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Anexo 5  

Grelhas de Análise de Conteúdo 

Quadro 1- Dimensões e Categorias de análise 

Categorias 

 

Organização de actividades lectivas 

 

 Recorre à actividade 

experimental (no âmbito dos 

saberes) 

 Promove um contexto de 

comunicação adequado 

 Recorre a várias formas de 

expressão (TIC) 

 

Avaliação das aprendizagens 

 

 Promove a avaliação, nas 

suas diferentes modalidades e 

funções 

 Diversidade do trabalho 

individual ou em grupo 

 Envolvimento dos alunos 

na gestão do currículo 

Projectos e Actividades 

 Participação na construção, 

desenvolvimento e avaliação do 

projecto educativo de escola e 

projectos curriculares 

 Integra no PEE saberes e práticas da 

comunidade 

 

Cargos desempenhados 

 Participa nas actividades 

de administração e gestão 

 Promove uma articulação 

entre a Escola as famílias e a 

própria comunidade 

 Participa em projectos e 

estudos de interesse para a escola 

ou para a comunidade 

 

Acções de Formação 

 Desenvolvimento de um 

plano de formação baseado nas suas 

necessidades decorrentes da sua 

prática nas diversas dimensões 

(científica, metodológica e 

deontológica) 

Eventos formativos 

 Atitude positiva relativa 

ao trabalho colaborativo 

 Participa em projectos de 

investigação relacionado com o 

ensino e a aprendizagem e o 

desenvolvimento dos alunos 

 

Acção profissional e ética 

 Princípio da Inclusão 

 Desenvolvimento da 

 

 Função de ensinar, com 

recurso ao saber cientificamente 

validado no quadro da política 

educativa 

Dimensões da análise de 

conteúdo 

1. 

Desenvolvimento 

do Ensino e da 

Aprendizagem 

2.  

Participação na 

escola e na 

comunidade 

escolar 

3. 

Desenvolvimento 

e formação 

profissional ao 

longo da vida 

4.Vertente 

profissional e 

ética 
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cidadania 

 Respeito mútuo 

 Tem em conta a Escola e a 

sua missão 

 Diferenciação Pedagógica 

Metodologia diversificada 

 Promove a autonomia dos 

alunos e a sua plena inclusão na 

sociedade  

 Valoriza os diferentes 

saberes pessoais e culturais 

 

About me 

Inclui elementos de caracterização 

pessoal de diversos tipos 

 

 Gostos e áreas pessoais  

 Perspectivas 

individualizadas sobre diferentes 

aspectos relacionados ou não 

com a profissão 

Quadro 2 – Categorias e itens de análise 

Categorias  Indicadores no Webfolio (itens de análise) 

Organização de actividades lectivas Planificações 

Recursos 

Avaliação das aprendizagens Trabalhos 

Avaliação 

Projectos e actividades Actividades 

Projectos 

Plano Anual de Actividades 

Cargos desempenhados Cargos atribuídos  

Relatórios 

Acção Profissional e ética Referências ao código deontológico 

Evidências retiradas de documentos de 

outras categorias relativas  

Curriculum profissional 

Associativismo 

About me Aspecto gráfico 

Elementos pessoais 

 

5.Pessoalidade 


