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governança 

capacidade interna de mudança
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plano das orientações para a ação
 plano da ação organizacional

tipos diferentes de condições

Mudanças em resultado do processo de avaliação externa da escola
Mudanças em resultado do processo de autoavaliação da escola
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Mudanças em resultado do 
processo de AE 
Mudanças no processo de autoavaliação Mudanças pedagógicas/curriculares Mudanças

organizacionais

Planeamento do processo de AA Definição dos campos de análise da AA Reação e 
interpretação do processo de AA

“Planeamento do processo de AA”

avaliação interna com caráter impositivo

Definição dos campos de análise da AA

Reação e interpretação do processo de AA
aceitação  interiorização

Processo de 
avaliação das aprendizagens Resultados dos alunos

Processo de ensino/ aprendizagem Relação pedagógica 
professor/alunos

Processo de avaliação das aprendizagens
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Resultados dos alunos”

rankings

Procedimentos 
organizativos Planeamento e execução da ação educativa

“Procedimentos organizativos”

Planeamento e execução da ação educativa

Reação e interpretação do processo de AA

Reação e interpretação do processo de AA” habituação e 
interiorização
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 mito racional ).

forma de controlo e de responsabilização (accountability). 

reforço das 
micropolíticas balcanização individualismo

Resultados dos alunos

performances

Acompanhamento e supervisão das práticas de sala de aula

ranking

Procedimentos organizativos
Planeamento e execução da ação educativa
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“Procedimentos organizativos” 

Planeamento e execução da ação educativa

taked for granted

)

empowerment

procedimentos burocráticos
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accountability
rankings

performatividade

performances. 

micropolíticas balcanização
individualismo

Estudos de Avaliação Educacional

accountability rankings
Do currículo á avaliação, da avaliação ao currículo 

Olhar de professor

Currículo Sem 
Fronteiras

Análise de conteúdo 

Melhorar os processos e os resultados educativos. O que nos ensina a investigação

Dispositivos de autoavaliação de escola: entre a lógica do controlo e a lógica da 
regulação

Avaliação das escolas – Modelos e processos
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Infância e educação – 
Investigação e práticas

British Journal 
of Educational Studies

Building a new struture for school leadership.

Redescobrir a Escola Privada Portuguesa como Organização

Os professores em tempos de mudança

A escola como organização e a participação na organização escolar

A Escola como organização educativa: uma abordagem sociológica 

Elo

Avaliação das 
escolas. Consensos e divergências

El Nuevo Institucionalismo en el Análisis 
Organizacional

Revista do Fórum Português de Avaliação Educacional

Ensaio, 

Estudo de caso- planejamento e métodos .


