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1. Objeto 

O presente documento procede a uma análise do Apoio Tutorial Específico (ATE) 

planeado e desenvolvido pelo agrupamento de escolas de Coronado e Castro.  

 

2. Análise 

A análise adota os seguintes critérios: i) coerência e consistência, ii) metodologia, iii) 

processos, iv) resultados. 

Face aos dados disponibilizados considera-se que o relatório revela coerência e 

consistência na monitorização da ação e que o planeamento e execução realizados 

parecem estar de acordo com o diagnóstico da situação. 

A metodologia usada para a recolha dos dados é adequada, sendo de salientar a 

mobilização de vários tipos de fontes, destacando-se a audição direta dos atores 

envolvidos. 

Os processos de tutoria que foram realizados afiguram-se pertinentes, tendo, 

designadamente, em conta os resultados que foram alcançados. 

Quanto aos resultados obtidos salienta-se a eficácia da ação medida pelo número de 

alunos que transitaram. 

O contexto que revela o maior índice de constrangimento relaciona-se com o curso 

CEF, não sendo claras as causas que poderão estar na origem da desvinculação e 

desmotivação dos alunos. Como hipótese a explorar, para além das trajetórias 

escolares desfavoráveis, importaria averiguar se uma adaptação do currículo e a 

adoção de estratégias de ensino e avaliação mais articuladas, práticas e integradas 

poderiam ter impacto positivo nas aprendizagens, disposições e comportamentos. 

Quanto às dificuldades assinaladas pelos professores tutores merece alguma reflexão a 

consideração de que o apoio individualizado pedido por alguns alunos que não é 

possível devido ao funcionamento da tutoria em grupo e  a prestação de apoio 

diferenciado a um grupo de alunos com dificuldades escolares diferentes. 

De facto, a tutoria pode ser individualizada mesmo que o funcionamento seja em 

grupo, dependendo das atividades planeadas e realizadas e da promoção do trabalho 

autónomo individual e/ou em pares. O que importaria avaliar era se esta possibilidade 

de trabalho – trabalho em grupo, em pares e individual – e a realização de tarefas 

específicas e diferentes não poderia, pelo menos parcialmente, resolver a dificuldade 

assinalada. 

Quanto à conciliação de horários (professor/aluno) e  a articulação entre os 

professores tutores/encarregados de educação e diretor de turma, reconhecendo-se a 

dificuldade da possível interação com alguns encarregados de educação, poderá ser 

possível atenuar internamente os outros obstáculos. 
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3. Conclusões 

 Face ao exposto, há evidências suficientes para poder afirmar que o ATE atingiu os 

seus objetivos e as considerações finais enunciadas em sede de relatório são 

pertinentes e relevantes. 

Sugere-se, apenas, que se ponderem as questões relacionadas com o curso CEF e os 

modos de trabalho com os alunos de modo a elevar ainda mais as possibilidades de 

sucesso. 

Como nota final, é de sublinhar a prática regular e sistemática de monitorização da 

ação que permite identificar os pontos fortes e fracos e fazer do agrupamento uma 

comunidade que aprende com as ações que planeia e realiza. 

 

  


