 

Para calcular é dividir o número de alunos que, no decorrer do ano de estudo b, 

abandonaram a escola, pelo número de alunos matriculado no mesmo ano de estudo 

b, no ano lectivo c. Bem melhor será para o sistema de ensino se essa taxa for mais 

próximo de zero. 

 

100
bestudodeanomesmonoomatriculadalunosdenúmero

escola amabandonara b,estudo deano dodecorrer  noque, alunos denúmero ×=TAb
 

2.7.4 Taxa de diplomados ou aproveitamento 
 

Esta taxa apresenta uma proporção de alunos de um determinado nível de ensino 

que, no último ano de estudo, finalizaram com sucesso. Esta taxa é apresentada em 

forma de percentagem de total de alunos matriculados no último ano de estudo num 

determinado ano de estudo desse nível de ensino. 

Para calcular a taxa de diplomados de um nível de ensino x no ano escolar y, é

necessário dividir o nº de diplomados do nível do ensino x no ano escolar y sobre (/) o 

nº de alunos matriculados no último ano de estudo z, do nível do ensino x no ano de 

escolar y. 

 

100
yescolar  deano noxensino donível doz,estudo deano último noosmatriculad alunos denº

yescolar  ano noxensino donível dodiplomados denº ×=TD
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2.7.5 Análise da cohorts 
 

Segundo o Documento do PROMEF 2001 para a avaliação da eficiência interna e 

das perdas em educação utiliza-se técnicas similares à análise de cohort em 

demografia. É neste sentido que recorremos à análise da “cohort escolar”onde está 

definido um grupo de alunos (estudantes) que entram no 1º ano de um nível de 

educação no mesmo ano lectivo, subsequentemente estão sujeitos aos acontecimentos 

da promoção, repetência, abandono ou aqueles que completam com sucesso o ano de 

estudo, num determinado período de tempo. 

O método de análise cohorts mais utilizado é o método do cohort reconstituído, 

uma vez que utiliza apenas informação referente ao número de alunos matriculados, 

por ano de estudo para, pelo menos, dois anos consecutivos e número de repetentes 

por ano de estudo, no último ano considerado. No entanto esta informação é suficiente 

que permite estimar as três principais taxas de fluxo: promoção, repetência e 

abandono. Uma vez obtidas, essas taxas podem ser analisadas primeiro por ano de 

estudo para compreender qual é o padrão de repetência e abandono. Por ouro lado, 

são, também utilizadas para reconstituir o fluxo do cohort escolar e derivar outros 

indicadores de eficiência interna. Neste caso existem três possibilidades para os 

alunos matriculados num determinado ano de estudo: 

− Alguns alunos passam para o ano de estudo seguinte no próximo ano lectivo; 

− Outros alunos abandonarão a escola durante o ano lectivo; 

− Os restantes vão repetir o mesmo ano de estudos no próximo ano lectivo. 

 

ALUNOS MATRICULADOS 
NUM ANO DE ESTUDO  11º ANO 2005/06

Fonte: Estatística de educação

Alunos que transitaram 

Alunos repetentes  

Alunos repetentes

Alunos que transitam 1

Alunos que abandonaram 
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As taxas de progressão, repetência e abandono são três os caminhos do fluxo de 

estudantes de ano de estudo para ano de estudo e caracterizam a eficiência do sistema 

escolar em reproduzir diplomados. Estas taxas são portanto, utilizadas para avaliar, 

monitorizar e prever a eficiência do fluxo de estudantes no sistema educativo. 

 

Quadro 2 – Indicadores da eficácia interna  

 

Promoção 41,8% 76,1% 51,0% 47,5% 77,7% 50,0%
Repetência 17,3% 20,5% 28,4% 32,5% 20,4% 3,9%Ta

xa

Abandono 40,9% 3,4% 20,6% 20,0% 1,9% 46,1%

As taxas de fluxo, acima referidas, permitem simular o movimento de um cohort 

de1000 (mil) alunos para um determinado nível de ensino. 

A definição de hipóteses base para o modelo permitem interpretar correctamente 

os resultados dos cálculos dos indicadores de eficiência interna e compreender quais 

as limitações do próprio modelo. 

 

Hipótese do modelo: 

− Para além da cohort inicial de 1000 alunos, não haverá qualquer nova 

entrada em qualquer dos anos subsequentes durante o tempo de vida do 

cohort. 

− Qualquer que seja o ano de estudo, as mesmas taxas de repetência, 

progressão e abandono aplicam-se, quer o aluno tenha alcançado 

directamente esse ano de estudos ou depois de uma ou mais repetições 

(hipótese do comportamento homogéneo). 

− O nº de vezes que um aluno pode repetir um determinado ano de estudo tem 

de estar bem definido à partida (no nosso modelo são permitidas apenas duas 

repetições) 

As taxas de fluxo para todos os anos de estudo permanecem inalteradas desde 

que os membros do cohort se estejam ainda a movimentar dentro do nível da 

educação. 
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Problemas eventuais: 

Os problemas que podem surgir estão associados à confiança da informação 

estatística sobre o número de alunos matriculados e repetentes. A informação sobre 

alunos que progridem e abandonos não está directamente disponível, logo, erros na 

informação sobre as matrículas e repetentes poderão afectar as estimativas derivadas 

para estes fluxos. 
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3. Diagnóstico sobre a eficácia e os seus 
determinantes  

 

Para uma melhor compreensão do fenómeno em estudo “ factores que 

condicionam a eficácia interna dos estudantes da Escola Secundária Constantino 

Semedo”, este capítulo parte de uma análise global da eficácia interna da escola, 

analisando a evolução dos fluxos verificados nos últimos 4 anos. Isto porque, somente 

nesse período é que a escola passou a contar com todos os níveis pedagógicos.  

Posteriormente, para a definição dos condicionantes que determinam a eficácia 

interna no 3° ciclo, o estudo baseia-se nos inquéritos aos alunos e professores com 

vista a poder concluir os factores que põem em causa a melhoria do rendimento da 

escola. 

 

3.1 - Evolução dos indicadores de eficácia interna 
 

3.1.1 - Taxa de Aprovação 
 

A análise de rendimento escolar constitui um dos principais mecanismos para se 

avaliar a qualidade dos alunos num determinado ciclo de estudos. 

Capitulo 

3
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A evolução da taxa de aprovação durante esse período passou de 50% em 

2001/02 para 61% em 2002/03 mas sofreu uma diminuição em 2004/05, passando 

para 57%, o que poderá ser efeito da aplicação do novo método de avaliação 

implementada nos últimos anos. 

 

Quadro 3: Evolução da taxa de aprovação por ano de estudo, 2001 à 2004 

Ano de estudo 
Ano 7º  Ano 8º  Ano 9º  Ano 10º  Ano 11º  Ano 12º  Ano Média 

2001/02 36% 43% 65% 61% 56% 42% 50%
2002/03 51% 60% 70% 58% 66% 35% 57%
2003/04 59% 77% 43% 52% 68% 50% 61%
2004/05 42% 76% 51% 48% 78% 50% 57%

Numa análise minuciosa dessa evolução denota-se que houve duas tendências, a 

primeira em que se verifica uma melhoria de sistema com melhoria substancial em todos 

os anos de estudos que vai de 2001 a 2004 (ver quadro 2) e um segundo período em que 

se pode denotar uma forte quebra, apresentando resultados negativos entre 2003/04 a 

2004/05. Estes resultados negativos advêm do fraco rendimento obtido no 7º, 8º, 9º e no 

10º anos, com excepção do 11º e 12º anos que mostram sinal positivo em relação  ao ano 

lectivo 2003/04.  

 

3.1.2 - Reprovação 
 

Relativamente ao insucesso escolar, indicador chave de medição da eficácia da 

escola, os resultados evidenciam que o mesmo, vem aumentado ao longo do período em 

estudo passando em termos globais de 20% em 2001/02 para 23% em 2004/05. O que 

confirma que a introdução do novo método de avaliação, a desfasagem entre o curriculum 

e o programa, falta de manual escolar, poderão estar na origem do aumento desse 

insucesso. Conclusões essas afirmadas no documento da revisão curricular do Ministério 

da Educação de 2005.  
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Quadro 4: Evolução da % de reprovação 2001/02 à 2004/05 
 

Ano de estudo 
Ano 7º  Ano 8º  Ano 9º  Ano 10º  Ano 11º  Ano 12º  Ano Média 

2001/02 5% 13% 25% 11% 23% 41% 20%
2002/03 23% 21% 5% 12% 6% 20% 15%
2002/04 33% 23% 27% 20% 10% 19% 22%
2002/05 17% 20% 28% 33% 20% 19% 23%

3.1.3 - Abandono escolar 
 
Na análise do abandono escolar, nota-se que houve uma diminuição passando de 30 

% em 2001/02 para 20 % em 2004/05, ou seja, hoje o abandono escolar é de 2 em cada 

10 alunos que frequentam essa escola.  

 

Nesse contexto, segundo o documento apresentado na 47 conferência da educação 

em Bruxelas 2004, define como “ imperioso começar a exigir que as escolas, encontrem 

formas de garantir o sucesso escolar de todos os seus alunos. Sendo que, o insucesso era 

considerado uma questão do foro individual, tornou-se subitamente um problema 

insuportável sob o ponto de vista social. A preguiça, a falta de capacidade ou interesse 

deixaram de ser aceites como explicação para o abandono, todos os anos, de centenas de 

crianças e jovens do sistema educativo. A culpa do insucesso escolar deve ser assumida 

como um fracasso de toda a comunidade escolar. O sistema deve reflectir porque não tem 

sido capaz de motivar, de reter, de fazer com que os alunos tivessem êxito”.  

 

Assim sendo, torna-se uma tarefa prioritária dos educadores identificar as 

manifestações e as causas do insucesso escolar. Neste sentido, a escola deverá continuar a 

envidar esforços para melhorar esse flagelo que actualmente aflige a nossa sociedade, 

principalmente nestas localidades onde as condições são desaforáveis, tendo em conta os 

níveis de pobreza dos alunos que frequentam essa escola. Fazendo uma análise mais 

pormenorizada da situação, por anos de estudo, nota-se um forte abandono no 7° ano de 

escolaridade. O abandono escolar aumentou significativamente em todos os anos de 

estudo com realce para o último ano.  
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Quadro 5 – Evolução do Abandono escolar 1990/91 – 2002/03 
 

Ano de estudo 
Ano 7º  Ano 8º  Ano 9º  Ano 10º  Ano 11º  Ano 12º  Ano Média 

2001/02 59% 44% 10% 28% 21% 17% 30%
2002/03 25% 18% 25% 30% 28% 45% 29%
2002/04 8% 0% 30% 28% 22% 31% 20%
2002/05 41% 3% 21% 20% 2% 31% 20%

3.2 Análise de coeficiente de eficácia – 2001 à 2004 
 

Após as análises dos indicadores de rendimento da escola de forma minuciosa 

nos últimos 4 anos, partimos para as análises da evolução de eficácia interna da 

escola, pelo qual e de acordo com os dados dos rendimentos verificados, denota-se 

que o coeficiente de eficácia tem aumentado durante todos esses anos, passando de 

23,4 % em 2001/02 para 31% em 2004/05 (ver gráfico 4), significando que registrou-

se uma melhoria com aumentos na ordem de 7 pontos percentuais. Contudo, é bom 

realçar que a escola não deve contentar com este resultado tendo em conta que ela 

indica uma performance muito baixa, inferior a 50 %.   
 

Grafico 4: Evolução do Coeficiente de eficácia 
2001/02 à 2004/05
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Ainda, denota que um trabalho para melhoria da eficácia deverá constituir um 

dos desafios futuros da escola, isto porque quando analisando a taxa de sobrevivência 

dos alunos ao longo destes anos, nos diferentes anos de estudos a tendência mostra 

que os alunos sobrevivem muito pouco tempo no sistema. Isto se confirma quando 
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analisadas as taxas de sobrevivência da escola, que indicam que de cada 100 alunos 

que entram no sistema apenas 18% dos alunos chegam em média 3° ciclo do ensino 

secundário e por conseguinte 14% alcançam o 12 ano. O que demonstra a ineficácia 

desse estabelecimento (ver gráfico 5).  

 

Gráfico 5 – Taxa de Sobrevivência por ano de estudo nos últimos 6 
anos 
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3.3 - Análise das notas por disciplina 
 
Da análise dos resultados (notas trimestrais e do final do ano) dos alunos do 3º 

ciclo (2003/04 – 2004/05), ao calcularmos uma média geral das disciplinas, 

verificamos que essas são moderadas, tendo na globalidade a média de 11 valores., 

salvos em alguns casos em que há disciplinas com médias relativamente baixas, 

principalmente as disciplinas de línguas. Contudo é de realçar o desempenho das 

raparigas que apresentam, médias superiores à dos rapazes (ver gráfico 6). 



56

Gráfico 6: Média Anual por disciplinas do terceiro ciclo (2004/05) 

Segundo o gráfico 6 que faz o seguimento dos alunos nos dois últimos anos 

(2003/04 11º e em 2004/05 12º ano) denota-se as seguintes tendências: 

Melhoria de notas dos alunos na disciplina de Matemática que no 11º ano obteve 

a media de 11,6 e no 12º ano apresenta uma média de 12.1no qual segundo os 

responsáveis da escola (coordenador da disciplina) afirmam ser consequência da 

criação das aulas de recuperação aos alunos do 12º ano.  

A escola revela que esse ganho advém da medida adoptada onde exige o 

acompanhamento criteriosa dos professores, através de encontros de duas horas 

semanais, onde são levantadas questões acerca de como tem decorrido as aulas e as 

matérias. É neste sentido que sugeriram aulas de recuperação aos alunos do 12º ano.  

 

Contudo, segundo os responsáveis da escola, as principais dificuldades enfrentadas 

tem como origem a inexistência de materiais didácticos quer para o acompanhamento 

dos alunos, como também para o próprio professor. De acordo com o coordenador 

não existe um único manual que consolidar todas as matérias necessárias para 

leccionar no 3º ciclo. Todavia a escola tem adquirido alguns manuais e propôs um 

modelo a mando do Ministério de Educação, embora este não dispõe de todas as 

matérias que permitirão alcançar os objectivos traçados nos programas de estudo da 

disciplina. 
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A questão que colocamos é: porque tem sido traçado vários objectivos nos 

programas de estudos, se não proporcionam meios de fazê-los cumprir? Como podem 

esperar que os professores atinjam os objectivos dos programas, se não existe um 

manual para que tanto os professores, como os alunos utilizem a fim de terem um 

bom resultado? O Ministério da Educação deve dar mais atenção a esses eventos. 

 

Contrariamente, podemos observar que a disciplina da Língua Portuguesa, pois, é 

a que apresenta a média anual mais baixa, correspondente a 9.5, o que segundo a 

Directora, constitui uma preocupação para a escola. Assim sendo, a mesma, tem 

falado com a coordenadora e juntos ao subdirector pedagógico delinearam medidas 

para melhorar os resultados não só nesta disciplina como nas outras. No entanto, 

pensamos que é necessário fazer algo mais, por exemplo: o envolvimento dos 

próprios alunos e fazer um acompanhamento pedagógico mais salientado.  

Tendo conversado com a coordenadora da disciplina, a mesma explica que o 

fraco rendimento obtido na disciplina da língua Portuguesa de uma forma geral é 

devido a três motivos principais: Primeiramente a falta de base dos alunos (os alunos 

não querem encarar Língua portuguesa como uma língua oficial, mas sim como uma 

língua estrangeira); em segundo lugar a falta do empenho e de estudo dos próprios 

alunos; e em terceiro lugar uma forte resistência à língua portuguesa por parte dos 

alunos. 

Relativamente às matérias abordadas nesta disciplina, diz que o programa é muito 

extenso. 

 

Comparativamente às outras disciplinas, apresentam um resultado positivo apesar 

das disciplinas da Língua Inglesa e Francesa apresentarem uma média baixa (cerca de 

10 valores). Segundo o coordenador da Língua Inglesa, há muitas razões pelas quais 

tiveram esses resultados: o professor em si, a escola, a comunidade em geral, e 

particularmente problemas pessoais dos alunos. Ainda recita a falta de manuais que 

permitem atingir os objectivos propostos nos programas.  
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3.4 - Apresentação do questionário 
 
Com objectivo de melhor compreender a tendência em termos de eficácia na 

escola “ Constantino Semedo” foram recolhidas informações, através de inquéritos 

junto dos alunos e professores com finalidade de perceber as causas que afectaram a 

melhoria da eficácia da escola. Nesse sentido, o inquérito abarcou as seguintes 

dimensões de análises tanto para os alunos como para os professores. 

 

3.4.1 - Para os Alunos 
 

3.4.1.1 - Assiduidade e pontualidade  
 

Nesta dimensão, o objectivo passa por indagar questões elaboradas que nos 

permitisse saber informações junto dos aluno da escolas relativamente as suas acções 

perante o cumprimento das normas. Ou seja, avaliar a assiduidade e pontualidade dos 

alunos, como também, tentar perceber junto dos alunos a sua percepção sobre esse 

ponto em relação aos professores. 

 

3.4.1.2 - Ambiente escolar (auto avaliação) 
 

Neste domínio visa compreender as percepções dos alunos referentes à: 

• Apreciação do aluno quanto a sua área escolhida; 

• As dificuldades que enfrentam nas diferentes disciplinas ao longo da 

sua vida escolar;  

• Conhecimento do programa e apreciação dos professores referentes às 

pedagogias adoptadas no processo de ensino / aprendizagem; 

• As estratégias adoptadas pelos professores no processo de ensino 

aprendizagem; 

• Ao ambiente (salas) e meios disponíveis no processo de ensino/ 

aprendizagem.  
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3.4.1.3 - Relacionamento aluno / professor 
 

Nesta dimensão avalia-se: 

• Percepção dos alunos quanto ao relacionamento com o professo:  

• A comunicação professor/ aluno. 

3.4.2 - Para os professores 
 

3.4.2.1 - Assiduidade e pontualidade  
 

Nesta dimensão, o objectivo passa por indagar questões elaboradas que nos 

permitissem, junto dos professores, saber informações relativamente à 

assiduidade e pontualidade dos alunos. 

 

3.4.2.2 - Ambiente escolar 
 

Nesta dimensão os objectivos visam compreender as percepções dos 

professores referentes à: 

• Apreciação do professor quanto ao acompanhamento / participação do 

aluno; 

• Avaliação do processo de seguimento e orientação por parte da escola 

• As dificuldades enfrentadas pelo professor no desempenho das suas 

funções;  

• Conhecimento do programa e a sua utilização/ cumprimento; 

• As estratégias adoptadas pelos professores no processo de ensino/ 

aprendizagem; 

• Ao ambiente (salas) e meios disponíveis no processo de ensino/ 

aprendizagem.  

 

3.4.2.3 - Relacionamento aluno / professor 
 

Nesta dimensão avaliam-se: 

• Percepção dos professores quanto ao relacionamento com os alunos,  

• A comunicação professor/escola. 
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3.4.2.4 - As causas das deficiências /abandono escolar 
 

• Nesta dimensão, o objectivo visou avaliar de uma forma geral as 

causas que levam o aluno a abandonar a escola, assim como, avaliar as 

principais causas do abandono escolar.  
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3.5 - Análise dos Dados Colectados junto dos Alunos 
 

Quanto aos alunos, de um universo de 280 alunos do 3° ciclo foram inquiridos 30 

alunos, representado 10,7% da população matriculada no determinado ciclo. A 

criação dessa amostra visou obter respostas mais clarividentes relativamente ao 

assunto e também tendo em conta as suas vivências na escola, ou seja, tendo em conta 

a sua antiguidade na escola. Ainda quanto ao sexo, denota-se que foram inqueridos 

53% dos rapazes contra 47% das raparigas 

 

Repartiçao da Amostra por sexo

Masculino; 
53%

Feminino; 
47%

 

3.5.1 - Assiduidade e pontualidade 
 

No que diz respeito á assiduidade, os dados apontam que 27% dos alunos nunca 

faltaram as aulas, 47% raras vezes faltam as aulas contra 27% que faltam as aulas com 

alguma frequência (Ver Quadro x). O que significa que somando as duas últimas 

condições, a escola tem um forte índice de falta de assiduidade por parte dos alunos 

(74%) o que poderá influenciar negativamente nos resultados alunos. Contudo 

segundo entrevista os docentes da escola, afirmaram que uma das principais causas da 

ineficácia por parte dos alunos advêm desse factor. 
 

Quadro 6: assiduidade dos alunos 
 

Masculino Feminino Total
Nunca 25% 29% 27%
Raras v ezes 50% 43% 47%
Algumas vezes 25% 29% 27%

No que se refere à pontualidade dos alunos, os dados demonstram que uma das 

causas da falta de assiduidade é a falta de pontualidade que se vem verificando. Cerca 

de 46 % dos alunos costumam chegar as aulas fora do horário estabelecido, do qual 

30% chegam as aulas sempre com atrasos significativos (ver gráfico 8).  
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Esta situação confirma-se visto que durante a recolha de informação junto da 

escola, análises dos documentos administrativos (termos) notou-se que dos 462 alunos 

que estiveram matriculados no 7° ano de Escolaridade 15,5 % perderam o ano por 

faltas. Além disso, denota-se que muitos dos alunos do 3° ciclo que perderam o ano 

por faltas são da área Humanística. O que leva a concluir que a falta de assiduidade e 

pontualidade poderão estar na causa do fraco rendimento da escola, 

consequentemente da eficácia do mesmo. Assim sendo, podemos questionar até que 

ponto a assiduidade e pontualidade dos alunos prejudicam o trabalho de professor e o 

desempenho do próprio aluno. 
 

3.5.2 - Apreciação dos alunos quanto ao desempenho dos professores referente 

ao comprimento dos horários 
 
Relativamente á apreciação dos alunos quanto ao desempenho dos seus 

professores a maioria dos alunos tem uma apreciação positiva quanto ao desempenho 

dos seus professores no que diz respeito ao comprimento do horário vigente.   

Grafico 9: Apreciaçao dos alunos, quanto ao desempenho dos 
professores

Todos; 7% Alguns; 27%

Poucos; 10%Quase todos; 57%

 

Gráfico 8: Pontualidade na chegada a aulas

Sempre
54% Muitas vezes

30%

Algumas vezes
3%

Raras vezes
13%
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3.5.3 - Ambiente Escolar (Auto avaliação) 
 

3.5.3.1 - Avaliação do aluno quando á sua apreciação pessoal e do seu 

conhecimento do programa de ensino 

 

Relativamente á apreciação do aluno quanto á área de ensino31 escolhida denota-

se que a maioria (99%) dos alunos afirmam estarem satisfeitos com a escolha feita. O 

que devia favorecer os resultados dos alunos.  

 

Avaliando os resultados dos alunos por disciplinas, conclui-se que as maiores 

dificuldades centram nas disciplinas de Línguas, com realce para a disciplina de 

Língua Portuguesa onde 40% dos alunos afirmam terem mais dificuldades nessa 

disciplina. O que é confirmado pelos dados relativos aos resultados por disciplina no 

3° ciclo nos dois anos em que a média geral é de 9,5 valores. Situação que demonstra 

que existem sérios problemas nessa disciplina (ver gráfico 10).   

 

Gráfico 10 – Evolução das Notas por Disciplina 
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Grafico :Evolução das notas por disciplinas 

11º ano 12º ano  
Estes resultados também podem ser associados às dificuldades que os alunos 

sentem no acompanhamento das matérias, onde do universo inquerido cerca de 56, 6 

% dos alunos confirmam terem problemas no acompanhamento das matérias. 

Situação essa para qual, segundo os responsáveis da escola foram criados espaços 
 

31 Área de ensino : Ciêncie e Tecnologia, Economico Social, Humanistica 
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para aulas de recuperação, só que não para todas as disciplinas (ver quadro 7 em 

anexo). 

Embora, os alunos afirmam que na maioria das vezes (76%) os professores 

expõem as suas aulas de forma clara e objectiva, o que põe de lado o problema dos 

professores quanto aos métodos pedagógicos utilizados (ver quadro 8) 

 

Quadro 8 – exposições das matérias 

 
Masculino Feminino

Raras v ezes 2 1 3 10%
Algumas vezes 2 2 4 14%
Muitas vezes 8 5 13 45%
Sempre 4 5 9 31%
Total 16 13 29 100%

sexo
Total %

Avaliando a sub dimensão que avalia o conhecimento do programa e a 

apreciação do programa nota-se que quase a maioria dos alunos (87%) tem o 

conhecimento do programa de estudo, dos quais cerca de 58% tem um conhecimento 

abrangente do programa. O que poderá ser visto como um porto forte para a escola 

porque esse conhecimento permite ao aluno adequar os seus estudos através de várias 

matérias. 

 

3.5.3.2 - Apreciação dos alunos quanto ás Estratégias adoptadas pela escola / 

professores do processo de ensino aprendizagem 

 

No que diz respeito ás estratégias adoptadas pelos professores da escola no 

sentido de melhorar o processo de ensino aprendizagem na escola, os alunos voltam a 

confirmarem que estão satisfeitos com as aulas recebidas, isto porque quando 

analisados os dados conclui-se que cerca de 80% dos alunos apreciam de forma 

positiva as aulas ministradas pelos seus professores, sendo apenas 20% que acha que 

os professores não preparam as aulas de forma eficaz. O que significa que a maioria 

dos alunos acha que os professores preparam bem as aulas antes de os ministrar.
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Também, os alunos afirmam que cerca de 66,6% dos professores promovem 

Visitas de estudos, contra 33,3 que desconhecem acções dos professores nesse 

sentido. Além disso, as informações voltam a demonstrar que existe alguma falha na 

comunicação. Quando avaliada a questão sobre a promoção de debates na escola os 

resultados mostram que apenas 50% estão a par do assunto e que a outra metade não 

conhece ou nunca participa numa actividade do género. Acontecendo o mesmo na 

avaliação á da questão sobre a promoção de conferencias e debates, onde dividem as 

opiniões quanto a realização dessa acção. 

Assim sendo, isto leva-nos a sugerir que a escola deva, no futuro, melhorar o 

circuito de informação, permitido que actividades dessa índole sejam de 

conhecimento de todos os alunos da escola 

 

Porém, quando analisado os dados referentes á a promoção da pesquisa os 

alunos afirmam unanimemente que todos os professores promovem essa acção. 

Contudo, quando avaliada a questão sobre a promoção de palestras pela escola, a 

pertinência dessas actividades como elemento catalisador para a promoção do auto 

estudo por parte dos alunos, os dados mostram que apenas 1/3 dos alunos acham que 

os incentivou a estudar. O que pode alertar a escola para melhorar no processo de 

selecção dos temas e promover a realização de mais actividades que incentivem os 

alunos a se sentirem mais responsáveis no seu auto estudo. (ver quadro 11,12,13 em 

anexo) 

 

3.5.3.3 - Apreciação do aluno quanto aos meios e recursos disponíveis no 

processo de ensino aprendizagem 

 

Relativamente aos meios e recursos disponíveis no processo de ensino / 

aprendizagem os foram avaliados a percepção dos alunos quanto á utilização da 

biblioteca, acesso os matérias de apoio, como também o fornecimento por parte dos 

professores dos materiais de apoio as aulas: 

Nesse sentido os resultados apontam que apenas 2/3 dos alunos têm costume de 

frequentar a biblioteca da escola, sendo que desses alunos 19% desses alunos 

frequentam de forma assídua a biblioteca da escola. Significando que a escola precisa 
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fazer um trabalho junto dos alunos sensibilizando-os quanto à inconstância do mesmo 

no desenvolvimento do mesmo (ver quadro 15 em anexo) 

 

Entretanto quando analisada a pergunta que avalia a apreciação dos alunos 

quanto a existências de manuais da sua área pode entender as razões que levam com 

que os alunos não frequentem a biblioteca da escola, isto porque os dados 

demonstram que apenas 17% dos alunos afirmam existirem manuais que vão ao 

encontro com das suas áreas contra 83% que pensam de forma negativa em relação à 

questão. 

Contudo os alunos dizem que esta situação é colmatada dado que os professores 

fornecem as cópias dos materiais utilizados durante as classes. Esta afirmação se 

confirma quando analisadas as respostas relativas à questão em causa onde 83% dos 

alunos afirmam que tiveram acesso às matérias, onde 53% afirmam terem sempre 

acesso aos materiais fornecidos pelos professores. 

 

Ainda foi avaliado dentro dessa sub dimensão o acesso às novas tecnologias o 

computador, onde os resultados mostram que cerca de 43% dos alunos nunca tiveram 

acesso a um computador, sendo apenas 30% dos alunos afirmam que tem acesso ao 

computador de forma assídua. Sabendo da existência de uma sala de informática na 

escola isto leva nos a sugerir à escola a promoção de cursos de informática na escola 

visando melhorar essa performance por forma a garantir que os alunos que terminam 

o Ensino Secundário nessa escola possam competir no mercado, isto porque hoje o 

conhecimento da informática é um dos requisitos considerados chave no 

desenvolvimento do saber. 

 

3.5.3.4 - Apreciação do aluno quanto ao Relacionamento Aluno / Professor / e a 

comunicação existente aluno / Escola 

 

Quanto ao relacionamento inter-pessoal aluno / docente, os resultados 

demonstram que estamos perante uma escola com muita abertura isto porque 100% 

dos alunos afirmam haver boa relação, sendo que apenas 40 afirmam que ela é parcial. 

O que poderá constituir um outro ponto forte no processo de ensino aprendizagem.  
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Nesse tentou indagar sobre situação de conflito entre alunos e professores, mas 

os resultados mostram de forma inequívoca que realmente o ambiente é favorável 

para haver esse bom relacionamento especificado anteriormente. Apenas 4% de 

alunos afirmam que tiveram algumas vezes problemas com professores.  

 

Contudo, quando analisados os dados relativos à comunicação professor/aluno, 

escola/aluno, denota-se que existe grande handicap nesse particular, particularmente a 

comunicação professor/aluno. 

 

No que diz respeito à comunicação dos resultados das avaliações dos alunos, os 

resultados mostram que apenas 30 % dizem que os professores comunicam 

rapidamente os resultados restantes 70 à acham que os professores demoram em 

comunicarem os resultados.  

 

Entretanto 90% dos alunos salvaguardam que a direcção da escola tem tido 

encontros com os pais encarregados de educação de forma regular, sendo apenas 10% 

afirmam que nunca os seus pais estiveram presentes nas reuniões com a direcção da 

escola. 

Ainda também analisando a relação escola / aluno denota-se se que ela existe 

tanto para chamar a atenção do aluno quanto a sua situação na escola em termos de 

falta como também para falar de outros temas relacionados com a vida da escola. ( ver 

quadro 23 e 24,) 
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3.6 - Análises de Dados Colectados junto dos Professores 
 

O inquérito foi aplicado a 14 professores da escola, 82 % do universo global dos 

professores do 3° Ciclo (17). É de realçar que quase metade dos professores do ciclo 

em estudo encontra-se na faixa ria dos 20 aos 30 anos (42%). Uma outra característica 

do corpo docente do ciclo é a que a maioria é constituída pelos homens (64%).  

 

Quadro 25: professores inqueridos por sexo, segundo faixa etária 

Masculino Feminino
20 a 25 1 0 1 7%
26 a 30 3 2 5 36%
36 a 40 3 1 4 29%
41 a 45 2 0 2 14%
46 a 50 0 2 2 14%
Total 9 5 14 100%
% 64% 36% 100%

sexo
Total %Faixa Etaria

Fonte: Inquérito aos professores do 3° ciclo 

 

3.6.1 - Assiduidade e pontualidade 
 

No que diz respeito à assiduidade dos professores, os dados apontam que 14% 

deles nunca faltaram as aulas, 79% raras vezes faltam as aulas contra 7% que faltam 

as aulas com alguma frequência (Ver Quadro 25). O que significa que somando as 

duas últimas condições, a escola tem um forte índice de assiduidade por parte dos 

professores (86%) o que poderá influenciar negativamente nos resultados dos 

mesmos. 
 
Quadro 26: Participação dos professores nos encontros promovidos pelos 

coordenadores 
 

Masculino Feminino
Nunca 2 0 2 14%
Raras v ezes 6 5 11 79%
Algumas vezes 1 0 1 7%
Total 9 5 14

%
sexo

Total

Fonte: Inquérito aos professores do 3° ciclo 
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No que se refere à pontualidade dos professores, os dados demonstram que não é 

um problema maior, visto que somente 7% dos professores chegam com atraso à 

escola. (ver gráfico 11).  

 

Gráfico 11: Pontualidade no cumprimento do horário 

Sempre; 64%

Muitas vezes; 
29%

Raras v ezes; 
7%

 
Fonte: Inquérito aos professores do 3° ciclo 

 

3.6.2 - Ambiente Escolar (Auto avaliação) 
 

3.6.2.1 - Avaliação do professor quanto ao desempenho do aluno no 

acompanhamento das matérias e participação nas aulas 

 

No que concerne á questão que avalia a apreciação dos professores quanto ao 

acompanhamento das matérias, a maioria dos professores (85%) afirma que os alunos 

têm vindo a ter um bom acompanhamento das matérias. Além disso a escola também 

vem proporcionando aulas de recuperação, principalmente nas cadeiras onde os 

alunos apresentam maiores dificuldades.  

 

Relativamente, à participação dos alunos, os professores são unânimes 

garantindo que existe uma boa participação dos alunos na sala de aula, 100% dos 

alunos participam durante as aulas de forma regular. Esse resultado é bom, visto que 

ela promove o auto estudo e o desenvolvimento do aluno. 
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3.6.2.2 - Avaliação do Professor quanto ao processo de seguimento e orientação 

dos professores por parte da escola 

 

No tocante ao processo de seguimento e orientação dos professores, os dados 

revelam que a maioria deles sentem a presença de um chapéu que os guiam durante o 

ano lectivo, através de convocações de encontros de coordenação pedagógica, 

encontro para os professores exporem as situações que ocorrem nas salas de aulas e 

mesmo da participação dos coordenadores nas salas de aulas. Esta afirmação vem dos 

próprios professores, eis os seguintes: 

1. 93% dos professores afirmam que a escola têm elaborado encontros de 

coordenação, contra 7% que dizem que a escola o faz mais de forma irregular; 

(Ver quadro 31) 

2. 71% dos professores dizem que os coordenadores tem promovidos encontros 

para exporem outros assuntos decorrentes do processo de ensino; (Ver quadro 

29 em anexo) 

3. 76% Dos professores confirmam que pelo menos algumas vezes o 

coordenador assistiu as suas aulas, 23% que dizem que nunca tiveram esse 

privilégio. (Ver quadro 30 em anexo). 

 

Um outro resultado que vemos por bem realçar é a participação dos professores 

nos encontros, em que 92% dos professores afirmam ter participado de forma assíduo 

nos encontros promovidos pelos coordenadores (ver gráfico 12). 

 

Gráfico 12: Participação dos professores nos encontros promovidos pelos 

coordenadores 

Algumas vezes; 
7% Muitas vezes; 

21%

Sempre; 71%
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3.6.2.3 - Apreciação dos professores relativamente aos programas de estudo 
 

Quanto a isso, para maioria dos professores (82%), os objectivos dos programas são 

claras e precisas (ver o quadro 33 no anexo). Isto constitui um indicar óptimo para a 

escola, e principalmente na execução das funções dos professores.  

Tendo visto que os objectivos dos programas são claras, também os professores 

pronunciaram sobre o cumprimento dos mesmos. 23% dos professores, dizem sempre 

ter atingido os adjectivos dos programas. Os outros 77% dizem muitas vezes ter 

conseguido atingir os objectivos, mas no entanto explicam que quando não atingem os 

objectivos é devido á alguns constrangimentos tais como: não acompanhamento das 

matérias provocado pela falta de assiduidade e pontualidade dos alunos (ver quadro 

33 e 34 em anexo). 
 

3.6.2.4 - As estratégias adoptadas pelos professores e a  escola no processo de 

ensino aprendizagem 

 

3.6.2.4.1 - Estratégias adoptadas pelos professores 

 

No que diz respeito às estratégias adoptadas pelos professores da escola no 

sentido de melhorar o processo de ensino aprendizagem na escola, os resultados 

demonstram que os 100% professores afirma terem tido um papel activo na busca de 

solução, material de apoio que pudesse ajudar os alunos na sua aprendizagem. Além 

disso os professores também afirmam que 100% dos alunos conseguem ter acesso a 

esses documentos, embora 29% de forma parcial.   

Estes dados mostram o empenho que os professores dessa escola vêm fazendo 

com vista à melhoria do processo de ensino. Situação essa parabenizada pelos alunos 

quando questionados sobre o desempenho dos professores. 

 

Relativamente à promoção de Visitas de estudos, os resultados demonstram que 

nem todos os professores optam por essa via, isto porque apenas 57% dos professores 

promovem acções nesse sentido. 
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Quando avaliada a questão sobre a promoção de debates na escola os resultados 

mostram que apenas 36% promovem essa acção. Assim sendo, isto leva-nos a sugerir 

que a escola deva promover mais debates, permitido que actividades dessa índole 

sejam promovidas por todos os professores. Alem disso utilizar a promoção dessa 

actividade como um elemento de avaliação dos professores quanto ou seu 

desempenho. 

 

Porém, quando analisados os dados referentes à promoção da pesquisa os 

resultados contradizem os resultados dos alunos, visto que os professores inqueridos 

afirmam que nunca promoveram essa acções. O que nos leva a levantar algumas 

dúvidas quanto a percepção da pergunta visto que os trabalhos de casas, significa 

promoção da pesquisa.  

 

3.6.2.4.2 - Estratégia adoptada pela escola  

 

No que diz respeito às estratégias adoptadas levada acabo pela escola com vista 

a melhoria dos resultados dos professores e consequentemente a dos alunos, os 

resultados demonstram que os 86% professores acham que a escola tem tomado 

medidas de natureza metodológica visando a melhoria dos resultados escolares, e 

consequentemente a redução do insucesso escolar. 

 

Relativamente à organização de eventos que visem o desenvolvimento do 

professor, a resposta pode ser considerada positiva visto que 77 % dos professores 

afirmam que a escola tem desenvolvido acção do género de forma regular. Embora 

39% afirmam que são feitas raramente.  

Assim como os dados demonstram que a escola tem tido um papel positivo no 

apoio aos professores que apresentam maiores dificuldades, ou seja, os dados indicam 

que 69% dos professores garantem ter tido apoio quando estão em dificuldade.  

 

Concluindo foram questionados os professores acerca da sua apreciação global 

quanto ao papel que a escola vem fazendo para melhorar o desempenho dos alunos. 
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Os resultados são amplamente favoráveis visto que a maioria dos professores (92%) 

garantem que a escola tem desenvolvido acções e estratégias com vista à melhoria do 

rendimento escolar dos alunos.  

 

Gráfico 13: Apreciação dos professores quanto ao acções e estratégias que a 

escola vem desenvolvendo com vista a melhoria das aprendizagens dos alunos 

 

Raras v ezes
8%
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23%

Muitas vezes
46%

Sempre
23%

 

3.6.2.5 - Apreciação do Professor quanto aos meios e recursos disponíveis no 

processo de ensino aprendizagem 

 

Relativamente aos meios e recursos disponíveis no processo de ensino / 

aprendizagem foram avaliados junto dos professores a sua apreciação quanto ao 

ambiente escolar (salas), a utilização da biblioteca, acesso os materiais de apoio, 

como também o fornecimento por parte dos professores das materiais de apoio aos 

alunos. 

 

Também os resultados são favoráveis relativo ao ambiente das salas de aulas 

dado que 85% dos professores revelam que as salas de aulas proporcionam condições 

agradáveis para a prática da actividade lectiva (ver quadro 44). Sendo 31% reconhece 

que todas as salas possuem boas qualidades.  

 

No tocante à frequência à biblioteca da escola, os resultados apontam 84% dos 

professores o fazem, sendo que 57% o fazem de forma frequente ou sempre. Além 
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disso, afirmam também existirem na escola materiais didácticos que facilitem o 

ensino e a aprendizagem, embora não na sua globalidade. 

 

Entretanto quando analisado a pergunta que avalia a apreciação dos professores 

quanto a existências de manuais da sua área apenas 64% dos professores afirmam 

existirem manterias que vão de encontro as suas áreas de leccionação. O que contradiz 

com a resposta anterior.  

 

3.6.2.6 - Relacionamento professor / aluno / escola 

 

3.6.2.6.1 - Apreciação dos professores quanto ao Relacionamento Professor / 

Aluno / Escola 

 

Quanto ao relacionamento inter pessoal aluno docente os resultados demonstra 

que estamos perante uma escola com muita abertura, isto porque 100% dos 

professores confirmam haver boa relação entre as partes. O que poderá constituir um 

outro ponto forte no processo de ensino aprendizagem.  

 

Gráfico 14: Apreciação quanto ao relacionamento Professor / escola 

bom; 29%

muito bom; 
29%

excelente; 43%

 
Relativamente ao relacionamento professor / escola o resultado confirma uma 

vez mais o bom ambiente em que se decorrem o processo de ensino / aprendizagem, 

isto porque 92% dos professores classificam de bom e muito bom o relacionamento 

existente entre os professores da escola, contra 7% que acha que ela decorre de forma 

razoável. 
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Gráfico 15: Apreciação quanto ao relacionamento Professor / escola 
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3.6.3 - As causas das deficiências / abandono escolar 
 

Nesta sub dimensão tentou-se indagar os professores relativamente às causas que 

acham que mais afectam os alunos relativamente ao abandono escolar e às 

deficiências nas disciplinas que estudam e as respostas obtidas revelam o seguinte: 

 

Analisando o quadro 50 sobre as causas do abandono escolar os resultados 

indicam que a maioria dos professores (84%) acha que os alunos abandonam a escola 

por causa de doenças, e pelo elevado número de faltas que os alunos dão durante o 

ano lectivo. Contra 16% que acham que é devido aos maus resultados obtidos durante 

o ano. 

 

Quadro 50: Causas do Abando escolar 

Fonte: Questionário aos professores 

 

No que diz respeito as causas das deficiências nas disciplinas 75% professores 

indicam que uma das principais causas que originam a deficiência nas disciplinas que 

leccionam é a falta de estudo por parte dos alunos. 
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Quadro 51: Causas que conduzem o aluno a terem maus resultados 
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Conclusão  
De acordo com o pressuposto do trabalho, no qual visa analisar a eficácia interna 

na Escola Secundaria Constantino Semedo, partindo se de uma analise global para o 

particular (rendimento escolar do3 ciclo) onde chegou se as seguintes conclusões 

relativamente aos factores que condicionam a eficácia internada escola. 

 Do diagnóstico realizado conclui-se que a escola tem estado a progredir 

favoravelmente nos últimos 4 anos apresentando um aumento de coeficiente da 

eficácia, passando de 23,42 no ano 2001/02 para 31,0 no ano 2004/05 significando  

uma melhoria de 7.6 pontos percentuais. Resultados esses que devem aos seguintes 

factores: 

• Satisfação na escolha das áreas do estudo por parte dos alunos 

• Boa participação dos alunos nas salas de aula 

• Assiduidade e pontualidade por parte dos professores, dados que para 

alem dos dados fornecidos pelos professores foram confirmadas também 

com a análise dos dados dos alunos; 

• Bom estado de conservação de escola ou seja das salas de aulas; 

• Ambiente escolar favorável (relacionamento aluno/professor) 

• Existência da Biblioteca 

• Boa cooperação tanto entre professor/aluno como escola / professor; este 

denota-se o facto de que os professores têm facilitado os alunos matérias 

de apoios para a existência das aulas;  

• Bom conhecimento dos programas de estudos tanto para professores 

como para os alunos; 

• Preparação das aulas por parte dos professores, 

• Boa prestação de apoio parte dos da escola tanto para os professores 

como para os alunos que enfrentam dificuldades; 

• Bom acompanhamento por parte da equipa pedagógica 

• Fornecimento de matérias de apoio ás aulas por parte dos professores 

• O papel activo da escola no processo ensino aprendizagem 
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Contudo esses resultados poderiam ser melhores caso a escola debruçasse 

sobre os seguintes factores: 

 

1. Assiduidade e pontualidade por parte dos alunos – incutir nos alunos 

a responsabilidade quanto á importância de assiduidade e 

pontualidade no processo ensino aprendizagem, visto que esse 

constitui um dos principais factores que influencia a eficácia da 

escola tanto em globalidade como em particular (3º ciclo). 

2. Comunicação – melhorar a comunicação escola/aluno, escola/ pais 

3. Materiais didácticos – aumentar os materiais didácticos na escola 

principalmente para as disciplinas de línguas e usar a criatividade de 

modo a fazerem os alunos frequentarem mais a biblioteca. 

4. Promover o uso de novas tecnologias de informação – a escola deve 

preocupar mais com o acesso dos alunos ao computador, visto que 

este constitui um dos principais requisitos para enfrentar os desafios 

do mundo moderno. 

 

No entanto debruçando a escola sobre esses indicadores certamente 

melhorará de uma forma geral a sua eficácia interna. 
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IISSEE
EEssccoollaa SSeeccuunnddáárriiaa CCoonnssttaannttiinnoo SSeemmeeddoo

AApplliiccaaççããoo ddee qquueessttiioonnáárriioo ppaarraa eellaabboorraaççããoo ddoo ttrraabbaallhhoo ddoo ffiimm ddoo
ccuurrssoo

AAuuttoorraa:: HHeerrbbeerrttiinnaa MMoorreennoo
OOrriieennttaaddoorr:: JJoosséé MMaarrqquueess

Inquérito dos alunos 
1.        Dados de Identificação:

Idade: ______         
Sexo  n
Concelho:__________________ 
Ciclo que Frequenta: ________________________                                                                       
Ano:____   
Morada ________________________                                                      Área de 
Estudo:_______________________           
Período de Estudo:                      Manhã n Tarde n

Costuma faltar as aulas? 
Nunca n raras vezes n
algumas vezes n muitas 
vezes n sempre n

Chega pontualmente às aulas? 
Nunca n raras vezes n
algumas vezes n muitas 
vezes n sempre n

Os professores iniciam e finalizam as aulas 
pontualmente? 

Nenhum n Alguns n
poucos n quase todos  n
todos n

Qual é a disciplina que sente mais 
dificuldades? 

Nome da disciplina: 
__________________   

Conhece os programas de estudo das 
disciplinas leccionadas? 

Nenhum n Alguns n
poucos n quase todos  n
todos n

Acha que os professores preparam as aulas 
antes de leccionarem nas turmas? 

Nenhum n Alguns n
poucos n quase todos  n
todos n

Os professores e/ou Escola tem organizado 
actividades de reforço às aulas, 
nomeadamente: 
1. Visitas de estudos n
2. Trabalhos de pesquisas n
3. Conferências e debates n
4. Seminários n

Outras (indicar quais): 
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A escola tem realizado palestras que lhe 
incentivou a estudar? 

Nunca n raras vezes n
algumas vezes n muitas 
vezes n sempre n

Os professores incentivam os alunos quando 
revelam progressos na aprendizagem? 

Nenhum n Alguns n
poucos n quase todos  n
Todos n

Sente dificuldades no acompanhamento das 
matérias?  

Nunca n raras vezes n
algumas vezes n muitas 
vezes n sempre n

Os professores expõem as matérias de forma 
clara e objectiva? 

Nunca n raras vezes n
algumas vezes n muitas 
vezes n sempre n

Participa nas aulas? 
Nunca n raras vezes n
algumas vezes n muitas 
vezes n sempre n

As salas de aulas fazem Frio? 
Nunca n raras vezes n
algumas vezes n muitas 
vezes n sempre n

As salas de aulas fazem calor ? 
Nunca n raras vezes n
algumas vezes n muitas 
vezes n sempre n

A organização das salas de aula permite uma 
boa visibilidade do quadro?  

Nenhuma n pouca n
alguma n boa n muito boa 
n

Tem acesso a sala de informática? 
Nunca n raras vezes n
algumas vezes n muitas 
vezes n sempre n

Esta satisfeito com a área que escolheu? 
Nada n pouco n
razoavelmente n satisfeito 
n muito satisfeito n

Tem um bom relacionamento com os professores? 
Com nenhum n com poucos 
n com alguns n com 
grande parte n com todos n

Já entraste em conflito com algum(a) 
professor(a)? 

Nunca n raras vezes n
algumas vezes n muitas 
vezes n sempre n

Frequenta a Biblioteca da escola? 
Nunca n raras vezes n
algumas vezes n muitas 
vezes n sempre n

Existem na biblioteca manuais para a sua 
área? 

Nenhum n poucos n
alguns n quase todos  n
todos n

Consegue adquirir todas as cópias fornecidas 
pelos professores? 

Nenhuma n Algumas n
poucas n quase todas  n
todas n

Os professores comunicam rapidamente o 
resultado das avaliações? 

Nunca n raras vezes n
algumas vezes n muitas 
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vezes n sempre n

Costuma consultar o regulamento interno dos 
alunos? 

Nunca n raras vezes n
algumas vezes n muitas 
vezes n sempre n

Quantos dias demoram um pedido de 
declaração? 

1 à 3 n 3 à 5 n 5 à 8 n 8 à
10 n
10 e mais n

Quantos dias demoram um pedido de 
certificado? 

1 à 3 n 3 à 5 n 5 à 8 n 8 à
10 n
10 e mais n

Conhece o (a) Director (a) da turma? Sim n Não n

O (A) Director (a) tem feito reuniões com os 
pais? 

Nunca n raras vezes n
algumas vezes n muitas 
vezes n sempre n

Ele(a) fala com os alunos acerca das suas 
faltas? 

Nunca n raras vezes n
algumas vezes n muitas 
vezes n sempre n

Ele (a) tem falado de outros assuntos que não 
tem a ver com faltar as aulas? 

Sim n Não n
Que assuntos: 
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IISSEE
EEssccoollaa SSeeccuunnddáárriiaa CCoonnssttaannttiinnoo SSeemmeeddoo

AApplliiccaaççããoo ddee qquueessttiioonnáárriioo ppaarraa eellaabboorraaççããoo ddoo ttrraabbaallhhoo ddoo
ffiimm ddoo ccuurrssoo

AAuuttoorraa:: HHeerrbbeerrttiinnaa MMoorreennoo
OOrriieennttaaddoorr:: JJoosséé MMaarrqquueess

Questionário dos professores 
1.        Dados de Identificação:
Idade: ______                                                                                                                                                                     
Sexo  n
Concelho:__________________ 
Ciclo que lecciona: __________                                                                           Ano:____  
Morada ________________________                                                      Área que 
lecciona :_______________________           
Nome da Unidade: ____________________ 

Costuma faltar às aulas? 
Nunca n raras vezes n
algumas vezes n muitas 
vezes n sempre n

Tem sido pontual ? 
Nunca n raras vezes n
algumas vezes n muitas 
vezes n sempre n

Os alunos têm acompanhado as matérias? 
 

Nenhum n poucos n alguns 
n muitos n todos n

Têm sido feitas reuniões de coordenação? 
Nunca n raras vezes n
algumas vezes n muitas 
vezes n sempre n

Frequenta todas as reuniões de coordenação? 
Nunca n raras vezes n
algumas vezes n muitas 
vezes n sempre n

O Coordenador tem realizado encontros que 
permitem expor a situação em que decorrem as 
aulas? 

Nunca n raras vezes n
algumas vezes n muitas 
vezes n sempre n

O coordenador tem assistido as aulas de 
acompanhamento? 
 

Nunca n raras vezes n
algumas vezes n muitas 
vezes n sempre n

Tem-se preocupado em arranjar recursos e 
materiais de apoio as aulas? 
 

Nunca n raras vezes n
algumas vezes n muitas 
vezes n sempre n

Já teve oportunidade de expor as suas ideias 
acerca de como trabalhar para facilitar a 
aprendizagem do aluno? 

Nunca n raras vezes n
algumas vezes n muitas 
vezes n sempre n
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Os alunos participam nas aulas? Nenhum n alguns n poucos 
n quase todos n todos n

Tem tido casos notáveis de indisciplina 
durante as aulas? 

Nunca n raras vezes n
algumas vezes n muitas 
vezes n sempre n

Quanto tempo a secretaria leva a fotocopiar os 
enunciados das provas? 

1 à 3 n 3 à 5 n 5 à 8
n 8 à 10 n
10 e mais n

Consulta o programa de estudos da disciplina 
que lecciona? 

Nunca n raras vezes n
algumas vezes n muitas 
vezes n sempre n

Os objectivos dos programas são claros e 
precisos? 

Nenhum n poucos n alguns 
n muitos n todos n

Consegue atingir os objectivos traçados nos 
programas de estudo? 

Nunca n raras vezes n
algumas vezes n muitas 
vezes n sempre n

Se a sua resposta for diferente de “sempre”, 
indique as razões? 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
____________ 
 

Existem na biblioteca manuais de apoio à 
disciplina que lecciona? 

Nenhum n alguns n poucos 
n quase todos  n todos n

Tem consultado esses materiais didácticos que 
existem na biblioteca da escola? 

Nunca n raras vezes n
algumas vezes n muitas 
vezes n sempre n

Os alunos conseguem adquirir todas as cópias 
fornecidas pelo professor? 

Nunca n raras vezes n
algumas vezes n muitas 
vezes n sempre n

Como classifica o relacionamento entre si e os 
seus alunos?  

Mau n razoável n bom n
muito bom�, excelente n

Como classifica o relacionamento entre si e a 
Directora escolar?  

Mau n razoável n bom n
muito bom�, excelente n

O professor tem realizado junto á Escola 
actividades de reforço às aulas, 
nomeadamente: 
5. Visitas de estudos n
6. Trabalhos de pesquisa n
7. Conferências e debates n
8. Seminários n

Outras (indicar quais): 

As salas de aula proporcionam condições para 
um bom ensino e aprendizagem? 

Nenhuma n poucas n
algumas n quase todas n
todas n
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A escola tem adoptado medidas de natureza 
metodológica de modo a contribuir para 
minimizar o insucesso escolar? 

Nunca n raras vezes n
algumas vezes n muitas 
vezes n sempre n

A escola tem organizado seminários sobre 
aspectos pedagógicos, científicos e 
metodológicas? 

Nunca n raras vezes n
algumas vezes n muitas 
vezes n sempre n

A escola tem garantido ajuda aos professores 
com dificuldades?  

A escola tem feito algo para melhorar o ensino 
aprendizagem dos alunos? 

Nunca n raras vezes n
algumas vezes n muitas 
vezes n sempre n

A escola tem apoiado os alunos com 
necessidades específicas e especiais? 

Nenhum n alguns n poucos 
n quase todos n todos n

Qual tem sido o motivo mais frequente para o 
abandono escolar por parte dos alunos? 

Problemas de saúde n
problemas familiares n
Nº de faltas n nota 
insuficiente n
Outros__________________
________________ 

Qual tem sido o principal motivo de 
deficiências nas disciplinas que lecciona? 

Falta de estudo n n.º de 
faltas n
Ma preparação dos alunos n
outros___________________
________ 



90

GUIÃO DE INTREVISTA 
 

No âmbito da realização do trabalho do fim do curso cujo tema é “Factores 

Condicionantes da Eficácia Interna dos Estudantes da Escola Secundária Constantino 

Semedo 3º Ciclo – 2003/04 – 2004/05”, vem a seguir algumas questões a serem 

respondidas a fim de ajudar na compreensão de algumas análises feita a partir dos 

resultados dos alunos  
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GUIÃO DE INTREVISTA 
 

Coordenador de Matemática 
 

• Como se processa a coordenação da disciplina de matemática? 

• Tem sido feito uma coordenação nacional? 

• Existe um plano de estudo para a disciplina de matemática? 

• Alem da avaliação por meio de testes, avaliação contínua dos alunos que outra 

forma o coordenador consegue avaliar o acompanhamento dos alunos? 

• O que o coordenador tem feito para melhorar o resultado dos alunos? 

• Qual tem sido a média geral da disciplina de matemática a nível do terceiro 

ciclo? 

• Como pode justificar uma média de 12.1 no 12º ano e 11.6 no 11º ano na 

disciplina de matemática? 

• O que pensa das matérias abordadas nesta disciplina?  

• Quais as principais dificuldades que coordenador enfrenta em coordenar esta 

disciplina? 

• Qual é a sua sugestão melhoria? 
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Coordenadora de Língua portuguesa 
 

• Como se processa a coordenação da disciplina da língua portuguesa? 

• Tem sido feito uma coordenação nacional? 

• Existe um plano de estudo para a disciplina de língua portuguesa? 

• Alem da avaliação por meio de testes, avaliação contínua dos alunos que outra 

forma a coordenadora consegue avaliar o acompanhamento dos alunos? 

• O que o coordenadora tem feito junto a escola para melhorar o resultado dos 

alunos? 

• Como pode justificar uma média de 9.5 na disciplina de Língua Portuguesa 

nesses dois anos consecutivos? 

• O que pensa das matérias abordadas nesta disciplina? 

• Quais as principais dificuldades que a coordenadora enfrenta em coordenar 

esta disciplina? 

• Qual a sua sugestão de melhoria? 
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GUIÃO DE INTREVISTA 

Coordenador da língua inglesa 

• Como se processa a coordenação da disciplina de língua inglesa? 

• Existe uma coordenação nacional? 

• Existe um plano de estudo para a disciplina da língua inglesa? 

• Alem da avaliação por meio de testes, avaliação contínua dos alunos que outra 

forma o coordenador consegue avaliar o acompanhamento dos alunos? 

• O que o coordenador tem feito para melhorar o resultado dos alunos? 

• Qual tem sido a média geral da disciplina de inglês a nível do terceiro ciclo? 

• O que pensa das matérias abordadas nesta disciplina?  

• Quais as principais dificuldades que coordenador enfrenta em coordenar esta 

disciplina? 

• Qual a sua sugestão melhoria? 
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GUIÃO DE INTREVISTA 

Sub Director pedagógico 

 

• Para si como deve ser uma Liderança pedagógica? 

• Tem conhecimento das médias das disciplinas do terceiro ciclo? 

• Como pode justificar a média de 9.5 na disciplina da língua portuguesa? 

• Que estratégias o subdirector tem usado para tentar colmatar esta lacuna? 

• Como pode justificar uma média de 12.1 no 12º ano e 11.6 no 11º ano na 

disciplina de matemática 

• Como sabemos é de extrema importância formação de professores para o 

ensino aprendizagem. Até que ponto pensa que a formação de professores 

pode estar por de trás dos resultados de algumas disciplinas do 3º ciclo? 

• O que a escola tem feito para estabilidade do corpo docente? 

• O que tem a dizer sobre as matérias abordadas no 3º ciclo relativamente ás 

disciplinas com médias mais baixa? 

• O que tens a dizer acerca da carga Horária do ensino secundário?  

• O currículo escolar do 3º ciclo tem sido articulado e organizado? 

• O que pensas de uma maximização do tempo dedicado à aprendizagem? 

• Qual a sua sugestão de melhoria? 
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Directora escolar 
 

• De que forma a escola consegue arrecadar recursos materiais e financeiras 

para a sua sustentabilidade? 

• Sempre que a escola necessite de usar os  recursos financeiro, tem autonomia 

para fazer uso? 

• A escola tem parcerias com outras instituições? 

• Em que sentido a escola tem sido beneficiado? 

• Quais as dificuldades que a escola enfrenta até esta data? 

• No que tange a área pedagógica, tem tido algumas dificuldades? 

• Qual é a qualificação que dás para a Liderança pedagógica desta escola? 

• A escola tem utilizado recursos a favor de carácter pedagógico? 

• Como tem sido utilizado recursos para melhoria de ensino aprendizagem? 

• Durante a análise de alguns dados é de se notar que a disciplina da língua 

portuguesa os alunos tiveram uma média muito fraca, num valor de 9.5. O que 

pode estar por detrás deste resultado? 

• Quais as causas poderão influenciar esses resultados? 

• Quais as estratégias que a escola tem utilizado para melhorar o resultado dos 

alunos não só nesta disciplina como nas outras? 

• Como sabemos é de extrema importância formação de professores para o 

ensino aprendizagem. Até que ponto pensa que a formação de professores 

pode estar por de trás dos resultados de algumas disciplinas do 3º ciclo? 

• Pensa que a escola dispõe de condições que poderão vir a melhorar o ensino 

aprendizagem? 

• As escolas eficazes conseguem criar o sentimento de uma cultura e de valores 
partilhados pelos alunos e pelos professores. O que a escola tem feito a esse 
respeito? 
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Quadro 3: Evolução da taxa de aprovação por ano de estudo, segundo o 
ano lectivo 2001 a 2004 

 

7º  Ano 8º  Ano 9º  Ano 10º  Ano 11º  Ano 12º  Ano
2001/02 36% 43% 65% 61% 56% 42% 50%
2002/03 30% 60% 70% 58% 66% 35% 53%
2003/04 59% 77% 43% 52% 68% 45% 57%
2004/05 42% 76% 51% 48% 78% 50% 57%

Ano
Ano de estudo

Média

Quadro 4: Evolução da taxa de reprovação por ano de estudo, segundo o 
ano lectivo 2001 a 2004 

 

7º  Ano 8º  Ano 9º  Ano 10º  Ano 11º  Ano 12º  Ano
2001/02 5% 13% 25% 11% 23% 41% 20%
2002/03 23% 21% 5% 12% 6% 20% 15%
2003/04 33% 23% 27% 20% 10% 19% 22%
2004/05 17% 20% 28% 33% 20% 19% 23%

Ano
Ano de estudo

Média

Quadro 5: Quadro 5 – Evolução do Abandono escolar 1990/91 – 2002/03 
 

7º  Ano 8º  Ano 9º  Ano 10º  Ano 11º  Ano 12º  Ano
2001/02 59% 44% 10% 28% 21% 17% 30%
2002/03 47% 18% 25% 30% 28% 45% 32%
2003/04 8% 0% 30% 28% 22% 36% 21%
2004/05 41% 3% 21% 20% 2% 31% 20%

Ano
Ano de estudo

Média

Quadro 6 : Assiduidade 
 

Masculino Feminino Total
Nunca 25% 29% 27%
Raras v ezes 50% 43% 47%
Algumas vezes 25% 29% 27%

Quadro 7: Sentes dificuldades no acompanhamento das matérias? 
 

Masculino Feminino
Nunca 1 0 1 3,3%
Raras v ezes 8 4 12 40,0%
Algumas vezes 6 8 14 46,7%
Muitas vezes 1 1 2 6,7%
Sempre 0 1 1 3,3%
Total 16 14 30 100,0%

sexo
Total %
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Quadro 8: Os professores expõem as matérias de forma clara e objectiva? 
 

Masculino Feminino
Raras v ezes 2 1 3 10%
Algumas vezes 2 2 4 14%
Muitas vezes 8 5 13 45%
Sempre 4 5 9 31%
Total 16 13 29 100%

sexo
Total %

Quadro 9: Conhece os programas de estudo das disciplinas leccionadas? 
 

Masculino Feminino
Alguns 1 7 8 28%
poucos 4 0 4 14%
quase todos 7 7 14 48%
todos 3 0 3 10%
Total 15 14 29 100%

sexo
Total %

Quadro 10: Acha que os professores preparam as aulas antes de 
leccionarem nas turmas? 

 

Masculino Feminino
Alguns 1 2 3 10,0%
poucos 3 0 3 10,0%
quase todos 5 4 9 30,0%
todos 7 8 15 50,0%
Total 16 14 30 100,0%

sexo
Total %

Quadro 11: Visitas de estudos 
 

Masculino Feminino
Sim 11 5 16 53%
Não 5 9 14 47%

16 14 30 100%

sexo
Total %

Quadro 12 : Conferências e debate 
 

Masculino Feminino
1,00  Sim 9 6 15 50%
2,00  Não 7 8 15 50%

16 14 30 100%

sexo
Total %
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Quadro 13: Trabalhos de pesquisa 
 

Masculino Feminino
2,00  Não 16 14 30 100%

16 14 30

sexo
Total %

Quadro 14 : A escola tem realizado palestras que lhe incentivou a estudar? 
 

Masculino Feminino
1,00  Nunca 3 2 5 17%
2,00  Raras v ezes 3 4 7 23%
3,00  Algumas vezes 3 4 7 23%
4,00  Muitas vezes 5 2 7 23%
5,00  Sempre 2 2 4 13%
Total 16 14 30 100%

sexo
Total %

Quadro 15: Frequenta a Biblioteca da escola? 
 

Masculino Feminino
1,00  Nunca 3 0 3 10%
2,00  Raras v ezes 5 6 11 37%
3,00  Algumas vezes 7 3 10 33%
4,00  Muitas vezes 0 5 5 17%
5,00  Sempre 1 0 1 3%
Total 16 14 30

sexo
Total %

Quadro 16: Existem na biblioteca manuais para a sua área? 
 

1,00  Masculino2,00  Feminino
1,00  Nenhum 2 0 2 7%
2,00  Alguns 6 6 12 41%
3,00  poucos 6 4 10 34%
4,00  quase todos 1 2 3 10%
5,00  todos 1 1 2 7%

16 13 29

sexo  sexo
Total



99

Quadro 17: Consegue adquirir todas as cópias fornecidas pelos 
professores? 

 

Masculino  Feminino
1,00  Nenhum 1 0 1 3%
2,00  Alguns 6 4 10 33%
3,00  poucos 3 0 3 10%
4,00  quase todos 4 8 12 40%
5,00  todos 2 2 4 13%

16 14 30

sexo 
Total

Quadro 18: Tem acesso a sala de informática? 
 

Masculino Feminino
1,00  Nunca 7 6 13 45%
2,00  Raras v ezes 2 3 5 17%
3,00  Algumas vezes 2 1 3 10%
4,00  Muitas vezes 3 3 6 21%
5,00  Sempre 2 0 2 7%

16 13 29

sexo
Total %

Quadro 19: Tem um bom relacionamento com os professores? 
 

Masculino Feminino
Com alguns 6 6 12 40%
Com grande parte 3 3 6 20%
Com todos 7 5 12 40%

16 14 30 100%

sexo
Total %

Quadro 20: Já entraste em conflito com algum(a) professor(a)? 
 

Masculino Feminino
1,00  Nunca 14 13 27 96%
2,00  Raras v ezes 0 1 1 4%

14 14 28

sexo
Total %
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Quadro 21: Os professores comunicam rapidamente o resultado das 
avaliações? 

 

Masculino Feminino
1,00  Nunca 1 1 2 6,9%
2,00  Raras v ezes 4 1 5 17,2%
3,00  Algumas vezes 7 6 13 44,8%
4,00  Muitas vezes 3 5 8 27,6%
5,00  Sempre 1 0 1 3,4%

16 13 29

sexo  sexo
Total

Quadro 22: O (A) Director (a) tem feito reuniões com os pais? 
 

Masculino  Feminino
 Nunca 1 2 3 10,0%
Raras v ezes 4 3 7 23,3%
Algumas vezes 2 5 7 23,3%
 Muitas vezes 6 1 7 23,3%
 Sempre 3 3 6 20,0%

16 14 30

 sexo
Total

Quadro 23: Ele (a) fala com os alunos acerca das suas faltas? 
 

Masculino Feminino
1,00  Nunca 2 2 4 13,3%
2,00  Raras v ezes 0 1 1 3,3%
3,00  Algumas vezes 5 2 7 23,3%
4,00  Muitas vezes 2 2 4 13,3%
5,00  Sempre 7 7 14 46,7%

16 14 30

sexo
Total
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Quadro 24 : professores inquiridos por sexo, segundo idade 
 

Fonte : Inquérito aos professores 
 

Quadro nº 25 -  Costuma faltar às aulas?   
 

Sexo 
Masculino Feminino Total %

Nunca 2 0 2 14%
Raras v ezes 6 5 11 79%
Algumas vezes 1 0 1 7% 
Total 9 5 14  

Fonte : Inquérito aos professores

Quadro nº 26 – Tem sido pontual ?   
 

Sexo 
Masculino Feminino Total %

Raras vezes 1 0 1 7% 
Muitas vezes 1 3 4 29%
Sempre 7 2 9 64%
Total 9 5 14  

Sexo 
Faixa Etária Masculino Feminino Total %
20 a 25 1 0 1 7% 
26 a 30 3 2 5 36% 
36 a 40 3 1 4 29% 
41 a 45 2 0 2 14% 
46 a 50 0 2 2 14% 
Total 9 5 14 100%

% 64% 36% 100%
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Fonte : Inquérito aos professores 
 

Quadro nº 27 – Os alunos têm acompanhado as matérias?  
 

Sexo 
Masculino Feminino Total %

Nenhum 1 0 1 7% 
Alguns 1 0 1 7% 
Muitos 7 5 12 86%
Total 9 5 14  
Fonte : Inquérito aos professores  

Quadro nº 28 – Os alunos participam nas aulas?   
 

sexo 
Masculino Feminino Total %

Quase todos 8 4 12 92%
Todos 1 0 1 8% 
Total 9 4 13  

Fonte : Inquérito aos professores 
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Quadro nº 29 -  O Coordenador tem realizado encontros que permitem expor a situação em que 
decorrem as aulas? 

 
Sexo 

Masculino Feminino Total %
Nunca 1 1 2 14%

Raras vezes 2 0 2 14%
Muitas vezes 1 2 3 21%

Sempre 5 2 7 50%
Total 9 5 14  

Fonte : Inquérito 
aos professores  

Quadro nº 30 – O coordenador tem assistido as aulas de acompanhamento? 
 

Sexo 
Masculino Feminino Total %

Nunca 1 2 3 23%
Raras vezes 1 0 1 8% 
Algumas vezes 3 2 5 38%
Muitas vezes 3 0 3 23%
Sempre 1 0 1 8% 

Total 9 4 13  
Fonte : Inquérito aos professores  

Quadro nº 31 – Frequenta todas as reuniões de coordenação? 
 

Sexo 
Masculino Feminino Total %

Algumas vezes 1 0 1 7% 
Muitas vezes 3 0 3 21%
Sempre 5 5 10 71%
Total 9 5 14  
Fonte : Inquérito aos professores  
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Quadro nº 32 – Consulta o programa de estudos da disciplina que lecciona? 
 

Sexo 
Masculino Feminino Total

Algumas vezes 1 0 1 7% 
Muitas vezes 1 1 2 14%

Sempre 7 4 11 79%
Total 9 5 14  

Fonte : Inquérito aos 
professores  

Quadro nº 33 – Os objectivos dos programas são claros e precisos? 
 

Sexo 

Masculino Feminino Total
Alguns 0 2 2 17%
Muitos 7 2 9 75%
Todos 1 0 1 8% 
Total 8 4 12  

Fonte : Inquérito aos 
professores  

Quadro nº 34 – Consegue atingir os objectivos traçados nos programas de estudo? 
 

Sexo 
Masculino Feminino Total

Muitas vezes 7 3 10 77%
Sempre 2 1 3 23%
Total 9 4 13  

Fonte : Inquérito aos professores  
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Quadro nº 35 – Tem-se preocupado em arranjar recursos e materiais de apoio as aulas? 
 

Sexo 
Masculino Feminino Total %

Algumas vezes 1 1 2 14%
Muitas vezes 5 0 5 36%
Sempre 3 4 7 50%
Total 9 5 14  
Fonte : Inquérito aos professores  

Quadro nº 36 - Os alunos conseguem adquirir todas as cópias fornecidas pelo professor? 
 

Sexo 
Masculino Feminino Total %

Algumas vezes 2 2 4 29%
Muitas vezes 6 3 9 64%
Sempre 1 0 1 7% 
Total 9 5 14  
Fonte : Inquérito aos professores  

Quadro nº 37 -  Visitas de estudos 
 

Sexo 
Masculino Feminino Total %

Sim 7 1 8 57%
Não 2 4 6 43%
Total 9 5 14  
Fonte : Inquérito aos professores  

Quadro nº 38 – Conferências e debate 
 

Masculino Feminino Total %
Sim 1 4 5 36%
Não 8 1 9 64%
Total 9 5 14  
Fonte : Inquérito aos professores     
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Quadro nº 40 – Seminários    
 

Masculino Feminino Total %
Sim 5 4 9 64%
Não 4 1 5 36%
Total 9 5 14  

Fonte : Inquérito aos professores  

Quadro nº 41 – A escola tem garantido ajuda aos professores com dificuldades? 
 

Masculino Feminino Total
Nunca 2 2 4 31% 
Raras vezes 2 1 3 23% 
Algumas vezes 1 0 1 8% 
Muitas vezes 2 1 3 23% 
Sempre 2 0 2 15% 
Total 9 4 13 100%
Fonte : Inquérito aos professores  

Quadro nº 42 –  A escola tem feito algo para melhorar o ensino aprendizagem dos alunos? 
 

Sexo 
Masculino Feminino Total

Raras vezes 0 1 1 8% 
Algumas 

vezes 2 1 3 23% 
Muitas vezes 5 1 6 46% 

 

Quadro nº 39 – Trabalhos de pesquisa 
 

Masculino Feminino Total %
Não 9 5 14  
Total 9 5 14  
Fonte : Inquérito aos professores  



107

Sempre 2 1 3 23% 
Total 9 4 13  

Fonte : Inquérito aos professores 
 

Quadro nº 44 -  As salas de aula proporcionam condições para um bom ensino e aprendizagem? 
 

Sexo 
Masculino Feminino Total

Nenhuma 1 0 1 8% 
Algumas 4 3 7 54%
Poucas 1 0 1 8% 

Quase todas 3 1 4 31%
Total 9 4 13  

Fonte : Inquérito aos professores  

Quadro nº 45 –  A escola dispõe de todos os materiais didácticos que facilitem o ensino e a 
aprendizagem? 

 
Sexo 

Masculino Feminino Total
Alguns 5 1 6 43%
Poucos 2 1 3 21%

Quase todos 2 3 5 36%
Total 9 5 14  

Quadro nº 46 –  .7 Existem na biblioteca manuais de apoio à disciplina que lecciona? 
 

Sexo 
Masculino Feminino Total

Nenhum 1 0 1 7% 
Alguns 3 2 5 36%
Poucos 3 1 4 29%
Quase todos 2 1 3 21%
Todos 0 1 1 7% 
Total 9 5 14  
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Quadro nº 47 -  Tem consultado esses materiais didácticos que existem na biblioteca da escola? 
 

Sexo 
Masculino Feminino Total

Raras vezes 2 0 2 14%
Algumas vezes 2 2 4 29%
Muitas vezes 3 0 3 21%
Sempre 2 3 5 36%
Total 9 5 14  

Quadro nº 48 – Como classifica o relacionamento entre si e os seus alunos? 
 

Sexo 
Masculino Feminino Total %

Bom 3 1 4 29%
Muito bom 4 0 4 29%
Excelente 2 4 6 43%

9 5 14
Fonte : Inquérito aos 

professores  

Quadro nº 48 -  Como classifica o relacionamento entre si e a Directora escolar? 
 

Sexo 
Masculino Feminino Total %

Razoável 0 1 1 7% 
Muito bom 2 1 3 21%
Excelente 7 3 10 71%

Total 9 5 14
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Quadro nº 50 – Qual tem sido o motivo mais frequente para o abandono escolar por parte dos 
alunos? 

 

Sexo 
Masculino Feminino Total %

Problemas de saúde 3 2 5 42%
Nº de faltas 4 1 5 42%
Nota insuficiente 2 0 2 17%

Total 9 3 12  

Quadro nº 51 – Qual tem sido o principal motivo de deficiências nas disciplinas que 
lecciona? 
 

Sexo 
Masculino Feminino Total %

Falta de estudo 6 3 9 75%
Nº de faltas 1 0 1 8% 
Má preparação dos 
alunos 1 1 2 17%

Total 8 4 12  
Fonte : Inquérito aos professores 

 


