
Mapa de respostas às questões 5 e 6 do Questionário 

1. Que Grau de importância atribui no exercício da sua profissão, às 

práticas seguintes: 

2. Das Práticas seguintes indique as que consegue realizar: 

 

1 2 

A. Cumprir os programas na íntegra 93,6 79,6 

B. Ajudar o desenvolvimento global e interrelacional dos alunos 84,5 75,3 

C. Contribuir para uma sociedade mais democrática 89,0 58,7 

D. Criar nos alunos consciência cívica 94,5 68,2 

E. Dedicar-me totalmente à(s) a minha(s) disciplina(s) 87,1 66,1 

F. Despertar o gosto pelo conhecimento 95,5 78,2 

G. Transmitir conhecimento 93,6 83,5 

H. Transmitir normas, atitudes e valores 92,7 83,6 

I. Organizar e gerir o currículo 88,5 65,1 

J.  Realizar articulação disciplinar 65,7 36,1 

K. Fazer com que os alunos aprendam 95,5 74,3 

L. Definir o Material curricular a utilizar na sala de aula 79,1 73,6 

M.  Partir do conhecimento dos alunos para novas situações 92,7 78,2 

N. Tornar as aprendizagens significativas para os alunos 99,0 83,7 

O. Ensinar para o desenvolvimento de competências 94,5 79,0 

P. Promover a avaliação formativa 89,1 67,4 

Q. Desenvolver trabalho cooperativo 80,4 53,3 

R. Trabalhar em grupos disciplinares 65,1 36,7 

S. Trabalhar em grupos multidisciplinares 53,7 22,3 

T. Dinamizar a participação ativa dos pais na escola 66,7 21,3 

U. Participar na Construção do Projeto Curricular de Escola 63,3 34,8 

V. Participar na Construção do Projeto Curricular de Turma 74,1 57,5 

 

Verifica-se que os professores dão menor importância ao trabalho em 

grupos multidisciplinares bem como à participação na construção do 

projeto curricular de escola e à participação ativa dos pais na escola. 

 As práticas que os professores realizam com menor intensidade são 

por ordem crescente, a dinamização da participação ativa dos pais na 

escola, o trabalho em grupos multidisciplinares, a participação na 

construção do projeto curricular de escola, a realização de articulação 

curricular e o trabalho em grupos disciplinares 

 

 



 


