
 

 

Agrupamento Vertical de Escolas de Azeitão - 171049 

Escola Básica 2.3 de Azeitão 
Escola Básica de 1º Ciclo de Brejos do Clérigo 
Escola Básica de 1º Ciclo de Casal de Bolinhos 
Escola Básica de 1º Ciclo de Vila Nogueira de 

Azeitão 
Escola Básica de 1º Ciclo de Vila Fresca de 

Azeitão 
Escola Básica de 1º Ciclo e Jardim de Infância 

de Vendas de Azeitão 
Escola Básica da Brejoeira 

 

 

 
 

Relatório de Avaliação Interna 
2011/2012 

 
 

  

 
ÁREA DE INCIDÊNCIA: GOD 

 
 

 
Equipa do Observatório de Qualidade: 

 
Isabel Fernandes 
Anabela Aguieiras 
Isabel Farinha 
José Carvoeiro 
Paula Felisberto 
Sandra Rodrigues 
Dina Jesus 
Leonardo Sousa 

 
 

 
Julho 2012  



Observatório de Qualidade 2011/2012 Página 2 
 

ÍNDICE 
 

I - Introdução ...................................................................................... 3 

II - Constituição da Equipa ...................................................................... 4 

III - Metodologia ................................................................................... 5 

IV - Critérios e subcritérios ...................................................................... 6 

1.  LIDERANÇA ................................................................................... 6 

1.1. ORIENTA A ORGANIZAÇÃO DESENVOLVENDO A VISÃO, MISSÃO E VALORES .. 6 

1.2. DESENVOLVE E IMPLEMENTA UM SISTEMA DE GESTÃO DA ORGANIZAÇÃO, DO 

DESEMPENHO E DA MUDANÇA ............................................................. 7 

1.3. MOTIVA E APOIA AS PESSOAS DA ORGANIZAÇÃO E SERVE DE MODELO ....... 9 

2.   PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA ...........................................................10 

2.1.  OBTÉM INFORMAÇÃO RELACIONADA COM AS NECESSIDADES PRESENTES E 

FUTURAS DAS PARTES INTERESSADAS ...................................................10 

2.2.  DESENVOLVE, REVÊ E ATUALIZA O PLANEAMENTO E A ESTRATÉGIA TENDO 

EM CONTA AS NECESSIDADES DAS PARTES ..............................................11 

2.3.  IMPLEMENTA O PLANEAMENTO E A ESTRATÉGIA EM TODA A ORGANIZAÇÃO12 

3.  DIREÇÃO/COORDENAÇÃO E EQUIPA DO GOD ........................................ 114 

3.1.  PLANEIA E GERE OS RECURSOS HUMANOS DE FORMA TRANSPARENTE EM 

SINTONIA COM O PLANEAMENTO E A ESTRATÉGIA.....................................13 

3.2. ENVOLVE AS PESSOAS ATRAVÉS DO DIÁLOGO E DA DELEGAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADES .......................................................................14 

4.  PROCESSOS ..................................................................................14 

4.1.  IDENTIFICAR, CONCEBER OS PROCESSOS CHAVE ................................14 

5.   RESULTADOS ORIENTADOS PARA OS ALUNOS .........................................18 

6. RESULTADOS RELATIVOS À EQUIPA DO GOD, AOS PROFESSORES E AOS 

ASSISTENTES OPERACIONAIS .................................................................20 

6.1.   RESULTADOS RELATIVOS À EQUIPA DO GOD ....................................20 

6.2.   RESULTADOS RELATIVOS A PROFESSORES/DIRETORES DE TURMA ...........22 

6.3.   RESULTADOS ORIENTADOS PARA OS ASSISTENTES OPERACIONAIS ......... 224 

V. Reflexão final .................................................................................26 

 

 

 



Observatório de Qualidade 2011/2012 Página 3 
 

I - Introdução 
 

O presente relatório pretende proporcionar dinâmicas que permitam 

melhorar os pontos críticos e divulgar os aspetos positivos do serviço que 

responde aos problemas disciplinares verificados na escola - o Gabinete de 

Orientação Disciplinar (GOD). Assim sendo, ao refletir sobre os resultados 

alcançados consolida-se uma cultura de reflexão e de mudança na escola.  

A avaliação deve servir não só para corrigir, mas também para identificar 

inovações e boas práticas. 

Tendo como base o atrás referido, é importante salientar que o presente 

relatório é um documento de trabalho que visa a reflexão de práticas e a partilha 

de opiniões. Deste confronto de ideias é fundamental que se construa um 

diagnóstico o mais consensual possível e que, a partir dele, se definam planos de 

melhoria do funcionamento da escola. 

A “Lei do Sistema de Avaliação da Educação e do Ensino Não Superior”, traduz 

a compreensão do Estado Português sobre a importância da avaliação no sistema 

de ensino e anuncia a vontade de ver melhorados os resultados dos procedimentos 

dos seus atores e o nível de satisfação dos utentes.  

Por decisão da Direção do Agrupamento o presente relatório foi realizado 

segundo o modelo CAF (Commom Assessment Framework). 

 Este modelo consiste numa metodologia simplificada do Modelo de 

Excelência, ajustada às realidades da Administração Pública, através da qual uma 

organização procede ao diagnóstico do seu desempenho numa perspetiva de 

melhoria contínua. 

A CAF é uma ferramenta de autoavaliação da qualidade, desenvolvida ao 

nível da União Europeia. Em Portugal recebeu o nome de “ Estrutura Comum de 

Avaliação” 

Este modelo adaptado ao setor da educação destina-se a todas as 

instituições de ensino e formação, independentemente do seu nível, sendo 

aplicável desde o ensino pré- primário ao ensino superior, incluindo a 

aprendizagem ao longo da vida. 

O modelo CAF possibilita a atividade de autoavaliação nas organizações em 

que é implementado, quando aplicado de forma contínua e sistemática. 
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Tem três grandes objetivos: 

. Desenvolver uma cultura de serviço público orientada para o cidadão; 

. Desenvolver uma cultura de gestão estratégica na qualificação e 

responsabilização das pessoas; 

. Desenvolver práticas de comparabilidade institucional e pedagógica. 
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II - Constituição da Equipa 
 

A Equipa do Observatório de Qualidade é constituída pelos seguintes 

elementos:  

 

 Isabel Fernandes- Docente 3º Ciclo (Coordenadora da Equipa)  

 Anabela Aguieiras - Docente 3ºCiclo  

 Isabel Farinha – Docente 2ºCiclo 

 José Carvoeiro - Docente 1º Ciclo 

 Paula Felisberto – Docente 3º Ciclo 

 Dina Jesus - Representante dos Assistentes Operacionais  

 Sandra Pratas - Representante dos Pais/Encarregados de Educação 

 Leonardo Sousa - Representante dos Alunos  
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III - Metodologia 
 

A metodologia aplicada centrou-se principalmente na análise documental e 

na aplicação de entrevistas. 

A análise documental abrangeu alguns documentos de gestão da escola, a 

saber Projeto da Diretora, Projeto Curricular do Agrupamento, Projeto Educativo 

e Regulamento Interno. 

Foram ainda consultadas atas de diversas proveniências e toda a 

documentação existente no dossiê do GOD. 

Com o objetivo de ouvir diretamente os diversos intervenientes e permitir 

uma maior riqueza de informação, foram realizadas entrevistas. Assim, 

realizaram-se quatro entrevistas dirigidas a diferentes grupos: alunos; 

professores/equipa do GOD/directores de turma; assistentes operacionais e 

coordenadora do GOD. 

Os critérios adotados para o público-alvo entrevistado descrevem-se, 

sumariamente, nos espaços deste documento onde servem de evidência. 

O presente relatório avalia os seguintes critérios: Liderança, Planeamento 

e Estratégia; Direção/Coordenação e Equipa do GOD; Processos; Resultados 

orientados para os Alunos; Resultados relativos à equipa do GOD, aos Professores 

e aos Assistentes Operacionais, terminando com uma Reflexão Final. 

Para todos estes critérios procuraram-se evidências, identificaram-se 

pontos fortes e áreas de melhoria. No final de cada critério apresentaram-se 

sugestões de melhoria. 
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IV - Critérios e subcritérios  
 

1. LIDERANÇA 

1.1. ORIENTA A ORGANIZAÇÃO DESENVOLVENDO A 
VISÃO, MISSÃO E VALORES  

 
Evidências 

• A missão, a visão e os valores definidos pelo Gabinete de Orientação 

Disciplinar constam nos seguintes documentos: 

- Projeto da Diretora. 

- Projeto Educativo. 

- Regulamento Interno.  

- Ata do Conselho Pedagógico. 

- Documento do Gabinete de Orientação Disciplinar – informação 

transmitida pela coordenadora do GOD sobre o modo de 

funcionamento e organização, enquadramento legal, objetivos 

operacionais e estratégicos, explicitação de comportamento grave e 

muito grave, ações a implementar pela coordenadora, procedimentos 

a desenvolver pelos docentes, assistentes operacionais e diretores de 

turma e ações a implementar pelo docente em exercício de funções 

no GOD. 

- Atas dos conselhos de diretores de turma. 

 

Pontos fortes identificados 

• A visão, a missão e os valores estão contemplados nos documentos 

orientadores. 

• Em conformidade com o domínio “ Educar em Cidadania” do Projeto 

Educativo do Agrupamento. 

• Articulação com o conselho de diretores de turma. 

• Contribuição/articulação de estratégias para a integração do aluno. 
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Síntese das áreas de melhoria identificadas 

• Explicitação da visão do GOD. 

• Explicitação dos objetivos estratégicos e operacionais do GOD . 

• Diminuição da indisciplina, no primeiro ciclo. 

 

Sugestões de melhoria 

• Elaborar o Regimento Interno do GOD. 

• Explicitar no Projeto Educativo e no Regulamento Interno a visão e os 

objetivos operacionais e estratégicos do GOD. 

• Reformular, no campo 4.5 do Projeto Curricular do Agrupamento, o 

âmbito da ação do GOD. 

• Criar mecanismos de combate à indisciplina, no primeiro ciclo. 

 

 

1.2. DESENVOLVE E IMPLEMENTA UM SISTEMA DE 
GESTÃO DA ORGANIZAÇÃO, DO DESEMPENHO E 
DA MUDANÇA 

 

Evidências 

• Horário da equipa do GOD. 

• Na ata do conselho de diretores de turma constam as alterações aos 

procedimentos (ata do dia 23/11/11). 

• Atas das reuniões entre a coordenadora e os diretores de turma. 

 

Pontos fortes identificados 

• Presença da coordenadora nas reuniões do conselho de diretores de 

turma. 

• Desenvolve processos e promove a criação de estruturas organizacionais 

em conformidade com a estratégia, planeamento, necessidades e 

expetativas das partes interessadas. 
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• A coordenadora apoia e colabora com o diretor de turma no 

acompanhamento individualizado dos alunos. 

• Promove a articulação de esforços entre todos os intervenientes no 

percurso escolar: conselho de turma, tutor, direção, pais e 

encarregados de educação. 

• Participa na implementação e supervisão de estratégias, tendo em vista 

a plena integração do aluno na comunidade escolar: aplicação de 

medidas corretivas e disciplinares, integração ou abandono do 

programa de tutoria, frequência de clubes, realização de reuniões 

entre todos os intervenientes no processo escolar do aluno. 

• Desenvolve um sistema de medição do desempenho estratégico e 

operacional do GOD através do levantamento das ocorrências. 

• Procede à gestão/informação do levantamento das ocorrências com a 

Instauração de Processos Disciplinares. 

• Comunica as iniciativas de mudança e as razões para a mudança à 

equipa e às partes interessadas ( via correio eletrónico). 

• Horário da equipa visa os objetivos do GOD. 

• Monitorização dos dados. 

 

 

Síntese das áreas de melhoria identificadas 

• Número de elementos da equipa por hora. 

• Explicitação/ tratamento dos dados do GOD e Instauração de Processos 

Disciplinares. 

• Desenvolvimento da implementação e supervisão de estratégias de 

integração ao nível dos programas de tutoria e da frequência de clubes. 

• Articulação com o serviço de psicologia e com parcerias. 

• Articulação com os conselhos de turma no encaminhamento de alguns 

dos alunos reincidentes para a frequência de percursos alternativos. 
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Sugestões de melhoria 

• Levantamento/estudo das horas/dias com o número de participações 

de ocorrência. 

• Promover a implementação de estratégias de integração ao nível dos 

programas de tutoria e da frequência de clubes. 

• Encaminhar alguns dos alunos reincidentes para o serviço de psicologia 

/ parceiros. 

 

1.3. MOTIVA E APOIA AS PESSOAS DA ORGANIZAÇÃO 
E SERVE DE MODELO 

 

Evidências 

 Atas de conselho de diretores de turma. 

 Atas das reuniões entre a coordenadora e os diretores de turma. 

 

Pontos fortes identificados 

• A informação é transmitida trimestralmente no conselho de diretores 

de turma. 

• Motivação e recetividade da coordenadora a sugestões de melhoria. 

• Reuniões entre a coordenadora e os diretores de turma. 

• A coordenação reúne com os diretores de turma para análise e partilha 

de informação sobre os procedimentos a adotar. 

• Estimula a iniciativa das pessoas e as atitudes proactivas. 

 

Síntese das áreas de melhoria identificadas 

 Divulgação do GOD junto da comunidade. 

 

Sugestões de melhoria 

• Divulgar o GOD junto da comunidade, tendo em vista a melhoria do 

serviço e o envolvimento de todas as partes interessadas. 
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• Inserir ponto na ordem de trabalhos das reuniões de departamento para 

análise/reflexão da indisciplina. 

 

 

2. PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA 

2.1. OBTÉM INFORMAÇÃO RELACIONADA COM AS 
NECESSIDADES PRESENTES E FUTURAS DAS 
PARTES INTERESSADAS 

 

Evidências 

• Atas das reuniões de conselho de diretores de turma com a presença 

da coordenadora. 

• Ficha de ocorrência.  

• Ficha de registo de ocorrência, por ano e por turma, no dossiê do GOD. 

 

Pontos fortes identificados 

• Articulação da coordenadora com os diretores de turma dos alunos 

reincidentes no GOD. 

• Disponibilidade e acessibilidade da ficha de ocorrência nos blocos. 

• Espaço na ficha de ocorrência para registo de reflexão realizada pelo 

aluno. 

 

Síntese das áreas de melhoria identificadas 

• Maior articulação entre professor do GOD, o diretor de turma e o 

conselho de turma. 

• Reformulação da ficha de ocorrência com a introdução das alterações 

aprovadas em conselho de diretores de turma. 

• Reformulação da ficha de registo de ocorrências. 
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Sugestões de melhoria 

• Clarificar o campo“ Nome do docente /assistente operacional”, na 

ficha de registo de ocorrências (registo do nome do docente ou do 

assistente operacional que faz a participação; em algumas situações 

está o registo do nome do docente que recebe o aluno no GOD). 

• Comunicar, atempadamente, a informação aos pais e encarregados de 

educação da ida do educando para o GOD (ex. telemóvel). 

 

 

2.2. DESENVOLVE, REVÊ E ATUALIZA O 

PLANEAMENTO E A ESTRATÉGIA TENDO EM 

CONTA AS NECESSIDADES DAS PARTES  

Evidências 

• Atas das reuniões de conselho de diretores de turma com a presença 

da coordenadora. 

•  Grelha de registo de dados do GOD e de Instauração de Processos 

Disciplinares (relativos ao 1º e 2º períodos). 

 

Pontos fortes identificados 

• Desenvolve e utiliza metodologias para avaliar o desempenho do GOD. 

• Avalia a necessidade de reorganizar e melhorar as metodologias e 

estratégias de planeamento. 

• A grelha dos dados de GOD e IPD permitem um estudo comparativo dos 

dados relativos ao ano letivo transato no que se refere ao número de 

participações de ocorrência.  

 

Síntese das áreas de melhoria identificadas 

 Nada a indicar. 
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Sugestões de melhoria 

 Nada a indicar. 

 

 

2.3. IMPLEMENTA O PLANEAMENTO E A ESTRATÉGIA 

EM TODA A ORGANIZAÇÃO 

Evidências 

• Atas de conselho de diretores de turma. 

• Atas das reuniões entre a coordenadora e os diretores de turma. 

• Dossiê do GOD. 

• Relatório trimestral. 

 

Pontos fortes identificados 

• Materializa os objetivos estratégicos e operacionais da organização (PE) 

através das medidas resultantes das reuniões da coordenadora com o 

conselho de diretores de turma e das reuniões da coordenadora com os 

diretores de turma dos alunos reincidentes no GOD no sentido de 

planificar e definir estratégias de atuação comuns de combate à 

indisciplina. 

• Existência de um dossiê organizado da seguinte forma: funcionamento 

e procedimentos; professores em exercício de funções no GOD; ficha de 

registo de ocorrências para cada ano (nome, número do aluno, data, 

nome do professor ou do assistente e a infração). 

 

Síntese das áreas de melhoria identificadas 

• Envolvimento no processo de implementação do planeamento e 

estratégia. 
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Sugestões de melhoria 

• Planificar e definir estratégias de atuação comuns de combate à 

indisciplina, escutando a comunidade. 

• Fazer a divulgação/análise do relatório trimestral na comunidade. 

 

 

3. DIREÇÃO/COORDENAÇÃO E EQUIPA DO GOD 

 3.1 PLANEIA E GERE OS RECURSOS HUMANOS DE 

FORMA TRANSPARENTE EM SINTONIA COM O 

PLANEAMENTO E A ESTRATÉGIA 

 

Evidências 

• O horário de funcionamento do GOD. 

 

Pontos fortes identificados 

• O horário abrange a maior parte do funcionamento das atividades 

letivas. 

 

Síntese das áreas de melhoria identificadas 

• Reflexão/ análise sobre recursos humanos utilizados, custo/ benefício. 

• Definição de critérios/ objetivos no domínio do recrutamento da equipa 

do GOD. 

 

Sugestões de melhoria 

• Realizar um estudo/análise comparativo entre custo/ benefício da hora 

do docente da equipa do GOD face às necessidades. 
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3.2. ENVOLVE AS PESSOAS ATRAVÉS DO DIÁLOGO E 

DA DELEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

Evidências 

• A coordenadora promove uma cultura de diálogo e de comunicação 

aberta a toda a comunidade. 

 

Pontos fortes identificados 

• Recetividade da coordenadora à expressão de ideias e partilha de 

opiniões. 

 

Síntese das áreas de melhoria identificadas 

• Estabilidade da equipa. 

 

Sugestões de melhoria 

• Realizar questionários à equipa e comunidade educativa. 

• Divulgar os resultados/conclusões dos questionários. 

• Envolver a equipa no desenvolvimento de estratégias e na 

implementação de ações de melhoria. 

 

 

4. PROCESSOS 

4.1 IDENTIFICAR, CONCEBER OS PROCESSOS CHAVE 

Os processos chave são uma sequência de atividades que vão adicionando 

valor e que permitem a prestação do serviço e o alcançar dos resultados 

desejados pelo GOD, ou seja, o conjunto de procedimentos que transforma as 

entradas em resultados ou impactos, e deste modo, lhe acrescentam valor. 
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Evidências 

 Projeto da Diretora. 

 Projeto Educativo 2010/2013. 

 Regulamento Interno. 

 Documento do Gabinete de Orientação Disciplinar – PowerPoint. 

 Ficha de ocorrência. 

 Ficha de registo de ocorrências. 

 Documento do GOD Identificação de Situações Problemáticas, Ações 

Desenvolvidas e a Implementar. 

 Ata do conselho de diretores de turma (ata do dia 08/09/11). 

 Ata do conselho de diretores de turma onde constam as alterações aos 

procedimentos (ata do dia 23/11/11). 

 Entrevistas a professores, a professores da equipa do GOD, a alunos e a 

assistentes operacionais. 

 

Pontos fortes identificados 

 A ficha de ocorrência é de fácil preenchimento. 

 Disponibilidade e acessibilidade da ficha de ocorrência nos blocos. 

 A reflexão está contemplada no Projeto da Diretora e no Projeto 

Educativo. 

 Realização, por parte do aluno, de uma reflexão escrita sobre o 

incumprimento dos seus deveres. 

 Existência de um dossiê organizado da seguinte forma: funcionamento 

e procedimento; professores em exercício de funções no GOD; ficha de 

registo de ocorrências para cada ano, por turma - nome, número do 

aluno, data, nome do professor ou do assistente operacional e a 

infração cometida. 

 A coordenadora acumula funções de instrutora de processos 

disciplinares, de coordenadora do gabinete de orientação disciplinar e 

de interlocutora entre o agrupamento e o CPCJ, o que facilita o 

cruzamento de informações. 
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 Condensação da informação das infrações registadas por ano e turma 

permitindo o levantamento das turmas com o número mais elevado de 

ocorrências de âmbito disciplinar. 

 

Síntese das áreas de melhoria identificadas 

 Procedimento a seguir pela equipa do GOD: fichas de ocorrências que 

não são entregues ao diretor de turma, desconhecimento se os 

encarregados de educação foram informados. 

 Participações disciplinares não elaboradas para todas as ocorrências. 

 Divulgação mais eficaz dos procedimentos a adotar pela equipa do 

GOD, pelos docentes e pelos assistentes operacionais. 

 Desenho do fluxograma do processo. 

 Perfil do professor que integra a equipa do GOD e atitude a adotar 

durante o processo. 

 Aplicação de um inquérito à equipa do GOD, no final do primeiro 

período, de forma a medir a eficácia da informação prestada. 

 Classificação do comportamento, na ficha de ocorrência, em “Grave” e 

“Muito grave”. 

 Ineficácia do uso da caderneta do aluno. 

 Rapidez e eficácia do meio de comunicação da ocorrência ao 

encarregado de educação. 

 Divulgação eficaz das alterações realizadas nos procedimentos, ao 

longo do ano letivo. 

 Atuação de forma diferenciada tendo em conta a gravidade do 

comportamento. 

 Realização de uma tarefa para além da reflexão crítica. 

 Reformulação da ficha de registo de ocorrências. 

 

Sugestões de melhoria 

 Realizar uma reunião, no início do ano letivo, entre a coordenadora e a 

equipa do GOD, para dar as informações constantes no Documento do 

Gabinete de Orientação Disciplinar - PowerPoint, reforçar a 
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importância de determinados procedimentos nos quais se têm 

verificado falhas, informar sobre a atitude a adotar durante o processo 

(formalidade, autoridade, …), entre outros. 

 Fazer constar o Documento do Gabinete de Orientação Disciplinar - 

PowerPoint na plataforma moodle, em espaço próprio, acessível a 

todos os professores. 

 Afixar no gabinete do GOD o fluxograma do processo. 

 Numerar e identificar todos os documentos utilizados pelo GOD. 

 Aplicar um inquérito à equipa do GOD, no final do primeiro período, de 

forma a medir a eficácia da informação prestada. 

 Selecionar, sempre que possível, docentes que se enquadrem no perfil 

definido. 

 Reforçar junto de todos os professores a obrigatoriedade de elaborar 

uma participação disciplinar ao diretor de turma, no prazo de um dia 

útil. 

 Acrescentar na ficha de ocorrência a seguinte nota: “ É obrigatório 

entregar a participação disciplinar ao director de turma, no prazo de 

um dia útil”. 

 Subdividir os comportamentos na ficha de ocorrência, inserindo os 

termos “Grave” e “Muito Grave” tal como estão descritos no 

Documento do Gabinete de Orientação Disciplinar – PowerPoint. 

 A equipa do GOD deverá comunicar de imediato a ocorrência ao 

encarregado de educação. Esta comunicação terá o impacto/efeito 

desejado apenas se for feita via telefone. Caso o docente da equipa 

não consiga comunicar com o encarregado de educação, deverá ser o 

diretor de turma a fazê-lo, no prazo máximo de um dia. 

 Definir as informações que devem ser transmitidas ao encarregado de 

educação. 

 O diretor de turma deve comunicar à coordenadora do GOD sempre que 

um aluno regista uma infracção disciplinar correspondente a um 

comportamento “Muito Grave”, com vista à uniformização de 

procedimentos de atuação. 
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 Realizar uma tarefa com carácter pedagógico indicada pelo professor 

do GOD. Sugere-se a cópia de excertos do Regulamento Interno da 

escola e/ou a cópia de textos formativos que visem corrigir o 

comportamento. Acrescentar uma coluna na ficha de registo de 

ocorrências onde constará a tarefa realizada pelo aluno. Sugere-se a 

construção de um dossiê com textos formativos dirigidos à correção de 

comportamentos. 

 Clarificar o campo “Nome do docente/assistente operacional”, na ficha 

de registo de ocorrências. (Registo do nome do docente ou do 

assistente operacional que faz a participação; em algumas situações 

está o registo do nome do docente que recebe o aluno no GOD). 

 

 

5. RESULTADOS ORIENTADOS PARA OS ALUNOS  

Evidências 

 Projeto da Diretora. 

 Projeto Educativo 2010/2013. 

 Regulamento Interno. 

 Documento do Gabinete de Orientação Disciplinar - PowerPoint. 

 Ficha de ocorrência. 

 Ficha de registo de ocorrências. 

 Ata do conselho de diretores de turma (ata do dia 08/09/11). 

 Ata do conselho de diretores de turma onde constam as alterações aos 

procedimentos (ata do dia 23/11/11). 

 Sumários eletrónicos. 

 Entrevista a um grupo de 6 alunos, de todos os anos de escolaridade 

exceto do 9ºano. A escolha baseou-se na seleção de alunos que foram 

enviados para o GOD e de delegados de turma de turmas onde alguns 

alunos foram encaminhados para o GOD. 
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Pontos fortes identificados 

 Os diretores de turma dão conhecimento do GOD aos alunos no início 

do ano letivo. 

 Os alunos conhecem a missão do GOD e reconhecem a sua importância 

na escola. 

 

Síntese das áreas de melhoria identificadas 

 Maior aproximação e responsabilização da família dos alunos 

reincidentes. 

 Eficácia para os alunos reincidentes na ida ao GOD. 

 Eficácia na comunicação com os encarregados de educação. 

 Atuar de forma diferenciada tendo em conta a gravidade do 

comportamento. 

 Realização de uma tarefa para além da reflexão escrita. 

 Divulgação da infração e das medidas disciplinares aplicadas. 

 Sensibilização do encarregado de educação do aluno encaminhado para 

o GOD para a necessidade de agir em articulação com a escola. 

 Perfil e atitude do professor da equipa do GOD. 

 Autoridade por parte dos assistentes operacionais. 

 

Sugestões de melhoria 

 Procurar instituições que funcionem como intervenientes junto das 

famílias. 

 Solicitar a intervenção dos serviços de psicologia, no caso de alunos 

reincidentes, para avaliar a situação e ajudar a estabelecer um plano 

de ação. 

 Comunicar a ocorrência ao encarregado de educação, via telefone. 

 O diretor de turma deve comunicar à coordenadora do GOD sempre que 

um aluno regista uma infracção disciplinar correspondente a um 

comportamento “Muito Grave”, com vista à uniformização de 

procedimentos de atuação. 
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 Realizar uma tarefa com carácter pedagógico indicada pelo professor 

do GOD. Sugere-se a cópia de excertos do Regulamento Interno da 

escola e/ou a cópia de textos formativos que visem corrigir o 

comportamento. Acrescentar uma coluna na ficha de registo de 

ocorrências onde constará a tarefa realizada pelo aluno. Sugere-se a 

construção de um dossiê com textos formativos dirigidos à correção de 

comportamentos. 

 O diretor de turma promove a reflexão sobre a infração cometida por 

um aluno da turma, sobre a medida disciplinar aplicada e as suas 

consequências. 

 Ao contatar o encarregado de educação o professor do GOD deve 

reforçar a importância deste atuar em consonância com a escola. 

 Definir o perfil e a atitude do professor a integrar a equipa do GOD. 

 Realizar uma acção de formação para os funcionários indicando formas 

de atuação para com os alunos com vista a uma melhoria de 

comunicação e reconhecimento de autoridade no assistente 

operacional – importância de uniformidade de atuações. 

 

6. RESULTADOS RELATIVOS À EQUIPA DO GOD, 
AOS PROFESSORES E AOS ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

6.1. RESULTADOS RELATIVOS À EQUIPA DO GOD 

Evidências 

 Projeto da Diretora. 

 Projeto Educativo 2010/2013. 

 Regulamento Interno. 

 Documento do Gabinete de Orientação Disciplinar – PowerPoint. 

 Ficha de ocorrência. 

 Ata do conselho de diretores de turma (ata do dia 08/09/11). 

 Ata do conselho de diretores de turma onde constam as alterações aos 

procedimentos (ata do dia 23/11/11). 
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 Entrevista a um grupo de 6 professores da equipa do GOD, do segundo e 

terceiro ciclos. 

 

Pontos fortes identificados 

 A equipa do GOD considera a organização importante para a escola. 

 A equipa do GOD considera importante que o aluno realize uma 

reflexão escrita sobre a ocorrência. 

 O horário do funcionamento acompanha o período de aulas da manhã e 

da tarde. 

 

Síntese das áreas de melhoria identificadas 

 Desempenho do GOD. 

 Comunicação entre a coordenadora do GOD e a equipa. 

 Perfil e atitude do professor a integrar a equipa do GOD. 

 Desempenho do GOD quando há mais do que um aluno. 

 Eficácia de atuação do professor da equipa do GOD quando está muitas 

horas neste serviço. 

 Utilização do espaço físico para outros serviços em simultâneo. 

 

Sugestões de melhoria 

 Realizar reuniões entre a coordenadora e a equipa do GOD, em especial 

no início do ano letivo. 

 Definir o perfil e a atitude do professor a integrar a equipa do GOD; 

selecionar docentes que se enquadrem num perfil definido. 

 Atuar preventivamente, fazendo um levantamento periódico, com o 

objetivo de detetar tempos em que há maior incidência de alunos. Ao 

invés de colocar mais professores por hora, atuar sobre o aluno ou a 

turma. 

 Evitar colocar docentes muitas horas seguidas no GOD. 

 Criar um espaço físico único para o GOD, de preferência no bloco A, 

atribuindo um cariz mais formal ao gabinete. 
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6.2.  RESULTADOS RELATIVOS PROFESSORES/ 

DIRETORES DE TURMA 

Evidências 

 Projeto da Diretora. 

 Projeto Educativo 2010/2013. 

 Regulamento Interno. 

 Documento do Gabinete de Orientação Disciplinar – PowerPoint. 

 Ficha de ocorrência. 

 Ata do conselho de diretores de turma (ata do dia 08/09/11). 

 Ata do conselho de diretores de turma onde constam as alterações aos 

procedimentos (ata do dia 23/11/11). 

 Entrevista a um grupo de seis professores, do segundo e terceiro ciclos, 

que exercem funções de direcção de turma. A selecção teve ainda em 

conta a escolha de diretores de turma que registaram casos de 

indisciplina. 

 

Pontos fortes identificados 

 Divulgação do gabinete, pela coordenadora do GOD, na primeira 

reunião de conselho de diretores de turma. 

 Presença da coordenadora do GOD nos conselhos de diretores de turma 

ao longo do ano. 

 Divulgação do GOD na primeira reunião de conselhos de turma. 

 Os professores consideram a organização importante para a escola. 

 Os professores consideram importante que o aluno realize uma reflexão 

escrita sobre a ocorrência. 

 Os professores consideram importante que o horário de funcionamento 

acompanhe o período de aulas da manhã e da tarde. 

 A decisão de regresso à sala de aula cabe ao professor que enviou o 

aluno para o GOD. 
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Síntese das áreas de melhoria identificada 

 Eficácia para os alunos reincidentes. 

 Desigualdade nas formas de atuação dentro dos conselhos de turma. 

 Tomada de conhecimento em tempo útil, por parte do conselho de 

turma, das medidas disciplinares. 

 

Sugestões de melhoria 

 Intervenção dos serviços de psicologia da escola, no caso de alunos 

reincidentes, para avaliar a situação e orientar na elaboração de um 

plano de ação. 

 Na primeira reunião de conselho de diretores de turma é importante a 

coordenadora do GOD reforçar a necessidade de uniformizar modos de 

atuação do conselho de turma, com vista à diminuição da indisciplina. 

Os diretores de turma serão os interlocutores desta mensagem nos 

conselhos de turma. 

 Instituir o uso de um dossiê de turma, onde também conste a 

informação relativa a medidas disciplinares. 

 

 

 

6.3. RESULTADOS ORIENTADOS PARA OS ASSISTENTES 

OPERACIONAIS 

Evidências 

 Entrevistas a um grupo de 5 assistentes operacionais, selecionados com 

base no critério de escolha de assistentes operacionais de cinco espaços 

físicos diferentes da escola (Biblioteca, bloco A, B, C e balneários). 

 Documento do Gabinete de Orientação Disciplinar - PowerPoint. 

 Ficha de ocorrência. 

 Ata do conselho de diretores de turma onde constam as alterações aos 

procedimentos (ata do dia 23/11/11). 
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 Ata do conselho de diretores de turma (ata do dia 08/09/11). 

 Regulamento Interno. 

 Projeto da Diretora. 

 Projeto Educativo 2010/2013. 

 

Pontos fortes identificados 

 Os assistentes operacionais têm conhecimento da existência do GOD, 

sabem a sua missão, consequências para os alunos, e reconhecem a 

função da coordenadora. 

 Os assistentes operacionais conhecem as alterações feitas ao longo do 

ano. 

 Reconhecem a utilidade da existência do gabinete. 

 Reconhecem a importância do professor da equipa do GOD informar de 

imediato o encarregado de educação. 

 

Síntese das áreas de melhoria identificada 

 Reconhecimento, por parte dos alunos, da autoridade dos assistentes 

operacionais. 

 Desempenho do GOD. 

 Eficácia para os alunos reincidentes na ida ao GOD. 

 Ineficácia do uso da caderneta escolar como forma de comunicação da 

ocorrência aos encarregados de educação. 

 Existência de comunicação entre aluno e encarregado de educação no 

percurso entre a sala de aula e o GOD. 

 Perfil e atitude do professor da equipa do GOD. 

 Ausência de funcionamento do gabinete nos intervalos 

 Horário de cumprimento de medidas disciplinares. 
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Sugestões de melhoria 

 Realizar uma ação de formação para os funcionários indicando formas 

de atuação para com os alunos com vista a uma melhoria de 

comunicação e reconhecimento de autoridade no assistente 

operacional – importância de uniformidade de atuações. 

 Solicitar a intervenção dos serviços de psicologia, no caso de alunos 

reincidentes, para avaliar a situação e ajudar a estabelecer um plano 

de ação. 

 Comunicar a ocorrência ao encarregado de educação, via telefone. 

 Impedir a utilização do telemóvel no percurso sala de aula para o GOD. 

 Definir o perfil e a atitude do professor a integrar a equipa do GOD. 
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V. Reflexão final 
 

Este grupo de trabalho procedeu à conclusão dos trabalhos com a 

elaboração e entrega do presente relatório. 

Esperamos que a análise efetuada seja um contributo para a melhoria do 

combate à indisciplina e integração dos alunos. 

Na reflexão final deste relatório destacam-se alguns pontos que a seguir se 

enumeram: 

• existência de alguns condicionalismos que obstaculizaram e 

condicionaram o desenvolvimento dos trabalhos da equipa do 

Observatório de Qualidade, nomeadamente:  

- desconhecimento do modelo CAF (a equipa teve duas sessões de 

formação interna com alguns elementos da equipa do CNO e 

esteve presente numa sessão de trabalho com a Dra. Sofia Reis, 

Consultora da Universidade Católica Portuguesa); 

- poucos conhecimentos sobre a temática da Qualidade. 

 

 existência de benefícios, tais como: 

 - recetividade da comunidade 

 - identificação de áreas de melhoria e apresentação de sugestões 

de melhoria 

 - identificação de pontos fortes. 

 Relativamente ao momento que foi alvo de avaliação por parte desta 

equipa de trabalho, conclui-se que é reconhecida ao GOD a sua importância no 

combate e prevenção da indisciplina na Escola Básica 2.3 de Azeitão. No entanto, 

reconhece-se a necessidade de proceder a algumas alterações com vista a um 

melhor desempenho.   

 Ao longo deste relatório lançou-se um olhar sobre diferentes critérios, 

apresentando-se sugestões de melhoria. 

 

Agradecemos a participação de todos os que nos facultaram documentação 

essencial para a construção deste trabalho, nomeadamente aos professores, 
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assistentes operacionais e alunos que estiveram disponíveis para as entrevistas 

realizadas. 

     Salientamos a colaboração e disponibilidade da coordenadora do 

gabinete para a concretização deste trabalho.  

Agradecemos também à equipa do CNO e à Dra. Sofia Reis pela 

disponibilidade e apoio no que concerne ao modelo CAF. 

 A atitude de abertura à inovação e vontade contínua de avaliar para 

melhorar, demonstrada pelos que colaboraram e pela direção, são consequência 

de uma visão clara de que novos desafios se apresentam. 

 

 


