
Avaliar o envolvimento, a satisfação e a perceção dos efeitos 
da Avaliação Externa de Escolas (AEE), levada a cabo pela 
Inspeção Geral de Educação e Ciência, no decorrer do terceiro 
ciclo avaliativo, iniciado em 2017. 

Graça Bidarra, Carlos Barreira, Valentim Alferes, Piedade Vaz-Rebelo
FPCE - Universidade de Coimbra

Inquérito por questionário nas escolas avaliadas, pertencendo às diferentes regiões de Portugal 
Continental. Participaram 553 professores, 257  com cargos de liderança.
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Satisfação com a AEE - % de respostas ‘não
sei/não envolvido’
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Maior grau de satisfação com o processo de 
AEE por parte das lideranças. Maior envolvimento na AEE por parte das lideranças,

Níveis mais elevados de  perceção dos efeitos da AEE 
estão associados a níveis mais elevados de perceção de 
envolvimento dos respetivos atores.
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Envolvimento, satisfação e perceção de efeitos de docentes e lideranças 
no processo de avaliação externa de escolas
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Conclusão
Os dados sugerem que o envolvimento, a satisfação e a 
perceção dos efeitos da AEE são  função dos papéis 
institucionais desempenhados pelos diferentes atores 
(professores e lideranças)

As lideranças, mais do que os docentes sem cargos, 
apresentam níveis superiores de reconhecimento dos 
efeitos do processo de AEE, designadamente na 
Autoavaliação e Liderança e Gestão.


