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Nota: 
Nos grupos 230 e 520 responderam ao inquérito 6 professores em cada uma desses grupos; 
Nos grupos 500 e 510 responderam ao inquérito 5 professores em cada uma desses grupos;
Nos grupos 530 e 550 responderam ao inquérito 3 professores em cada uma desses grupos; 

(3)



2. Assinale os 3 aspetos  que considere mais perturbadores do sucesso

Aspetos assinalados Nº de 
respostas

Percentagem

Comportamento desadequado/ perturbador dos alunos na sala de aula. 22 78,6

Ambiente de pouca disciplina na escola 6 21,4

Pouco empenho dos discentes 22 78,6

Deficiente acompanhamento dos encarregados de educação 17 60,7

Salas pouco apetrechadas para dar resposta a aulas mais inovadoras 4 14,3

Estratégias de ensino pouco adequadas aos tempos atuais 5 17,9

Falta de respostas da escola às dificuldades dos alunos 2 7,1

Falta de resposta adequada dos docentes 0 0

Outra opções 1 3,6



Os três aspetos  considerados mais perturbadores do sucesso

Comportamento desadequado/ perturbador dos alunos na sala de aula.

Pouco empenho dos discentes

Deficiente acompanhamento dos encarregados de educação



3. Selecione as 3 medidas que considere que mais podem contribuir 
para a melhoria dos resultados dos alunos 

Aspetos assinalados Nº de 
respostas

Percentagem

Apoio ao estudo tendo por objetivo desenvolver nos alunos  a criação de métodos 
de estudo e de  trabalho 

19 67,9

Constituição  de  grupos de  homogeneidade  relativa, em  termos de 
desempenho, como por exemplo  Turma Árias, Turma + e Projetos análogos

14 50

Coadjuvação em sala de aula 2 7,1

Aulas de reforço ao programa curricular. 13 46,4

Programa de Tutoria 4 14,3

Recurso à   sala de estudo 13 46,4

Projetos transversais em que se desenvolvam competências inerentes a várias 
disciplinas/ áreas do saber.

5 17,9

Reforço efetivo do trabalho de pares para a preparação de aulas e de 
instrumentos de avaliação

6 21,4

Reuniões semanais/ quinzenais entre professores que lecionam o mesmo nível 
para refletir e discutir resultados e encontrar novas soluções.

2  7,1



As três medidas apontadas para contribuir para a melhoria dos 
resultados dos alunos 

Apoio ao estudo tendo … 

Constituição  de  grupos de  homogeneidade ….

Aulas de reforço ao programa curricular 

Recurso à sala de estudo



4. Comentários e outras propostas sugeridas, pelos docentes, para o sucesso dos alunos

Comentários e propostas sugeridas

No secundário, especialmente no 10º e 11ºanos, não devem ser acrescentadas ainda mais horas de 
apoio e de reforço. Para além do horário já ser longo, no 11º ano ele já inclui, pelo menos, dois tempos 
de reforço curricular.

Sendo certo que é aos professores que cabe implementar estratégias conducentes a melhores resultados escolares, 
sempre haverá, também, uma parte que compete ao aluno e que ninguém poderá fazer por ele. Nenhuma estratégia 
resulta se o aluno não estiver concentrado nas aulas e não estudar regularmente

Revisão dos programas curriculares

Os alunos para aprenderem têm que querer aprender. Todo o trabalho de um docente é inglório  se o aluno não 
estiver predisposto a aprender! Por isso, quando nos solicitam medidas para combater o insucesso terão que ser 
medidas que "obriguem" o aluno a querer aprender!

Aulas de recuperação com reduzido número de alunos e só para alunos que mostrem interesse.

Para haver sucesso é necessário que os alunos modifiquem o seu comportamento na sala de aula. Não pode haver 
sucesso quando alguns alunos perturbam as aulas e os colegas que querem aprender. A escola deverá tomar medidas 
efetivas para combater a indisciplina.



Devia haver um espaço comum no horário dos professores para 
o trabalho de pares

O número de níveis distribuídos a cada professor  deve ser 
sempre que possível diminuído …

Os professores gastam demasiado tempo com trabalho   
burocrático que retira tempo para os aspetos de natureza… 
pedagógica.
Os professores que lecionam disciplinas que obrigam a 
grande dispêndio de tempo …



Faça outras observações, ao trabalho dos professores, 
caso considere útil

Quando se fala em "espaço comum no horário dos professores", deve ser entendido como 
comum a todos os professores da escola (por ex. quarta, das 14h30 às 16h) de modo a que 
esse tempo possa ser usado para trabalho entre professores do mesmo grupo ou de grupos 
diferentes, do mesmo ano de escolaridade ou de anos diferentes.

Os professores gastam tempo em reuniões, por vezes, para receber apenas informações.
Os professores que lecionam disciplinas teórico - práticas devem ter menos tempo de 
componente de estabelecimento uma vez que é necessário muito tempo para preparar as 
atividades laboratoriais.

Os professores que lecionam disciplinas com uma forte componente prática (atividades 
laboratoriais)deveriam ter menos tempo de componente de estabelecimento já que a 
preparação dessas atividades implica grande dispêndio de tempo na escola

O principal problema no insucesso dos alunos não está nos professores, mas sim na vontade 
de aprender dos alunos!



6. Das afirmações abaixo assinale aquelas com que se identifica. 
Como professor considero que:

reunir com os colegas para planificar e preparar aulas é uma perda de tempo

não é fácil trabalhar em equipa 

preparar as aulas sozinho(a) em casa é mais produtivo  

falta tempo para partilhar mais trabalho com os meus colegas

sou pouco ouvido

estou desmotivado com a minha vida profissional

trabalho um número superior de horas àquele que constam do meu horário oficial



7.  Dados relativos aos professores do Departamento

falta tempo para partilhar mais trabalho com os meus colegas

trabalho um número superior de horas àquele que constam do meu horário oficial

Número de anos de serviço   Professores do  Departamento  (%)

Menos de 10 3,7 

Entre 10 e 15 14,81

Entre 16 e 20 3,7

De 21 a 30 40,74

De 31 a 40 33.33

Mais de 40 3,7



7.  Dados relativos aos professores do Departamento

falta tempo para partilhar mais trabalho com os meus colegas

trabalho um número superior de horas àquele que constam do meu horário oficial

Número de horas de redução (%)

Sem redução 19 

2 horas 28,6

4 horas 28,6

8 horas 23,8

Cerca de 61% dos professores do Departamento têm redução 
da componente letiva ( Artigo 79º)



7. Na sua opinião essas reduções devem/ podem ser usadas para 
assessorias e aulas de apoio. 

falta tempo para partilhar mais trabalho com os meus colegas

trabalho um número superior de horas àquele que constam do meu horário oficial



Comentários dos professores relativamente ao uso das reduções  
para trabalho de  assessorias e aulas de apoio. 

falta tempo para partilhar mais trabalho com os meus colegas

trabalho um número superior de horas àquele que constam do meu horário oficial

A redução existe para minimizar o desgaste sofrido ao longo dos anos, então não faz
sentido que seja usada para haver trabalho de contacto com os alunos.

Se a aula é de apoio a vários alunos e implica planificação e preparação, não há
qualquer diferença relativamente a outras aulas. Seria o mesmo que não existir redução.

Tanto nas assessorias, como nas aulas de apoio, o que o professor está a fazer na sala é
ensinar a matéria da disciplina aos alunos, ainda que esse ensino seja eminentemente
prático, traduzindo-se em ajuda aos discentes na resolução de exercícios. Se o professor
está com alunos e a lecionar, não vejo como se poderá incluir este tipo de trabalho
numa componente que se designa por "redução da componente letiva". Trata-se, na
minha opinião, de uma forma velada de retirar aos professores um direito que, por lei,
lhes é devido. Evidentemente, também compreendo que é uma forma de, injustamente,
obter docentes que desempenhem esse trabalho (as assessorias e as aulas de apoio) a
custo zero.



Comentários dos professores relativamente ao uso das reduções  
para trabalho de  assessorias e aulas de apoio. 

falta tempo para partilhar mais trabalho com os meus colegas

trabalho um número superior de horas àquele que constam do meu horário oficial

Se a redução é da componente letiva logo não se deve dar aulas de apoio

Essas reduções existem devido ao desgaste/ idade do docente, seriam produtivas para a
preparação letiva uma vez que esse desgaste assim o justifica.

A assessoria e aula de apoio faz parte da componente letiva. Estar a ter uma redução da
componente letiva de 2 horas (por exemplo) e consequentemente, lecionar a menos
uma turma e depois ser atribuído um apoio educativo, de um nível em que não se está a
lecionar, vai aumentar mais o trabalho semanal do docente! Mais valia não ter reduçaõ
da componente letiva!!!

Uma assessoria ou uma aula de apoio pode ser mais um nível a ser preparado. Para
poder auxiliar as colegas têm de se conhecer os conteúdos que estão a ser lecionados.

Na minha opinião este é um factor determinante para garantir o melhor
acompanhamento possível aos alunos mais deficitários, de maneira a maximizar o
sucesso escolar.



Comentários dos professores relativamente ao uso das reduções  
para trabalho de  assessorias e aulas de apoio. 

falta tempo para partilhar mais trabalho com os meus colegas

trabalho um número superior de horas àquele que constam do meu horário oficial

Por regra a redução do Artigo 79 não deveria ser utilizada para trabalhar com alunos.
Aproveitar essas horas para a coordenação, desenvolvimento e implementação de
projetos, como por exemplo de promoção do sucesso escolar. Quando muito, em
tutorias ou acompanhamento individual de um discente.

A redução ao abrigo do art º 79 existe para compensar o desgaste dos professores no
exercício da profissão ao longo do anos. Por esse motivo não me parece razoável atribuir
a estes professores mais aulas (apoio, assessorias)

Estes espaço devem ser destinados ao trabalho de planificação letiva, ou outro trabalho
relacionado com a prática docente que cada um considere necessário e pertinente.


