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ANEXO 1 
1º ciclo de avaliação – 2008/2009 

 

Instrumentos de recolha: 

• Instrumento estruturado/ Inquéritos 

Encarregados de Educação, pessoal docente, pessoal não docente e alunos do 

2º e 3º ciclos. 

• Instrumentos menos estruturados/Composições, desenhos e entrevista 

• Crianças de 5 anos, dos JI e 1º e 2º anos – desenho, entrevista 

• Crianças dos 3º e 4º anos - composições 

Resultados obtidos: 

• Globalmente a maioria dos alunos manifesta expressões de “agrado”, 

relativamente à Escola. 

• A maioria dos alunos, refere ter boas relações com pares e adultos. No entanto, 

existem algumas referências a relações menos boas com o pessoal auxiliar. 

• No que respeita às atividades parece existir preferência pelas atividades de 

recreio e desportivas. Referências significativas a atividades de desenho, 

informática, matemática e biblioteca. 

• Os materiais didáticos são considerados por um número significativo de alunos, 

como suficientes e em bom estado. 

• A categoria referente às aprendizagens, embora pouco evidente nas respostas 

obtidas, remetem-nos para apreciações muito positivas sobre o modo como os 

professores “explicam e ensinam”. 

• Os espaços interiores são considerados em número suficiente e agradáveis. Os 

espaços exteriores são considerados como insuficientes de meios e menos bem 

conservados. 

• Um número elevado de alunos refere conhecer e cumprir as regras. Porém 

quando é perguntado quais as mais difíceis de cumprir, elas estão quase 

sempre relacionadas com comportamentos de confronto entre pares ou 

adultos. 
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Breve apreciação crítica sobre os instrumentos de recolha de dados: 

Fragilidades encontradas 

• O inquérito pareceu-nos adequado ao objetivo pretendido. No entanto, 

houve dificuldades generalizadas na compreensão dos diferentes itens por 

parte dos inquiridos. 

• As composições obedeceram a uma orientação. Delas obtivemos 

informações qualitativamente significativas. No entanto, com menos 

orientação, poderíamos obter outras informações igualmente importantes. 

• Os desenhos, tal como as composições, obedeceram a uma orientação (“do 

que mais gosto no JI/Escola” e “ do que menos gosto no JI/Escola”). Os 

resultados obtidos com este instrumento podem ser mais ricos se forem 

ainda menos orientados e se se realizarem em diferentes períodos do ano 

letivo. 

 

 

 

 

 


