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Questionário aos docentes
*Obrigatório

Avaliação Interna | Agrupamento de Escola de Maximinos

Este questionário visa refletir sobre o Trabalho Colaborativo (TC) entre docentes no Agrupamento de 
Escolas de Maximinos (AE) e tem como objetivos: 
 
1- Enunciar aspetos importantes para o TC. 
2- Enumerar os aspetos que possam fazer o TC menos produtivo e positivo. 
3- Compreender se o TC influi no processo de ensino-aprendizagem. 
4- Identificar a prática de TC no AE. 
5- Identificar a disponibilidade dos docentes para um TC. 
As respostas são anónimas.  
 
 
Agradecemos a colaboração.  
A Equipa de Avaliação Interna do AE Maximinos

1. Nível de ensino que lecionou este ano letivo *
Marcar tudo o que for aplicável.

 Pré-escolar

 1º ciclo

 2º ciclo

 3º ciclo

 Secundário

Questões

2. 1. Na escola convive: *
Marcar apenas uma oval.

 Com muitos colegas

 Só com os colegas do seu departamento

 Só com os colegas do seu Grupo de Recrutamento (GR)

 Só com colegas, que são de outros GR

 Com ninguém

3. 2. Considera que os seus colegas de GR: *
Marcar apenas uma oval.

 O(a) ajudam de forma espontânea se veem que precisa de ajuda

 O(a) ajudam sempre que solicita

 Poucas vezes o(a) ajudam

 Nunca ajudam
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4. 3. Considera que os colegas dos outros GR: *
Marcar apenas uma oval.

 O(a) ajudam de forma espontânea se veem que precisa de ajuda

 O(a) ajudam sempre que solicita

 Poucas vezes o(a) ajudam

 Nunca ajudam

5. 4. Considera que a Direção do Agrupamento de Escolas de Maximinos (AE): *
Marcar apenas uma oval.

 O(a) ajuda de forma espontânea se veem que precisa de ajuda

 O(a) ajuda sempre que solicita

 Poucas vezes o(a) ajuda

 Nunca ajuda

6. 5. Enquanto docente deste AE tem disponibilidade para reunir e desenvolver TC? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

7. Se respondeu Não, justifique a sua resposta.
 

 

 

 

 

8. 6. Considera que os docentes do AE têm disponibilidade para reunirem e desenvolverem
TC? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

9. Se respondeu Não, justifique a sua resposta.
 

 

 

 

 

10. 7. Indique o tempo aproximado que dedica semanalmente ao TC: *
Marcar apenas uma oval.

 Até 45 minutos

 Até 90 minutos

 Mais de 90 minutos
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11. 8. Considera que o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem resulta de um
TC entre docentes? *
Marcar apenas uma oval.

0 1 2 3 4 5

Nada Totalmente

12. 9. Considera que as atividades desenvolvidas pelo seu GR são pensadas e planificadas
em conjunto? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

13. Se respondeu Não, diga porquê.
 

 

 

 

 

14. 10. A realização dessas atividades assenta no TC entre os professores do GR? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

15. Se respondeu Não, diga porquê.
 

 

 

 

 

16. 11. Numa escala de 0 a 5, em que 0 significa que não há trabalho colaborativo e 5 em que
esse trabalho existe de forma cimentada, avalie o trabalho colaborativo desenvolvido nas
seguintes estruturas. *
Marcar apenas uma oval por linha.

0 1 2 3 4 5 Não tenho opinião

Departamento Curricular
Grupo de recrutamento
Equipa Educativa
Equipa de Ano
Conselho de Diretores de Turma
(CDT)
Conselho de docentes de escola
Coordenação de ano do 1º ciclo
Conselho de Turma
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17. 12. Das opções a seguir indicadas, avalie a importância do TC entre docentes que
lecionam o mesmo grupo/nível de escolaridade: *
Marcar apenas uma oval por linha.

Nada 1 2 3 4 5 Totalmente
Aferição de critérios orientadores
da ação dos docentes
Definição de objetivos a atingir
Planeamento curricular
Recursos educativos
Instrumentos de avaliação
Trabalho de projeto

18. 13. Das opções a seguir indicadas, assinale aquelas que considera serem vantagens da
colaboração entre docentes. *
Marcar tudo o que for aplicável.

 Sucesso dos alunos

 Plano de intervenção para as crianças/alunos que apresentam dificuldades de
aprendizagem

 Ambiente de escola/AE

 Projeção da imagem do AE para o exterior

 Qualidade do trabalho desenvolvido

 Outra

19. Se assinalou Outra, diga qual.

20. 14. Das opções a seguir indicadas, assinale aquela(s) que considera ser(em) impeditiva(s)
de um TC mais produtivo e positivo? *
Marcar tudo o que for aplicável.

 Falta de tempo

 Desrespeito pela opinião do outro

 Desmotivação

 Falta de informação

 Insegurança

 Falta de diálogo

 Falta de planeamento pedagógico

 Outra

21. Se assinalou Outra, diga qual.
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Com tecnologia

22. 15. Das opções a seguir indicadas, quais considera importantes para que o TC entre
docentes corra da melhor maneira possível? *
Marcar tudo o que for aplicável.

 Forma como o líder organiza e coordena as atividades da equipa

 Clima de cooperação

 Forma de trabalhar da equipa

 Respeito pelos modos operatórios

 Relação entre os membros da equipa

 Papel que cada membro desempenha na equipa

 Outra

23. Se assinalou Outra, diga qual.

24. 16. O que é para si a cooperação entre docentes? *
 

 

 

 

 

25. 17. Dê três exemplos de TC em que esteve envolvido.
 

 

 

 

 

26. 18. Apresente sugestões que gostaria de ver implementadas no AE para reforçar o TC
entre docentes (máximo 3 respostas)
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