
PROJETO 

Avaliação do Desempenho Docente: 
compreendendo a sua complexidade para a tomada 

de decisões fundamentadas na investigação  
(ADDin) 

 
 (Referência: PTDC/CPE-CED/104786/2008) 

 

 
Instituições: UA (IPr) e UM (IPa) 

 
Duração: 01 maio de 2010 – 30 abril de 2013 

 

 

 
 



Equipa de Investigação 

Universidade de Aveiro (11): Nilza Costa (IR), Alexandre Ventura, 

Jorge Adelino Costa, António Neto-Mendes, Marta Abelha, Rita Leal, Ana 
Cardoso, Fátima Coutinho, Fátima Mesquita Alves, Virgínia Mota, Rosa 
Simões (Bolseira de Investigação). 

 
Universidade do Minho (4): Palmira Alves, Eusébio Machado, Adélia 

Pousada, Sílvia Santos 
 

Universidade de Coimbra (1): Carlos Barreira  

 
Consultores externos (2): Maria do Céu Roldão (Universidade 

Católica) e Pam Sammons (The University of Nottingham) 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Porquê o Projeto? (I) 

Projeto de Investigação ADDin 

Importância da ADD (Ens. não superior) a nível 
internacional 

Crescimento da exigência ao nível legislativo em ADD, em Portugal,  
desde 2007 

Cenário de elevada tensão nas escolas e nos 
professores 

Potencial académico e profissional de um conjunto de investigadores 
(de diferentes universidades) e profissionais/professores (em “situação 
académica”)  



Porquê o Projeto? (II) 

 

Importância da ADD a nível internacional 
 
 
A investigação desenvolvida a nível internacional mostra-nos a 
importância da ADD na melhoria da qualidade da Educação, 
nomeadamente no que diz respeito à qualidade das 
aprendizagens dos alunos  
 
 

(McKinsey & Company, 2007; Nolan & Hoover, 2007; Tucker & Stronge, 2005) 

 



Porquê o Projeto?(III) 

 

Crescimento da exigência ao nível legislativo em 
ADD, em Portugal,  desde 2007 

 
·  Decreto-Lei nº 15/2007, de 19 de janeiro - Estatuto da Carreira 

 dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e 
 Secundário 

 

 ·  Decreto Regulamentar nº 2/2008, de 10 de janeiro -   

  mecanismos para a aplicação do novo sistema de ADD 

 
 

 
 



Porquê o Projeto? (IV) 

TENSÕES 



Objetivos 

i) Compreender a ADD enquanto fenómeno social, 

psicológico e profissional complexo (literatura e terreno); 

 

i) Propor princípios orientadoras (princípios de ação), 

dirigidos aos diferentes intervenientes do processo de 

ADD (decisores políticos, líderes de escolas, avaliadores …), para a 

sua condução. 

 



Fases do Projeto (estado de desenvolvimento)  

 

· I- construção de um referencial teórico-metodológico 

(“finalizado”);  
 

· II- realização de cinco estudos de caso em Escolas e 

Agrupamentos na região Norte e Centro (em desenvolvimento);  
 

·  III- formulação de Princípios de Ação, que poderão ser 

utilizados por atores envolvidos no processo, sustentadores 
da compreensão do fenómeno e da tomada de decisões 
fundamentadas na investigação (a realizar).  



Metodologia 

Estudo de Caso 
 
Técnicas e instrumentos de recolha de dados: 

· análise documental; 

· entrevistas a realizar aos principais intervenientes no processo da 

ADD das instituições; 

· questionário a aplicar aos professores das escolas/agrupamentos;  

· observação de momentos de conceptualização e operacionalização 

do processo da ADD em instituições. 

 

Técnicas de análise  de dados: 
Análise estatística simples e análise de conteúdo. 



Resultados (I) 

Fase I  

· delimitação dos referentes da ADD, quanto aos seus  referenciais 

“científico”, “normativo” e “conceptual”; 
 
 

· definição  a matriz conceptual da ADD, com quatro dimensões (ADD 

  (i) desenvolvimento profissional 
 (ii) processo de supervisão 
 (iii) práticas de regulação 
 (iv) e autonomia versus heteronomia)  

e respetivas questões orientadoras. 
 



Referente Científico Referente Normativo Referente Contextual 

- Desenvolvimento 
profissional  
(Alves & Machado, 2008, 2010, 
Day, 2004, De Ketele, 2008, 
Flores, 2010, Paquay, 2004, 
Stronge, 2010, Tardif et al., 
2010); 

 - Supervisão reflexiva 
(Alarcão, 2002, Alarcão & 
Tavares, 2003, Alarcão & 
Roldão, 2010); 

 - Regulação formativa 
(Lobão, 2009, Pereira, 2010 
Ribeiro, 2008, Veiga Simão, 
2008). 

- Decreto-Lei nº 240/2001 
(Perfil geral de desempenho 
profissional docente); 

 - Decreto-Lei nº 15/2007 
(Novo Estatuto da Carreira 
Docente); 

 - Decreto-Regulamentar 
2/2010; 
 - Despacho n.º 14420/2010 
(fichas de avaliação global); 

 - Despacho n.º 16034/2010 
(Padrões de desempenho 
docente) 

Objetivos e Metas 
fixados em: 
 - Projeto Educativo de 
Escola (PEE); 
 - Plano Anual de 
Atividades (PAA); 
 - Projeto Curricular de 
Escola; 
 - Regulamento interno; 
 - Instrumentos de 
registo de avaliação 

Delimitação dos referentes da ADD 



Dimensões Questões orientadoras 

Relação entre a ADD e o 
desenvolvimento profissional 
  

- Em que medida o atual dispositivo da ADD favorece o 
desenvolvimento profissional? 
- Como é que os relatores e os professores avaliados interpretam 
a ADD? 
- Que tensões têm sido provocadas no âmbito da ADD? 

Processos de supervisão em 
contexto de ADD 
  

- Que estratégias de supervisão são utilizadas no contexto da 
ADD? 
- Como se desenvolve a relação entre o “relator” e o avaliado? 
- Que intervenientes estão envolvidos na supervisão? 
- Qual o perfil do supervisor? 

Práticas de regulação em 
contexto de ADD 

- Como pode a ADD favorecer práticas de regulação e 
autorregulação? 
- Que procedimentos de feedback são utilizados pelos relatores? 
- Tem a ADD proporcionado práticas de autorregulação? 

Autonomia versus 
heteronomia na 
construção/operacionalização 
da ADD 

- Em que medida a escola assume e se organiza para dar resposta 
à ADD? 
- Que documento são produzidos no contexto da ADD? 
- Que critérios de avaliação são construídos? 
- Quais os instrumentos de registo utilizados? 
- Como tem sido praticada a autoavaliação? 

Matriz Concetual da ADD e questões orientadoras 



Resultados (II) 
 
Fase II 
2 estudos de caso, realizados até ao momento, evidenciam para 

os dois contextos estudados: 
 

· quanto ao primeiro ciclo avaliativo (2007/2009), efeitos negativos 

criados ao nível do clima de escola e do trabalho colaborativo 
entre professores, principalmente como consequência da divisão 
da carreira docente entre professores titulares e não titulares; 

 

· quanto ao segundo ciclo avaliativo (2009/2011), permanece uma 

posição desfavorável face à ADD, como resultado principalmente a) 
da excessiva carga burocrática que a mesmo acarreta, b) do pouco 
impacto ao nível do desenvolvimento profissional dos professores 
(permanecendo a sua função de controlo) e c) de um défice ao nível dos 
processos de supervisão pedagógica.  



O futuro 

· Aprofundamento do conhecimento sobre o fenómeno de ADD 

a partir dos estudos de caso 
 

·  Transferência do conhecimento (escolas; decisores políticos) 

 

· Estabelecimento de Princípios de Ação 

 

 
Evento científico  
Universidade do Minho, 14 de julho de 2012 
com participação da consultora externa  
Maria do Céu Roldão 
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