
Curso de Mestrado em Observação e Análise da Relação Educativa  

Isabel Gomes da Silva ( Prof. Quadro de Escola do Ag. Escolas de Vila do Bispo) 

 

“A Gestão de Tempo e Desempenho Escolar – Percepção dos Alunos do 

Ensino Básico  – Um Estudo de Caso  

no Agrupamento de Escolas de Vila do Bispo” 

 

CALENDARIZAÇÃO GERAL 

 

Observação 1: Preenchimento de uma Grelha de Registo de ocupação do 

tempo individual de cada aluno durante uma semana. 

 

 Serão escolhidos aleatoriamente cinco alunos pertencentes a cada ano de 

escolaridade do Ensino Básico (1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º,8º e 9º Ano) –  

 total de 45 alunos 

 

 Será solicitada a autorização dos Encarregados de Educação e dos próprios Alunos 

para a realização deste estudo assim como da autorização dos respectivos 

Directores de Turma (2º e 3º Ciclos) e Professor Titular de Turma (1º Ciclo) 

 

 Na semana posterior a cada Observação será feita uma reunião com cada grupo de 

alunos para registo de conclusões. 

 



A Observação terá a seguinte calendarização: 

Semana (Data) da 

Aplicação da 

Observação de 

comportamentos 

(Grelha de Registo) 

Ano de 

Escolaridade 

Semana (Data) 

da Aplicação da 

Entrevista colectiva 

(Registo de 

Conclusões) 

4 a 10 de Maio 9ºAno 

6ºAno 

 

Em dia a definir na 

semana de 11 a 15 

de Maio 

11 a 15 de Maio 5ºAno 

7ºAno 

8ºAno 

Em dia a definir na 

semana de 18 a 23 

de Maio 

18 a 23 de Maio 1º Ano 

2º Ano 

Em dia a definir 

na semana de 25 

a 29 de Maio 

25 a 29 de Maio 3º Ano 

4º Ano 

Em dia a definir 

na semana de 1 a 

5 de Junho 

Observação 2: Aplicação de um Inquérito por meio de Questionário a todos os 

alunos do Agrupamento de Vila do Bispo com excepção dos alunos 

pertencentes ao 1º e 2º Ano de Escolaridade. 

 Este Questionário será enviado primeiramente à DGIDC (Direcção Geral de 

Inovação e de Desenvolvimento Curricular) para Aprovação e só depois será 

aplicado em todas as escolas (os Professores serão contactados para que seja 

escolhida a melhor data para aplicação do Questionário, de modo a não interferir 

com o normal funcionamento das aulas) 

 O Questionário terá estrutura diferente para os alunos do 1º Ciclo. (Será um 

Questionário para os alunos do 1º Ciclo e outro Questionário para os alunos do 2º e 

3º Ciclos) 

 Este Questionário será aplicado ainda durante este Ano Lectivo 



 

 

 

 

 

 

 

 


