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Sessão 2, Atividade 1 

Identificar comportamento inapropriado 

Na sua mesa, discutir os tipos de comportamento inapropriado e de procedimentos incorretos em cada grupo de intervenientes. Complete a folha, dando 
dois exemplos para cada grupo de intervenientes. 

Favor selecionar um membro da equipa para partilhar os resultados da vossa discussão com a sala. 

  

Stakeholder group 

What are examples of 
inappropriate 

behavior/malpractice by 
stakeholder group? 

When can the inappropriate 
behavior/malpractice take 

place? 

Where can the  inappropriate 
behavior/malpractice take 

place? 

Who can assist the 
stakeholder in engaging in  

inappropriate 
behavior/malpractice? 

Students 

1. 

 

   

2.    

3.    

4.    

Grupo de intervenientes Quais são os exemplos de comportamento inapropriado/procedimentos incorretos deste grupo de intervenientes? 

Estudantes 

 

 

Pais 
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Outros 
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Grupo de intervenientes Quais são os exemplos de comportamento inapropriado/procedimentos incorretos deste grupo de intervenientes? 

Professores, reitores 
e outros docentes da 

escola  

 

 

Administradores de 
Exames 
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Outros 
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Grupo de intervenientes Quais são os exemplos de comportamento inapropriado/procedimentos incorretos deste grupo de intervenientes? 

Responsáveis pelo 
desenvolvimento de 

exames 

  

 

Especialistas em 
produção de exames 

(impressão, 
transporte, 

armazenamento e 
outros) 
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Outros 
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Grupo de intervenientes Quais são os exemplos de comportamento inapropriado/procedimentos incorretos deste grupo de intervenientes? 

Responsáveis pela 
correção dos exames 
e analistas de dados 

 

 

Autoridades e 
responsáveis 

políticos 
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Outros 

 

 


