
  

 

Boletim Informativo nº12 

Equipa de Autoavaliação do Agrupamento de Escolas 
de Tondela Tomaz Ribeiro 

 

UMA ESCOLA DE TODOS E PARA TODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           

              (julho de 2022) 
 

A Equipa de Autoavaliação, no presente ano letivo continua a 

dar a conhecer a toda a comunidade educativa a sua atividade.  

Os boletins informativos pretendem-se constituir como mais 

uma estratégia de disseminação de informação e de 

apropriação de conhecimento que permita (re)pensar a ação 

pedagógica e organizacional do AE Tomaz Ribeiro.  

O Boletim Informativo n.º 12 pretende dar a conhecer a toda a 

comunidade educativa a pertinência e impacto das equipas 

educativas segundo os coordenadores das mesmas. 

Nesse sentido foi elaborado um questionário e solicitado o seu 

preenchimento aos coordenadores. Esses dados “Perceções dos 

coordenadores das equipas educativas sobre o trabalho 

desenvolvido ao longo do ano por essa estrutura 

organizacional” foram apresentados e analisados em reunião 

de coordenadores das equipas educativas. 

A implementação das equipas educativas no formato e 

dinâmicas atuais resultou de uma opção metodológica e 

organizacional do Diretor para o AE. Pretendem contribuir para 

a planificação, implementação e avaliação de tarefas e ações 

pedagógicas interdisciplinares e de articulação curricular que 

contribuam para o trabalho colaborativo entre professores e, 

por outro lado, concorram para a inclusão e sucesso educativo 

de todos os alunos. 
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Avaliação da pertinência e impacto das Equipas Educativas 

(Na ótica dos coordenadores das equipas educativas)  

Equipas Educativas 
Público-alvo: Coordenadores das Equipas Educativas (2.º e 3.º ciclos) 

 

N.º total de coordenadores das equipas educativas = 13 N.º total de respostas = 13 % de respostas= 100 % 

 

 

Apresentação de dados 

Identificação do coordenador da equipa educativa 

 

 

 

 

 

 

1.Os professores da equipa educativa demonstraram                               2. Ao longo do ano existiu um trabalho   

disponibilidade para trabalhar de forma colaborativa?                              articulado e de proximidade/rede entre o                                                                                                          

                                                                                                                    coordenador da EE e o DT? 

 

 

 

  

 

 

3. Foram envolvidos ao longo do ano os                               4. Quais os parceiros internos e/ou externos com quem                   

parceiros internos e externos?                                                    trabalhou ao longo do ano? 
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5. Considera que o trabalho da equipa educativa                                   6. Considera que o trabalho da equipa educativas 

contribuiu para a sucesso escolar dos alunos?                                           contribuiu para o reforço de competências  

                                                                                                                  inscritas no PASEO? 

 

                                                      

 

 

 

7. Relativamente à questão anterior enumere as TRÊS competências que considera que foram mais 

trabalhadas na sua equipa. 

 

8. Qual o maior obstáculo encontrado no trabalho de coordenação da equipa educativa? 
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9. Na sua opinião como se poderia otimizar o trabalho da equipa educativa? 

 

 

 

 

 

 

10. Se assim o entender faça referência às potencialidades e/ou fragilidades detetadas no trabalho das 

equipas educativas (9 respostas). 

 

Algumas considerações: 
 

1. A quase totalidade dos respondentes considera que os professores demonstraram disponibilidade para 

trabalhar de forma colaborativa, sendo a interdisciplinaridade uma prática valorizada (12 em 13 resposta); 

2. O Coordenador da Equipa Educativa trabalhou de forma articulada com os DT das turmas envolvidas; 

• Potencialidades: verdadeiro trabalho colaborativo; entreajuda; Fragilidades: ausência de espaços 

comuns para se trabalhar no seio da equipa; professores a pertencerem a duas equipas educativas, o 

que contribui para o desgaste dos mesmos, pois ficam assoberbados de trabalho e não têm tempo 

disponível para se dedicarem a cada uma delas como seria desejável e necessário. 

• A realização de mais atividades de DAC, facilmente aceites pelos alunos e que possibilitam maior 

interdisciplinaridade. Os professores da equipa devem conhecer as turmas que a integram.~ 

• As atividades a desenvolver deverão ser muito bem repensadas, pois o elevado número de atividades 

desenvolvidas não se traduz obrigatoriamente numa melhoria das aprendizagens. 

• A maior fragilidade detetada neste ano teve mais a ver com o esforço em envolver os alunos nas 

atividades solicitadas, mostraram-se pouco ativos e participativos em atividades que envolvessem o 

pensamento critico e criativo. 

• Desenvolvimento de DAC e construção de forma colaborativa de outros percursos formativos que 

permitiram desenvolver competências transversais inscritas no PASEO 

• Fragilidade: a coordenadora (eu) nunca tinha feito parte de uma equipa educativa e senti alguma 

"fraqueza" em iniciar. Potencialidade: A disponibilidade da nossa coordenadora, sempre pronta a 

ajudar. 

• Potencialidades: O reforço do trabalho em equipa; o conhecimento e a valorização do trabalho do 

outro; o diálogo entre conceções diversas do mundo, da escola e do próprio processo de ensino-

aprendizagem Fragilidades: A erosão completa e quase irreversível de um clima de trabalho conjunto 

na escola com a eliminação e desprezo de espaços de encontro, a virtualização desse encontro entre 

praticamente todos os agentes educativos (professores, encarregados de educação, direção, etc)  

• Estimulou o trabalho entre vários elementos inclusive de turmas diversas e de parceiros da escola. 

• Aumentou os contactos entre os alunos de diferentes turmas e de níveis de ensino diferentes, 

contribuindo para a unidade da escola. Fazer chegar a participação a alguns elementos...  
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3. Houve a preocupação de envolver os parceiros internos e externos nas atividades implementadas; 

4. A maioria dos coordenadores considera que o trabalho da equipa contribuiu para o sucesso dos alunos e 

que houve a preocupação de desenhar tarefas e/ou projetos que trabalhassem de forma integrada as 

competências inscritas no PASEO; 

5. Todos os respondentes identificam obstáculos e formas de otimizar o trabalho das equipas educativas; 

 

Algumas recomendações 

1. Sugere-se que seja repensado o dia e hora marcado no horário dos docentes destinado ao trabalho da 

equipa educativa; 

2. Articular a formação do CFAE-PB com as necessidades organizacionais e horários dos professores por 

forma a não existir, de forma sistemática, sobreposição de horários; 

3. Continuar a ser permitida a flexibilização da hora de reunião da equipa educativa; 

4. O coordenador da equipa educativa ser professor das turmas envolvidas; 

5. Existir uma crescente preocupação de se trabalhar o currículo de forma integrada e em confluência 

interdisciplinar. 

 

 

A equipa restrita de autoavaliação 


