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I. INTRODUÇÃO
Iniciando um novo ciclo de trabalho de quatro anos,

é de assinalar que a atual equipa de

autoavaliação (EAA) mantém os docentes da equipa anterior, a saber, Ana Paula Passos, Antónia
Amorim, Béatrice Ribas, Maria Conceição Rodrigues, Luís Viana e Ana Paula Ribeiro e que a
representação do pessoal não docente continua entregue a António Gonçalves. Quanto aos
representantes dos alunos do ensino secundário, coube este ano a Beatriz Domingues Pereira
(EBSVA) e a Nuno Gonçalves (EBSSP) a tarefa de os representar. Por último, o papel dos Pais e
Encarregados de educação foi entregue a Anabela Dias (Coura e Minho) e Ana Patrícia Verde
Moreira (APEVA).

PROJETO E OBJETIVOS DO DISPOSITIVO DE AUTOAVALIAÇÃO
O Projeto de Avaliação 2019/20-2020/21 pretende refletir as alterações introduzidas pela
legislação de referência e pelos novos referentes externos, nomeadamente o Quadro de
Referência da Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC). A nível interno, o referente mais
impactante, Projeto Educativo (PE), encontra-se em fase de construção mas, ainda assim, as
metas e objetivos do documento em fase final de execução foram tidos em consideração. Por
outro lado, foram também observadas as necessidades e preocupações explicitadas pela própria
comunidade educativa.
Assim, a EAA optou por privilegiar, enquanto áreas prioritárias a avaliar, as seguintes:
§

No âmbito do Quadro de Referência da IGEC, o domínio “Liderança e Gestão” e, no
âmbito da “Gestão”, as “Práticas de gestão e organização das crianças e dos alunos:
existência, consistência e divulgação na comunidade educativa de critérios na aplicação
de medidas disciplinares aos alunos” e “Ambiente escolar: promoção de um ambiente
escolar seguro, saudável e ecológico; promoção de um ambiente escolar socialmente
acolhedor, inclusivo e cordial”. No domínio “Prestação do Serviço Educativo”, o
“Desenvolvimento pessoal e bem-estar das crianças e dos alunos – Apoio ao bem-estar
das crianças e alunos: medidas de prevenção e proteção de comportamentos de risco” e
“Ensino/ Aprendizagem/ Avaliação – Estratégias de ensino e aprendizagem orientadas
para o sucesso: estratégias para a manutenção de ambientes de sala de aula propícios à
aprendizagem”.

§

No que ao Projeto Educativo diz respeito, os objetivos específicos A1.6-Realizar processos
de autoavaliação interna; A3.2-Acolher a maioria das sugestões exequíveis dadas pela
comunidade educativa; A3.4-Aumentar o grau de satisfação da comunidade escolar; C3.1Consolidar e alargar práticas de autoavaliação; C3.2-Reforçar o envolvimento e a
participação da comunidade educativa na autoavaliação.
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O projeto tem, pois, como objetivos gerais conhecer melhor o clima de escola, e contribuir para o
seu aperfeiçoamento, dando corpo a um projeto integrado de promoção de comportamentos
positivos.

ESTRUTURA DO RELATÓRIO
O presente relatório está dividido em quatro partes:
§

Ponto I. Introdução – Apresentação da EAA, o essencial do plano de ação e os objetivos
do dispositivo de Autoavaliação.

§

Ponto II – Descrição das tarefas desenvolvidas pela EAA e das opções metodológicas
adotadas.

§

Ponto III – Apresentação e análise dos dados.

§

Ponto IV – Comunicação das conclusões e, interligadas com estas, algumas propostas
para a melhoria do desempenho do Agrupamento.
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II. TAREFAS DESENVOLVIDAS E OPÇÕES METODOLÓGICAS
No início do ano letivo 2019/20, foi necessário concluir o Relatório de 2017/18-2018/19, na
sequência de um hiato correspondente à eleição de novas estruturas de gestão. Assim, o referido
relatório foi apreciado pelo Conselho Pedagógico no final de julho de 2019, e pelos
Departamentos Curriculares e pelo Conselho Geral no início do ano letivo 2019/20.
Em reunião de departamentos curriculares, a EAA informou a comunidade educativa sobre o
Plano de Ação e, posteriormente, foi atualizado o separador da página eletrónica do Agrupamento
(designado de Autoavaliação) com a divulgação do Relatório 2017/18-2018/19 bem como da
composição da EAA para 2019/20 e respetivo Projeto.

Os comportamentos disruptivos e a indisciplina são sentidos como fatores que contribuem
para o aumento dos índices de mal-estar e stress nos diferentes atores educativos. Este
projeto tem como objetivos gerais melhorar o clima de escola e também contribuir para a
redução das ocorrências disciplinares dentro e fora da sala de aula, dando corpo a um projeto
integrado de promoção de comportamentos positivos.
Durante o primeiro período de 2019/20, a EAA procedeu à elaboração de um novo referencial e
iniciou a construção de um inquérito por questionário aos alunos, solicitando a participação
específica de outros elementos da comunidade que não fazem parte da EAA: a coordenadora do
projeto de Promoção da Educação para a Saúde (PES), o psicólogo dos Serviços de Psicologia e
Orientação (SPO) e a responsável pela instrução de processos disciplinares.
No mês de fevereiro foi aplicado o inquérito, seguindo-se a organização dos dados recolhidos.
Após um período conturbado, na sequência da pandemia e consequente confinamento, a EAA
retomou o projeto, procedendo à análise dos dados. Simultaneamente, numa perspetiva
complementar, procedeu-se à análise do corpus documental correspondente aos processos
disciplinares relativos aos anos letivos de 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020. A operação
consistiu em fazer a condensação da informação, segundo certas regras, para consulta e
armazenagem. Numa perspetiva interpretativa, pretendeu-se cruzar informação de modo a
caracterizar e compreender a situação em estudo. Assim, selecionámos e procedemos à recolha
dos dados, fazendo a transposição de informação qualitativa para um formato quantitativo
(número de processos disciplinares, total de discentes envolvidos por ano de escolaridade, género,
tipologia das medidas disciplinares sancionatórias, frequência da reincidência).
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III. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Com o objetivo de conhecer as perceções dos alunos sobre os comportamentos dos discentes em
contexto escolar, a EAA decidiu aplicar um inquérito por questionário (IQ). O facto de o
questionário poder ser aplicado, de forma mais rápida e imediata, a um grande número de sujeitos,
aumenta as possibilidades de representatividade, permitindo ao mesmo tempo ultrapassar o
grande constrangimento que é a limitação de tempo (Bell, 2008).
Na construção do inquérito procedeu-se à adaptação da linguagem aos inquiridos. Com base no
quadro teórico de referência, foi estruturado um questionário com questões simples, concretas e
objetivas, de fácil interpretação e maioritariamente de resposta fechada, tendo em consideração
os objetivos do estudo e a população a que se destinava. Ainda assim, foi o mesmo submetido a
um pré-teste, aplicando-o a uma pequena amostra aleatória, de alunos dos diferentes anos de
escolaridade, para validação. Resultou deste procedimento a verificação da clareza das questões,
procurando-se também averiguar se o estilo e o formato das perguntas levantavam ou não
problemas ou se apresentavam ambiguidades de resposta. Após algumas alterações, finalizou-se
a construção do questionário. Este apresentava uma pequena nota introdutória, na qual se
explicitavam os objetivos e a razão da sua aplicação, e se garantia o anonimato e a
confidencialidade da identidade dos respondentes, à qual se seguiam três grupos de questões.
O primeiro grupo de questões pretendeu recolher informações sobre a identificação do
respondente – idade, ano de escolaridade frequentado e género. O segundo dizia respeito aos
comportamentos propriamente ditos e incluiu itens com várias hipóteses de escolha, sendo
possível assinalar todas as que cada respondente considerasse pertinentes, para além de um
espaço aberto (“outro/s”) que permitia acrescentar pontos não previstos nos itens de resposta
fechada e, ainda, nalgumas situações, a opção “não sei”. O terceiro grupo de perguntas incluiu
exclusivamente uma pergunta aberta com a qual se pretendeu recolher sugestões de estratégias
para prevenir comportamentos pouco adequados em contexto escolar.
De modo a que as respostas fossem o mais fidedignas possível, os questionários foram de
administração direta, na sala de aula, ou na Biblioteca Escolar, tendo sido preenchidos de forma
individual e anónima por cada um dos inquiridos na presença de um membro da EAA e/ou
supervisionada por docentes da área de informática ou com delegação de competências.
Numa investigação escolar é complexo abranger toda a população, pelo que a equipa, sem
descurar a representatividade da amostra, delimitou-a, aleatória mas intencionalmente, de acordo
com o seguinte critério: 25% dos alunos de cada turma, dos 4.º aos 12.º anos de escolaridade,
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incluindo o único Curso Profissional. As 58 turmas estão distribuídas da seguinte forma: 11 do 4.º;
7 do 5.º; 6 do 6.º; 7 do 7.º; 7 do 8.º; 6 do 9.º; 5 do 10.º; 4 do 11.º e 5 do 12.º. De referir que nas
turmas mistas do 1.º CEB, com número de alunos do 4.º ano inferior a 10, todos os alunos desse
ano de escolaridade responderam ao IQ. Assim, obteve-se um número total de 306 respostas de
alunos de ambos os géneros, com uma taxa de resposta de 100%, o que confere um grau de
confiança significativo nos resultados do Universo inquirido, permitindo que os mesmos possam
ser extrapolados para o Universo alvo (Hill & Hill, 2005).
Durante o processo de análise dos resultados, procedemos ao levantamento documental dos
processos disciplinares relativos aos anos letivos de 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020, com o
objetivo de obtermos mais informações que pudessem completar os dados recolhidos através do
inquérito.
Procedendo à apresentação e análise dos resultados, optamos por expô-los em três blocos
distintos: os itens de resposta fechada, o item de resposta aberta e, em terceiro lugar, o corpus
documental.
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1. ITENS DE RESPOSTA FECHADA
Os dados dos questionários foram objeto de tratamento estatístico através do programa de gestão
e análise de dados Microsoft Excel e posteriormente analisados, utilizando a estatística descritiva,
com recurso a gráficos e tabelas – frequências absolutas, frequências relativas, na forma de
percentagem.
1.1. Caracterização da amostra
1.1.1. Idade
Gráfico 1. Distribuição dos alunos em função da variável idade

A idade dos alunos inquiridos varia entre os 8 e os 21 anos.
A maioria dos alunos que respondeu ao questionário integra a faixa etária compreendida entre os
15 e os 17 anos, perfazendo 28,1% do total dos inquiridos. Apenas 12 alunos se situam entre os
18 e os 21 anos, representando 3,9% do universo dos respondentes.
1.1.2. Ano de escolaridade
Gráfico 2. Distribuição dos alunos em função da variável ano de escolaridade

Na distribuição dos 306 inquiridos por ano de escolaridade, verifica-se uma ligeira supremacia de
alunos que frequentam o 4º ano de escolaridade (n=53), correspondendo a 17,3% do total da
amostra. Seguem-se, em termos percentuais, o 8.º ano (n= 37, 12,1%), o 9.º ano (n=34, 11,1%);
9
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em situação de igualdade na representatividade de participação encontram-se os 5.º, 7.º e 10.º
anos (n=33, 10,8%); o 6.º ano com 10,5% (n=32). Os 11.º e 12.º anos representam 8,5% e 8,2%
da amostra, correspondendo os mesmos a 26 e a 25 alunos respetivamente.
1.1.3. Género
Gráfico 3. Distribuição dos alunos em função da variável género

A população alvo inquirida distribui-se de forma relativamente homogénea pelos dois géneros,
com uma ligeira predominância do género feminino (n=164, 53,6%) em relação ao género
masculino (n=142, 46,4%).

1.2. Comportamentos na escola
1.2.1. Número de alunos com participações disciplinares ao longo do percurso escolar
Gráfico 4. Distribuição dos alunos de acordo com o número de participações disciplinares

A maioria dos inquiridos (n=241, 78,8%) não regista qualquer participação disciplinar no seu
percurso escolar.
Do universo dos 65 alunos que declararam ter sido alvo de participações disciplinares, 45 (69,2%)
são do género masculino e 20 (30,8%) do género feminino.
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1.2.2. Motivos das participações disciplinares
Gráfico 5. Motivos das participações disciplinares apresentados pelos alunos
Partir vidro com a bola de propósito
Estava a Jogar futebol no bar
Estava a olhar para fora pela janela
Coletiva
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Quando questionados sobre o(s) motivo(s) que subjaz(em) à participação disciplinar, alguns
alunos assinalaram mais que uma opção.
Do grupo de 65 alunos que responderam de forma afirmativa à questão anterior, dois são omissos
na identificação dos motivos da participação disciplinar.
Os dados apresentados no gráfico 5. mostram-nos que os alunos atribuem a participação
disciplinar a diversos motivos, destacando-se os seguintes comportamentos: Perturbei,
provocando os colegas (n=35, 55,5%); Reagi quando me provocaram (n=24, 38,1%); Estava
a conversar sobre assuntos não relacionados com a aula (n=24, 38,1%).
Outros fatores são apontados pelos respondentes: Interrompi as aulas com atitudes
impróprias e inadequadas (n=14); Acumulei registos de ocorrências (n=8); Recusei-me a
trabalhar nas atividades da aula (n=7); Não aceitei as orientações do/a professor/a (n=6);
Utilizei o telemóvel ou outros dispositivos eletrónicos sem autorização (n=5); Estraguei o material
escolar (n=5); [participação] coletiva (n=3); Não fiz os trabalhos de casa (n=2).
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1.2.3. Grau de gravidade dos comportamentos na sala de aula
Gráfico 6. Classificação dos comportamentos dentro da sala de aula de acordo com o grau de
gravidade
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No que concerne o grau de gravidade dos comportamentos na sala de aula, a agressão quer na
relação professor-aluno, quer na relação aluno-aluno, é consensualmente considerada pela
maioria dos alunos como Muito grave, com valores percentuais elevados, na ordem dos 84%
(n=257) e 77,5% (n=237) respetivamente. Gozar o/a professor/a gera também elevada
concordância, com 231 alunos (75,5%) a valorarem igualmente este comportamento de Muito
grave.
Já a gravidade de comportamentos como Gozar os colegas, Não aceitar as orientações do
professor, Utilizar o telemóvel ou outros dispositivos eletrónicos sem autorização, Usar
linguagem ofensiva e Recusar-se a trabalhar são classificados ora de comportamentos muito
graves (n=166, 54,2%; n=152, 49,7%; n=147, 48%; n=102, 33,3%; n=95, 31%) ora de graves (n=108,
35,3%; n=138, 45,1%; n=129, 42,2%; n=84, 27,5%; n=91, 29,7%), atingindo valores percentuais que
oscilam entre os 73,2% (n=224) e os 83,3% (n=255).
Outros comportamentos gravosos merecem relevo: Estragar o material escolar (n=149, 48,7%),
e Recusar-se a trabalhar (n=91, 29,7%).
O grau de gravidade dos comportamentos Fazer perguntas pouco adequadas à aula e Não
conseguir estar quieto/a no lugar difere substancialmente na opinião dos alunos: uns põem a
tónica no Grave (n=123, 40,2%; n=103, 33,7%), outros consideram Pouco grave (n=126, 41,2%;
n=159, 52%).
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Muitos alunos selecionam, ainda, como exemplo de comportamento Pouco Grave, o item de
comunicação verbal Conversar com os colegas (n=161, 52,6%).
No sentido inverso, na classificação de comportamento Nada grave, as respostas dos alunos
distribuem-se, de forma pouco expressiva, por entre vários dos comportamentos enumerados,
apresentando valores residuais que variam entre 7,8% (n=24) e 13,1% (n=40).
1.2.4. Grau de gravidade dos comportamentos fora da sala de aula
Gráfico 7. Classificação dos comportamentos fora da sala de aula de acordo com o grau de
gravidade
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Face ao grau de gravidade dos comportamentos observados fora da sala de aula, é posição
consentânea entre os alunos a classificação de Muito grave ou Grave dos comportamentos
descritos: Desrespeitar as orientações dos assistentes operacionais; agredir os colegas;
usar linguagem ofensiva; estragar espaços/materiais da colega; gozar/provocar os colegas;
andar aos gritos/empurrões e sujar os espaços da escola, atingindo valores percentuais que
variam entre os 73,8% (n= 226) e os 84,6% (n=259).
Passar à frente dos colegas na fila da cantina/do bufete, no entender de 52,3% dos alunos
(n=160), é considerado Pouco grave ou Nada grave.
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1.2.5. Observação de comportamentos de indisciplina
Gráfico 8. Comportamentos de indisciplina observados pelo alunos na escola
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Da observação, na escola, da ocorrência, por parte de colegas, dos comportamentos elencados, a
maioria (n=246, 80,4%) destaca Chamar nomes ofensivos, imediatamente seguido por
Gozar/humilhar (n= 229, 74,8%).
Outros comportamentos observados compreendem Bater (n=188, 61,4%); Fazer gestos
obscenos (n=173, 56,5%); Magoar de propósito (n=163, 53,3%); Excluir do grupo (n=154,
50,3%); Estragar espaços/materiais da colega (n=149, 48,7%); Ameaçar (n=137, 44,8%);
Levantar calúnias/rumores/intrigas (n=133, 43,5%); Esconder coisas (n=125, 40,8%); Roubar
coisas (n=97, 31,7%) e Estragar objetos pessoais ou vestuário, de propósito (n=72, 23,5%).
Relativamente ao consumo de substâncias psicoativas proibidas e/ou ilícitas, constata-se que
apenas um número reduzido de alunos (n=18, 5,9%) corrobora a ocorrência do comportamento
Obrigar colegas a consumir tabaco, álcool ou drogas.
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1.2.6. Locais das ocorrências
Gráfico 9. Locais onde ocorrem os comportamentos de indisciplina
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Segundo os alunos, as manifestações de comportamentos disruptivos ocorrem com muita
regularidade no recreio (n=198, 64,7%).
O refeitório e a sala de alunos são espaços onde esses comportamentos são observados às
vezes, atingindo percentagens na ordem dos 36,3% (n=111) e 29,7% (n=91) respetivamente.
Os comportamentos descritos são poucas vezes registados à Entrada da sala de aula (n=127,
41,5%) ou na própria Sala de aula (n=118, 38,6%).
As Redes sociais suscitam maior discordância, repartindo-se, por um lado, os alunos que
divergem na frequência da sua ocorrência entre muitas vezes, às vezes e poucas vezes (n=161,
52,6%) e aqueles que contrapõem com nunca (n=124, 40,5%).
A incidência destes comportamentos na Casa de banho, no Transporte Escolar, no Pavilhão de
Educação Física, nos Balneários de Educação Física ou Próximo da escola é baixa. Do
universo dos inquiridos, respetivamente, 77,1% (n=236), 74,5% (n=228), 68,6% (n=210), 62,7%
(n=192) e 61,4% (n=188) dos alunos asseguram que os mesmos são pouco frequentes ou nunca
ocorrem nessas áreas.
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1.2.7. Autoria dos comportamentos de indisciplina
Gráfico 10. Perfil do autor de comportamentos de indisciplina

Colegas de outras turmas.

41

62

Colegas da mesma turma.

46

57

Colegas da mesma idade.

30
65

Colegas mais velhos.

67
13

Colegas do género feminino.

101

Nunca

83
58

66
96

100

Poucas vezes

55
117

98
50

64

83

64
0

80

84

29

65

78

51

Colegas mais novos.

Colegas do género masculino.

104

Ás vezes

90
150

200

22
250

300

Muitas vezes

De acordo com os respondentes, os comportamentos disruptivos são praticados com uma
frequência muito mais elevada por colegas do género masculino (n=117, 38,2%) do que por
colegas do género feminino. (n=22, 7,2%).
No entanto, quando a frequência dos comportamentos diminui para às vezes, não parece haver
diferenças significativas entre os dois géneros, motivando quase o mesmo número de respostas:
96 (31,4%) do género masculino e 90 (29,4%) do género feminino. Na perspetiva de Quaresma
(2010), os episódios de indisciplina contrariam as expectativas de género, verificando-se que tanto
rapazes como raparigas são protagonistas de atitudes e de comportamentos disruptivos.
É possível ainda verificar que são colegas da mesma idade que praticam muitas vezes (n=83,
27,1%) ou às vezes (n=101, 33%) esses comportamentos, pertencendo muitas vezes a colegas
da mesma turma (n=80, 26,1%); porém, às vezes (n=104, 34%) são colegas de outras turmas.
As opiniões divergem quanto ao envolvimento dos colegas mais novos e dos colegas mais
velhos nas dinâmicas disruptivas: enquanto que alguns alunos (respetivamente n=122, 39,9% e
n=138, 45,1%) imputam-lhes muitas vezes ou às vezes a prática daqueles atos, outros (n=149,
48,7% e n=133, 43,5%) confirmam a baixa frequência ou a nula participação daqueles nesses
comportamentos.
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1.3. Medidas
1.3.1. Estratégias de combate à indisciplina na escola
Gráfico 11. Estratégias de combate à indisciplina indicadas pelos alunos
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A maioria dos alunos refere que as estratégias mais utilizadas na escola para combater a
indisciplina são a Utilização da caderneta escolar (n=222, 72,5%) e a Alteração da planta da
sala de aula, no que respeita ao posicionamento dos alunos (n=202, 66%). Um número
considerável de alunos aborda, ainda, como estratégias usadas com alguma frequência, as
Reuniões de conselho de turma com os encarregados de educação (n=159, 52%) e com os
representantes dos alunos (n=138, 45,1%).
O Encaminhamento do aluno para o serviço de psicologia e orientação vocacional (n=93,
30,4%); a Realização de palestras (n=84, 27,5%); o Acompanhamento do aluno por um
professor tutor (n=82, 26,8%) e as Campanhas de sensibilização (n=55, 18%) são também
estratégias apontadas pelos alunos no combate à indisciplina.
Apenas uma pequena percentagem de alunos (n=50, 16,3%) revela total desconhecimento das
estratégias utilizadas para combater a indisciplina no contexto escolar.
Das outras estratégias identificadas pelos alunos (n=18, 5,9%), sem conteúdo relevante (n=13) ou
com expressão estatística pouco significativa (n=5), sobressaem os Castigos na escola (n=3), Ir
para a Biblioteca e para o CAA (n=1) e Expulsar o aluno da escola durante algum tempo
(n=1).

1
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1.3.2. Medidas aplicadas pela escola nos processos disciplinares dos alunos
Gráfico 12. Medidas aplicadas nos processos disciplinares
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Quando questionados sobre as medidas adotadas pela escola nos processos disciplinares, 204
alunos (66,7%) referem que a aplicação da Ordem de saída da sala de aula é a medida de
caráter corretivo mais utilizada. Segundo Amado et al. (2009) e Estrela (2002), só a gravidade, a
saturação e/ou a reincidência levam, por norma, o professor a tomar medidas mais radicais.
Na resolução da indisciplina na escola, são também destacadas pelos alunos diversas medidas
disciplinares: Repreensão verbal pelo/a professor/a (n=156, 51,%); Suspensão (n=133,
43,5%); Repreensão escrita (n=119, 38,9%); Realização de tarefas na escola (n=108, 35,3%) e
Realização de tarefas no espaço da comunidade (n=47, 15,4%).
Na perceção dos inquiridos, são ainda projetadas outras medidas disciplinares, designadamente a
Expulsão da escola (n=69, 22,5%) e a Transferência de escola (n=50, 16,3%), não obstante
tais medidas nunca terem sido postas em prática neste Agrupamento.
Cerca de 21,9% (n=67) dos alunos manifesta não saber qual a medida mais comum adotada pela
escola.
Relativamente à aplicação de outras medidas disciplinares, 6 alunos identificam Outra, mas sem
conteúdo relevante ou consistente para este estudo.
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2. ITEM DE RESPOSTA ABERTA
Os dados qualitativos foram sujeitos à análise de conteúdo (Quivy & Campenhout, 2008) com o
objetivo de possibilitar a sua interpretação. Deste modo, tiveram lugar as seguintes etapas
(Estrela, 1994):
- leitura flutuante da informação, a qual permitiu um primeiro contacto com as respostas e a
conceção de grandes temas de organização da informação;
- análise transversal do conteúdo, reorganizando, por temas principais, e sem especialização;
- estabelecimento de um sistema de categorias (método indutivo e/ou método dedutivo);
- avaliação das categorias e tratamento comparativo dessas categorias.
Na análise de conteúdo temática, interessava-nos saber quais as propostas dos alunos
relativamente à prevenção da indisciplina e de outros comportamentos inadequados, no contexto
da escola.
A análise de conteúdo trata essencialmente da desmontagem de um discurso e da produção de
um novo discurso, pressupondo uma operação fundamental, a categorização, através da qual os
dados são classificados e reduzidos, após terem sido identificados como pertinentes, de forma a
reconfigurar o material ao serviço de determinados objectivos de investigação. Assim, consoante
fomos lendo os dados recolhidos, depois de termos procurado regularidades e padrões,
chegamos a palavras e expressões que os representam: são as «categorias de codificação». Por
sua vez, fizemos corresponder a cada categoria as subcategorias consonantes, procedendo à
seleção de unidades de significação e sublinhando segmentos do texto. Assim, surgiram
subcategorias muito pequenas que transmitiam as menores variações do discurso. Por último,
passamos à fase da análise mais global dos elementos previamente reconhecidos, o que nos
possibilitou descobrir um sentido mais aglutinador destes fragmentos, construindo-se categorias
(e subcategorias) menos numerosas.
Respondendo à questão aberta, Que estratégias sugeres para prevenir a indisciplina, e outros
comportamentos inadequados, no contexto da escola?, os inquiridos referiram, maioritariamente
(241 unidades de discurso) estratégias de prevenção, que agrupamos como sendo proativas de
prevenção, colaboração e resolução, no sentido de que se focam na cooperação entre os atores
educativos, no apoio e nas respostas às necessidades dos alunos.
No entanto, apontaram também um número significativo (187 unidades de discurso) de medidas
que categorizamos como sendo reativas de punição, penalização e sanção, traduzindo-se no
reforço de regras e de sanções, em consequências punitivas e em intolerância face a
comportamentos de indisciplina.
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Nos quadros seguintes podem ser verificadas as categorias, subcategorias e frequência das
mesmas, sendo que optamos por relevar as mais numerosas e incluir nos Anexo II a totalidade
das respostas.
Quadro 1. Categorização

Que estratégias sugeres para
prevenir a indisciplina, e
outros comportamentos
inadequados, no contexto da
escola?

Questão
aberta

DOMÍNIO
ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO
CATEGORIAS
N.º
SUBCATEGORIAS
UD*
PROATIVAS
DE PREVENÇÃO/COLABORAÇÃO/
RESOLUÇÃO

241

Alunos
Pais e Enc. de Educação

REATIVAS
DE
PUNIÇÃO/PENALIZAÇÃO/
SANÇÃO

187

Professores
Assistentes operacionais
SPO/outros profissionais
Sem ator atribuído/definido

Número total de respostas – 306
Número de respostas à questão aberta – 273 – 89,2%
Número de unidades de discurso identificadas – 428
Número de alunos que não respondeu à questão aberta – 33 (“Não sabe” ou “Não há outras estratégias
para além das que já são aplicadas”) – 10,8%
*UD – Unidades de Discurso

2.1. Estratégias de intervenção proativas de prevenção, colaboração ou resolução
Quadro 2. Subcategoria Alunos (84 UD)
- Respeitar/ ter mais respeito (por colegas, professores e funcionários)
- Melhorar o comportamento
- Falar com o aluno (para que ele “melhore”; para o apoiar e ajudar a resolver “problemas
familiares; “para se portar melhor)
- Os adultos estarem mais atentos às crianças / controlarem mais (no recreio, por exemplo)
Na opinião dos alunos, deveria haver “mais respeito” por parte de todos os atores; é necessário
que os alunos melhorem o comportamento, que exista mais e melhor comunicação dos adultos
com os alunos quer falando quer dando mais atenção.
Quadro 3. Subcategoria Pais e Encarregados de Educação (42 UD)
- Avisar os EE / conversar com os EE / ”chamar” os pais / falar com os pais / reunir com os pais
/ telefonar para os pais
Segundo os respondentes, é fundamental o envolvimento e a corresponsabilização dos
Encarregados de Educação neste processo.
Quadro 4. Subcategoria Professores (37 UD)
- Alterar a planta da sala de aula
- Utilizar (mais) a caderneta escolar (papel/digital)
Para os alunos, o papel dos professores é muito diversificado, apenas a alteração da “planta da
sala de aula” e a maior utilização da caderneta escolar” se destacam no seu discurso.
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Quadro 5. Subcategoria Assistentes operacionais (18 UD)
- Haver mais funcionários
- Dar/estar com mais atenção a todos os alunos
Em relação aos assistentes operacionais, os alunos consideram que fazem falta mais
“funcionários”, e que estes estejam mais atentos aos comportamentos dos alunos.

Quadro 6. Subcategoria SPO/outros profissionais (14 UD)
- Haver acompanhamento dos alunos por psicólogo
Para os respondentes, no sentido de prevenir comportamentos inadequados deveria haver
“acompanhamento dos alunos por psicólogo”.
Quadro 7. Subcategoria Sem ator atribuído/definido (40)
- Realizar palestras / campanhas (de sensibilização)
Entre as estratégias de intervenção sem ator atribuído, destaca-se a realização de campanhas
e palestras de sensibilização.

2.2. Estratégias reativas de punição, penalização ou sanção
Quadro 8. Subcategoria Alunos (148 UD)
- Haver “castigo” / mais castigos / “castigos mais pesados”, “mais severos” / castigar / punir
- Fazer tarefas na escola (na cantina, arrumar sítios da escola, “ajudar os mais velhos”)
- Ser expulso (da sala de aula / da escola /do agrupamento)
- Ser suspenso
Passando às estratégias reativas, surge em destaque o papel principal dos alunos em todo este
processo. Na sua opinião, deveria haver mais medidas punitivas, com visibilidade, no âmbito
do(s) castigo(s), como a realização de tarefas na escola (na cantina e outros locais) ou a
expulsão e a suspensão.
Quadro 9. Subcategoria Outros atores educativos (39)
Professores
Assistentes operacionais
Pais e Encarregados de Educação
Diretores de Turma
Direção
Sem ator atribuído/definido
Os inquiridos referem essencialmente as ações a realizar, não explicitando, a maior parte das
vezes, quem as deve implementar. Entre os outros atores educativos, apenas se destaca a
necessidade de professores e assistentes serem mais severos, rigorosos e exigentes na gestão
dos comportamentos dos alunos, na sala de aula e fora dela.
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3. ANÁLISE DOCUMENTAL
Na tabela 1, apresentamos os dados recolhidos relativamente ao número de processos
disciplinares, instaurados no triénio 2017-2020, por nível de ensino, em valores absolutos e
percentuais. Distribuímos ainda esse valor pelas duas escolas básicas e secundárias: A=EBS
Sidónio Pais e B=EBS Vale do Âncora.

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Total

Nº processos
disciplinares

Ano letivo

Tabela 1. Processos disciplinares ocorridos no triénio 2017-2020, por nível de ensino
Nível de Ensino
1.ºCEB

2.ºCEB

3.ºCEB

Total

Secundário

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

0

0

1

1

1

3

1

1

3

5

0%

0%

33,3%

20%

33,3%

60%

33,3%

20%

37,5%

62,5%

0

1

4

2

0

2

0

1

4

6

0%

16,7%

100%

33,3%

0%

33,3%

0

16,7%

40%

60%

0

0

2

1

2

2

0

2

4

5

0%

0%

50%

20%

50%

40%

0%

40%

44,4%

55,6

0

1

7

4

3

7

1

4

11

16

0%

6,3%

63,6%

25%

27,2%

43,8%

9,1%

25%

40,7%

59,3%

8

10

9

27

No decurso do triénio, encontramos o registo escrito de 27 processos disciplinares relativos a
ocorrências de situações de indisciplina graves na escola devidamente formalizadas em
documento interno próprio, correspondendo a um rácio de 0,5% em 2017-2018, 0,6% em 20182019 e 0,56% em 2019-2020, valor pouco expressivo face ao universo de alunos.
Em termos relativos, e confrontando o número de alunos com processos disciplinares nas duas
escolas básicas e secundárias, apurámos que a maior percentagem de ocorrências se verifica na
EBS Vale do Âncora (n=16, 59,3%).
É de realçar que na EBS Sidónio Pais os processos disciplinares ocorrem com maior frequência
no 2.º CEB (n=7, 63,6%), enquanto que na EBS Vale do Âncora a incidência é mais elevada no
3.º CEB (n=7, 43,8%).
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Feminino

2019-2020

Masculino

2018-2019

Nº discentes envolvidos

2017-2018

Reinci-

Nível de Ensino

Escola

3º

A

5

5

0

0

0

2

0

0

1

2

0

0

0

0

B

12

12

0

0

1

0

7

0

3

0

0

1

0

0

A

7

7

0

0

2

5

0

0

0

0

0

0

1

0

B

7

7

0

1

1

1

1

0

2

1

0

0

0

0

A

5

5

0

0

3

0

1

0

1

0

0

0

3

2

B

7

7

0

0

0

3

1

1

0

0

1

1

1

1

dência

Género
1.ºCEB

2.ºCEB

3.ºCEB

Secundário

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

No decurso do
mesmo ano
letivo
Em anos letivos
subsequentes

Ano letivo

Tabela 2. Distribuição dos discentes envolvidos nos processos disciplinares por género,
ano de escolaridade e reincidência

Da observação da tabela 2. ressalta que o género masculino (n=43) é o único ator da totalidade
dos diversos processos disciplinares instaurados nas duas escolas básicas e secundárias.
Ao longo do triénio, tem-se verificado um aumento do número de alunos do 5.º ano, na EBS
Sidónio Pais, e do 6.º ano, na EBS Vale do Âncora, implicados em processos disciplinares.
Há ainda a mencionar a relação aferida de alunos reincidentes em comportamentos graves de
indisciplina que foram alvo de processos disciplinares, quer no decurso do mesmo ano letivo, quer
em anos letivos subsequentes.
Tabela 3. Tipologia das medidas disciplinares

Pena suspensa

Realização de
tarefas e atividades
de integração

Até 3 dias
úteis

+ 3 dias
úteis

Suspensão

Repreensão
registada

Ano letivo

Tipologia das medidas disciplinares

2017-2018

4

1

2

6

1

2018-2019

2

3

0

9

0

2019-2020

3

1

0

5

7

Na determinação das medidas disciplinares aplicadas, constata-se a adoção, na maioria dos
casos, de medidas sancionatórias (n=42, 95,5%), das quais 66,6% (n=28) resultam em
suspensão: 71,4% (n=20) até 3 dias úteis e 28,6% (n=8) numa suspensão superior a 3 dias úteis.
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A repreensão registada (n=9) e a pena suspensa (n=5) atingem valores percentuais de 21,4% e
de 11,9% respetivamente.
O recurso a medidas disciplinares corretivas (n=2, 4,5%) traduziu-se na realização de tarefas e
atividades de integração na escola ou na comunidade.
Tabela 4. Local de ocorrência do comportamento grave de indisciplina
Ano letivo

2017-2018
2018-2019
2019-2020

Escola

Local da ocorrência
Dentro da sala de
aula

Fora da sala de aula

A

0

3

B

3

2

A

2

2

B

4

2

A

2

2

B

3

2

14

13

Total

Da análise do local de ocorrência do comportamento grave de indisciplina, não há, numa primeira
abordagem, diferença significativa entre o total de ocorrências dentro e fora da sala de aula. No
entanto, uma leitura atenta da informação recolhida indicia que cinco dos processos disciplinares
instaurados são híbridos: o comportamento de indisciplina tem origem fora da sala de aula com
efeitos gravosos no ambiente de sala de aula.

24

Agrupamento de Escolas Sidónio Pais, Caminha

Relatório de Autoavaliação 2019/2020

IV. CONCLUSÕES, ESTRATÉGIAS DE MELHORIA, SUGESTÕES
O tema do nosso plano de investigação para o presente ano letivo centrou-se na análise do
fenómeno da indisciplina enquanto problema complexo que interfere com o normal funcionamento
das aulas, perturba a aprendizagem, compromete as relações entre pares, coloca em causa o
ambiente escolar e afeta a interação quotidiana entre alunos, professores, e pessoal não docente.
Mais do que explicações para a problemática da indisciplina, pretendemos dar conta da dimensão
e de algumas características deste fenómeno no AESP.
Acreditamos que intervir na indisciplina é uma tarefa coletiva de escola e de comunidade e
reiteramos a importância da implementação de estratégias de intervenção educativa na resolução
de problemas concretos do quotidiano escolar. Tal como Amado et al. (2013), o que se nos
afigura importante, no lugar da prescrição do que deve ser feito, é procurar saber, observar e
ajuizar de forma sistemática e rigorosa, o que se faz, o que resulta dessas ações e como é que os
intervenientes as interpretam e julgam.
Entendemos que a escola deve encontrar soluções capazes de otimizar o clima psicossocial e
adotar estratégias que permitam prevenir ou minimizar situações de indisciplina. Os resultados
confirmam a necessidade de respostas diversificadas, definidas em função de problemas de
indisciplina diagnosticados precocemente, e reforçam a importância de uma atuação preventiva,
dentro e fora da sala de aula.

Das várias considerações finais que tecemos sobre o assunto, designadamente tendo em conta
os dados apresentados ao longo deste relatório, a EAA propõe, no âmbito do seu plano de
melhoria, a criação de um Gabinete de Apoio, ao serviço de todos os alunos do Agrupamento de
Escolas Sidónio Pais, Caminha, contribuindo para a promoção da educação integral dos alunos e
do exercício de uma cidadania responsável.

O gabinete de apoio assume-se como um serviço que se destina a apoiar alunos, famílias e
restante comunidade escolar, visando contribuir para o crescimento harmonioso e global dos
jovens.

Partindo do princípio de que a (in)disciplina é um fenómeno complexo, dependente de múltiplos
fatores de ordem social, familiar, pessoal e escolar, exigindo uma leitura compreensiva e holística,
as funções e valências do gabinete de apoio irão desde os cuidados de saúde primários até à
criação de um espaço de partilha e reflexão sobre múltiplos aspetos relacionados com
alimentação, sexualidade, violência, bullying, entre outros, e que constituem o dia a dia das
escolas.
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Competências do gabinete de apoio:
§

Apoiar alunos e famílias nas suas problemáticas;

§

Proporcionar aos alunos um espaço de atendimento capaz de fomentar o bem-estar e o
equilíbrio pessoal;

§

Concertar estratégias de atuação que correspondam às necessidades/problemáticas
detetadas;

§

Envolver os pais e encarregados de educação no percurso de vida dos seus educandos;

§

Prevenir/diminuir situações de risco, violência, bullying, absentismo e de abandono
escolar, reforçando os fatores sociais de proteção;

§

Prevenir as situações de indisciplina;

§

Contribuir para a redução destes casos dentro e fora da sala de aula;

§

Atuar ao nível da mediação de conflitos;

§

Incitar boas relações entre os alunos e os restantes elementos da comunidade educativa
de modo a promover um bom clima de Escola;

§

Apoiar o desenvolvimento harmonioso e integral dos alunos;

§

Desenvolver atitudes responsáveis nos alunos;

§

Contribuir para o sucesso escolar e pessoal dos alunos;

§

Promover o desenvolvimento de competências em vários domínios, incluindo a educação
para a cidadania, valores e saúde;

§

Contribuir para a divulgação de conteúdos formativos de educação para a sexualidade;

§

Participar e colaborar com a Rede de Apoio Social local.

Em jeito de conclusão, registamos que os comportamentos disruptivos têm origens múltiplas e a
responsabilidade do seu aparecimento tem de ser dividida entre professores, alunos, instituição e
família e mesmo até entre a própria sociedade. Além do mais, a disrupção não é um fenómeno
novo no contexto escolar, por isso cremos ser necessário abordá-la de acordo com outros pontos
de vista, propor respostas diversificadas e medidas e estratégias alternativas que permitam lidar
com estes fenómenos, reforçando a aplicação de estratégias preventivas.
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