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RELATÓRIO 2019/2020 

AUTOAVALIAÇÃO DA ESCOLA 

INTRODUÇÃO 

O processo de autoavaliação interna, instituído pela lei 31/2002 de 20 de dezembro, deve ser um processo contínuo e 

deve procurar basear a sua intervenção na análise dos diferentes fatores que contribuem para a atividade educativa do 

Agrupamento, procurando dotar a escola de um conjunto de instrumentos, que lhe permitam aferir a sua atuação e 

estabelecer formas e processos de ação cada vez mais eficazes.  

Ao longo do tempo, a equipa de autoavaliação tem vindo a recolher um conjunto alargado de dados sobre a escola, que 

vão desde a evolução dos resultados escolares internos, a evolução dos resultados escolares nos exames nacionais numa 

análise comparativa, quer com os resultados internos, quer com os resultados nacionais e concelhos vizinhos, os 

resultados do acesso ao ensino superior dos nossos alunos, até aos fatores sociais como o cumprimento das regras e 

disciplina, o abandono escolar, a mobilização de medidas de apoio à aprendizagem, a qualidade do sucesso, ...etc. 

Esta avaliação tem sido transversal aos diferentes ciclos de ensino que integram o agrupamento, colocando a escola em 

desafio permanente de renovação de práticas, seja nas questões de caráter pedagógico, seja no envolvimento dos 

diferentes agentes da comunidade educativa, com particular importância para as famílias, instituições locais, parcerias 

e protocolos, procurando garantir padrões de qualidade cada vez mais elevados. 

Com o trabalho que agora se apresenta, procurou-se medir o grau de satisfação de toda a comunidade educativa, 

relativamente às diferentes estruturas da escola, particularmente, nos aspetos da liderança, organização e gestão, 

tipologia de trabalho e cultura de escola, abrangendo o funcionamento das diferentes estruturas escolares de gestão e 

orientação educativa, funcionamento administrativo, gestão de recursos materiais e humanos e a visão inerente à ação 

dos diferentes agentes da ação educativa. 

Pretende-se dar continuidade à procura de processos de melhoria contínua, procurando identificar pontos fortes e 

fragilidades que possam existir, para serem analisados e estabelecer planos de ação estratégicos, que promovam uma 

cultura de melhoria constante na organização, gestão, funcionamento e melhoria do cumprimento dos principais eixos 

que norteiam o Projeto Educativo, permitindo a tomada de decisões fundamentadas na organização do modelo de 

escola que queremos construir. 

 

 

 



 

 

2019/2020 
 

4 

OBJETIVOS 

 Conhecer o grau de satisfação dos diferentes intervenientes da escola; 

 Conhecer a perceção que as pessoas têm, relativamente à organização da qual fazem parte; 

 Promover a mobilização interna para a mudança e construção de projetos, sustentada no conhecimento da 

organização; 

 Conhecer os pontos fortes e os pontos fracos do Agrupamento; 

 Promover a melhoria da qualidade da organização da escola e dos seus níveis de eficácia; 

 Assegurar o sucesso educativo de todos os alunos, baseado na qualidade, na exigência e na responsabilidade; 

 

METODOLOGIA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 Para a elaboração do presente relatório, foram utilizados questionários de resposta aberta, fechada e de escolha 

múltipla, dirigidos a docentes, alunos, assistentes operacionais, pais e encarregados de educação. 

As diferentes questões constantes dos questionários foram organizadas em várias vertentes, conforme constam da 

tabela abaixo, e foram adaptadas aos diferentes sujeitos a que se destinaram, tendo, algumas, sido simplificadas, quer 

em termos de conceitos, quer de linguagem, para alunos, pais e assistentes operacionais, mantendo-se, no entanto, e 

sempre que possível, questões comuns, que pudessem abranger um conjunto alargado de dados comparativos das 

diferentes opiniões. 

Os inquéritos começaram a ser disponibilizados em maio do ano letivo anterior, exclusivamente via web com recurso à 

plataforma google forms e foram submetidos pelos próprios de forma anónima. Dada, no entanto, a participação 

residual dos alunos, só no início deste ano foram disponibilizados em formato papel, para que o universo de 

respondentes pudesse ser significativo.  

Os inquéritos foram disponibilizados à totalidade dos docentes do Agrupamento, a todos os encarregados de educação 

e assistentes operacionais, cujo email foi disponibilizado pelos serviços administrativos. Para os alunos, foi solicitado a 

todos os diretores de turma que o distribuíssem, em suporte de papel, a um terço dos alunos de cada turma, dos 

diferentes ciclos, selecionados ao acaso (excetuou-se a EPE e o 1 °. CEB). 

Na tabela abaixo indicam-se as questões colocadas ao pessoal docente e assinalam-se as que são comuns em termos 

de substância, aos alunos, aos encarregados de educação e assistentes operacionais, tendo sempre em atenção que 

foram estruturadas com a linguagem adequada aos respondentes. Os diferentes questionários encontram-se em 

tabelas anexas no final deste relatório. 
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Direção Escala Pessoal 
Docente 

Alunos 
 
(questões 
adaptadas) 

E. de 
Educação 
(questões 
adaptadas) 

Pessoal 
n/Docente 
(questões 
adaptadas) 

1-Gere eficazmente os recursos humanos.  

1 a 10 

X   X 

2- Gere eficazmente os equipamentos e instalações. X X  X 

3- Ausculta as necessidades e expetativas dos 
professores. 

X   X 

4- Mobiliza as competências/expetativas dos 
professores de forma a rentabilizar e melhorar a sua 
atuação.  

X 
 

 
 

 X 

5- Mostra disponibilidade/abertura para ouvir os 
professores da escola, quando estes o solicitam. 

X 
 

X 
 

X X 

6- Promove a participação dos professores na vida da 
escola. 

X X  X 

7- Estimula o desenvolvimento pessoal e profissional 
dos diferentes atores educativos. 

X 
 

 
 

 X 

8- As informações prestadas são sempre claras, exatas e 
atualizadas 

X X X X 

9- Reconhece, valoriza e estimula o trabalho dos 
docentes 

X   X 

10- Toma decisões adequadas em tempo útil. X X  X 

11- Incentiva a participação de todos os encarregados 
de educação na vida da escola. 

X 
 

 
 

X  

12- Incentiva a participação de todos alunos na vida da 
escola. 

X  X  

13- Estabelece protocolos com diferentes entidades 
(Câmara Municipal, entidades de saúde, entidades 
desportivas, empresas locais … outras), no sentido de 
promover o cumprimento do estabelecido no Projeto 
Educativo. 

X 

 
 
 
 

X  

14- Envolve a escola em projetos nacionais. X    

15- Define estratégias que visem manter a disciplina na 
escola. 

X X X  

16 - Toma as medidas necessárias para a promoção do 
sucesso educativo dos alunos. 

X X X X 

17- Resolve, de forma imparcial e justa, os problemas 
que surgem na escola. 

X X X X 

18- Cria condições que garantam o bem-estar de todos 
os alunos. 

X X X X 

19- Preocupa-se com o bem-estar de todos professores. X   X 

 

 

Cultura de Escola Escala Pessoal 
Docente 

Alunos 
 
(questões 
adaptadas) 

E. de 
Educação 
(questões 
adaptadas) 

Pessoal 
n/Docente 
(questões 
adaptadas) 

1. Conheço os documentos estruturantes da escola. 

S/N 

X X X X 

2.Considero que a escola é um lugar disciplinado e 

seguro. 
X X X X 

3. A relação professor/aluno é baseada no respeito 

mútuo. 
S/N/M/R 

X X X  

4. A escola promove atitudes de entreajuda nos 

alunos. 
X  X  



 

 

2019/2020 
 

6 

5. Os professores preparam e estimulam os alunos 

para uma aprendizagem autónoma. 
X X X  

6. Os professores estimulam a autoavaliação em sala 

de aula. 
X X X  

7. A escola oferece estratégias de combate ao 

insucesso escolar. 
X X X  

8. Os professores explicam detalhadamente os 

objetivos da disciplina e os respetivos critérios de 

avaliação.  

X X X  

9. Considero que a escola tem uma oferta de clubes e 

projetos adequadas aos interesses dos alunos.  
S/N X    

10. Nas visitas de estudo e/ou os trabalhos de campo 

promove-se o desenvolvimento de trabalhos que 

contribuam para melhorar a aprendizagem dos 

alunos. 
S/N/M/R 

X X   

11. A associação de estudantes promove encontros 

entre os alunos para debater problemas da escola.  
X X X  

12. Os funcionários são corretos no atendimento aos 

alunos. 
X X X  

13. Estou satisfeito com os horários e a qualidade da 

prestação dos serviços da escola: secretaria, 

biblioteca, refeitório, bar, reprografia, horário letivo 

 horário não letivo. 
S/N 

X X X X 

14. Considero que o horário de atendimento semanal 

do diretor de turma/professor titular é adequado. 
X    

15. Considero que o portal do agrupamento é claro, 

de fácil consulta e contém informação relevante. 
X X X X 

16. As normas e o regulamento do agrupamento são 

aplicados. 

S/N/M/R 

X    

17. Considero que existe um clima de respeito e 

trabalho colaborativo entre colegas. 
X   X 

18.Sinto que o meu trabalho é valorizado pelos 

encarregados de educação. 
X   X 

19. Indique dois pontos fracos /propostas de 

melhoria.  

Aberta 
X X X X 

 20. Indique dois pontos fortes.  X X X X 

Legenda da escala: S/N, sim/não - S/N/M/R, sim/não/muitas vezes/raramente 

 

Tipologia de trabalho / Relação pedagógica escala Docentes 

1. Adequa as suas planificações em função das aprendizagens e interesses de todos os 

alunos. 

1 a 10 

X 

2. Encoraja a participação de todos os alunos nas atividades. X 

3. É exigente no exercício das suas funções. X 

4. Mostra disponibilidade para ouvir os problemas de todos os alunos. X 

5. Utiliza as TIC como recurso pedagógico dentro da sala de aula. 
X 

6. Utiliza as TIC como instrumento de desenvolvimento pessoal e profissional.  
X 
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7. Promove a realização de trabalho colaborativo, em grupo ou a pares.  X 

8. Reflete com os alunos sobre os seus progressos e dificuldades. X 

9. Promove a realização de trabalhos de pesquisa em suportes variados (livros, jornais, 

internet, ...). 
X 

10. Promove, regularmente, sessões de trabalho experimental/prático/laboratorial. X 

11. Expõe os conteúdos de forma clara, utilizando materiais diversificados (vídeos, 

demonstração, diagramas, modelos, gráficos, materiais manipulativos e interativos). X 

12. Mostra disponibilidade para esclarecer dúvidas dos alunos. X 

13. Utiliza a diversidade dos alunos como recurso para o ensino e aprendizagem. 
X 

 

Na resposta às diferentes questões, foi utilizada uma escala crescente de 1 a 10, salvo em questões de caráter mais 

específico, onde foi usado (sim/não) e noutras sim/não/muitas vezes e raramente. Para tratamento dos dados, 

uniformização de critérios e facilidade de interpretação dos resultados, a escala crescente será traduzida em quatro 

níveis qualitativos. A saber: de 1 a 4, “Insatisfeito”; de 5 a 6, “Pouco satisfeito”; de 7 a 8, “Satisfeito” e de 8 a 9, “Muito 

Satisfeito”, o que corresponderia, numa escala de 1 a 5; nível negativo(1e2) – insatisfeito; níveis positivos, pouco 

satisfeito, satisfeito e muito satisfeito. 

 

 

AMOSTRA 

Os diferentes universos de aplicação e as taxas de participação encontram-se espelhadas na tabela abaixo. 

 Docentes Alunos Assistentes O Enc. de Educação 

Universo 196 979 43 502 

Respondentes 91 46% 258 26% 21 48% 283 56,4% 

 

O universo de respondentes (91) 

distribui-se da seguinte forma: 

13,2% EPE;  35% 1.ºCEB; 

11% 2.ºCEB;  10% 3.ºCEB;  

7% SEC;  3% EE;  

21% mais do que 1 ciclo 

 

O universo de respondentes (21) 

distribui-se da seguinte forma: 

33,3% EPE;  

42,9% 1.º CEB;  

14,2% Dr João R.Pai;  

9,6% Secundária 

  

 

Apesar dos esforços desenvolvidos pela equipa de avaliação em solicitar por email, várias vezes, que respondessem aos 

inquéritos que haviam sido enviados, de registar a baixa participação quer dos docentes quer do pessoal não docente, 

o que poderá indiciar a importância que é atribuída ao papel da autoavaliação da escola.  
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ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A análise dos resultados será feita tendo em conta as questões das diferentes vertentes e, sempre que possível, com 

comparação de resultados entre os diferentes universos de respondentes, quando as questões forem comuns. 

Para maior facilidade de leitura e interpretação, recorrer-se-á à apresentação dos resultados através de gráficos. Para 

as questões de resposta por escala crescente, os resultados traduzir-se-ão, em termos percentuais, em níveis 

qualitativos de “Insatisfeito”, “Pouco satisfeito”, “Satisfeito” e “Muito Satisfeito” com a conversão já referida 

anteriormente. Ainda para este tipo de questões, será apresentada a mediana obtida em cada uma delas. Na 

identificação do tipo de respondentes usar-se-á a seguinte nomenclatura: Pessoal Docente – PD; Alunos – A; Pessoal 

n/Docente – PND; Encarregados de Educação – EE. 

Será feita, também, a identificação dos pontos fortes e as áreas em que é preciso melhorar (fragilidades), recorrendo-

se à seguinte estratégia: sempre que a percentagem global dos níveis “Satisfeito” e “Muito Satisfeito” for igual ou 

superior a 65%, será identificado como ponto forte; caso contrário serão ser consideradas como áreas a melhorar. Como 

pontos fracos serão considerados apenas aqueles aspetos em que mais de 50% dos respondentes se mostrarem 

“Insatisfeitos”. 

 

 

DIREÇÃO 

Classificação global: 

 

 

 

 

Na análise da gestão dos recursos humanos, podemos verificar que cerca de um terço do PND de mostra insatisfeito, 

sendo que outro terço se revela muito satisfeito. Já no que diz respeito ao PD a distribuição do grau de satisfação é mais 

equilibrada com cerca de 58% a mostrar-se satisfeito ou muito satisfeito. 

0,0

20,0

40,0

Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito

1

PD PND

Mediana 
(de 1 a 10) 

Geral PD A Pn/D EE 

8 7 8 8 7 

1 - Gestão dos recursos humanos. 

 

Mediana 
(de 1 a 10) 

PD A Pn/D EE 

7  8  
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Relativamente a esta questão a opinião dos inquiridos situa-se sobretudo entre os níveis de pouco satisfeito e satisfeito. 

É o pessoal não docente que se mostra mais insatisfeito com a gestão de equipamentos e instalações. 

 
 

 

Nesta questão é o PD que se manifesta menos satisfeito com a auscultação das suas necessidades e expetativas já que, 

mais de 50% se situa entre o insatisfeito e o pouco satisfeito. A opinião do PND é mais estremada, apontando para o 

insatisfeito (33%) e o satisfeito (47%). 

.  

Na mobilização de competências/expetativas para a rentabilização do pessoal, pouco mais de 53% se mostra satisfeito 

e muito satisfeito o que revela que nesta área é necessário intervir, pois o bom funcionamento de uma boa organização, 

beneficiará sempre do grau de satisfação dos seus trabalhadores. 

0,0

20,0

40,0

60,0

Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito

2

PD A PND

0,0

20,0

40,0

60,0

Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito

3

PD PND

0,0

20,0

40,0

60,0

Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito

4

PD PND

2 - Gestão dos equipamentos e instalações. 

 

Mediana 
(de 1 a 10) 

PD A Pn/D EE 

8 6 8  

3 - Auscultação das necessidades e expetativas  Mediana 
(de 1 a 10) 

PD A Pn/D EE 

6  7  

4 - Mobilização de competências/expetativas de forma a rentabilizar e 

melhorar a atuação do pessoal docente e não docente 

Mediana 
(de 1 a 10) 

PD A Pn/D EE 

7  7  
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Nesta questão, quer pela análise do gráfico, quer pela mediana das respostas, verifica-se que uma percentagem grande 

de todos os respondentes considera que existe boa abertura e disponibilidade para ouvir as pessoas, por parte da 

direção 

 
 

 
Também aqui, podemos verificar que as pessoas avaliam esta questão como um ponto forte, mostrando-se satisfeitas 

ou muito satisfeitas com o trabalho desenvolvido, por parte da direção, no sentido promover o envolvimento de todos 

na vida escolar. 

 

Embora a percentagem de satisfeitos ou muito satisfeitos seja superior à percentagem de insatisfeitos ou pouco 

satisfeitos, não existe uma diferença que se possa considerar como significativa, pelo que se considera ser uma área 

que carece de melhoria. 

0,0

20,0

40,0

Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito

5

PD A PND EE

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito

6

PD A PND

0,0

20,0

40,0

60,0

Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito

7

PD PND

5 - Disponibilidade/abertura para ouvir as pessoas quando estas o solicitam Mediana 
(de 1 a 10) 

PD A Pn/D EE 

8 8 8 8 

6 - Promove a participação das pessoas na vida da escola Mediana 
(de 1 a 10) 

PD A Pn/D EE 

8 8 8  

7 - Estimula o desenvolvimento pessoal e profissional dos diferentes atores 

educativos. 

Mediana 
(de 1 a 10) 

PD A Pn/D EE 

7  8  
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Nesta questão, verifica-se existir uma percentagem grande de pessoal n/docente que se mostra insatisfeito com a 

clareza, a exatidão e atualização das informações prestadas o que contrasta, claramente, com o que sente o pessoal 

docente, os alunos e os encarregados de educação, cuja tendência é mostrarem-se satisfeitos ou muito satisfeitos. É 

necessário, por isso, verificar por que razão isto acontece em relação ao pessoal não docente. Esta mesma diferença 

pode ser constatada através da mediana. 

 

 
 

Embora com uma mediana de 7 e níveis positivos atribuídos à valorização do trabalho, quer do pessoal docente, quer 

do pessoal n/docente, por parte da direção, esta é uma questão que necessita ser repensada e melhorada. Verifica-se 

aqui ser o pessoal docente que se sente mais penalizado, relativamente a esta questão. 

 

 

0,0

20,0

40,0

Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito

8

PD A PND EE
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Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito
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PD PND

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito

10

PD A PND

8 - As informações prestadas são sempre claras, exatas e atualizadas Mediana 
(de 1 a 10) 

PD A Pn/D EE 

7 8 8 8 

9 -      Reconhecimento e valorização do trabalho Mediana 
(de 1 a 10) 

PD A Pn/D EE 

7  7  

10 - Toma decisões adequadas em tempo útil Mediana 

(de 1 a 10) 
PD A Pn/D EE 

7 6 8  
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É o pessoal não docente que mais acha que as decisões não são tomadas em tempo útil, mas é entre os alunos que 

existe uma maior dispersão de opiniões e daí a mediana ser a mais baixa dos três grupos. No entanto a diferença 

percentual entre os dois níveis mais baixos e os dois mais altos é muito pequena. Pode, pois, considerar-se ser uma área 

que necessita ser melhorada. 

 
 

 
 

Quer a perceção do pessoal docente, quer a dos próprios encarregados de educação é a de que a escola procura 

incentivar a participação destes últimos na vida da escola. A percentagem de insatisfeitos é, apenas, da ordem dos 12 a 

15 por cento. 

 
 

 
 

À semelhança da questão anterior, também aqui os dois grupos de respondentes têm opinião muito favorável ao 

incentivo à participação dos alunos na vida escolar. A percentagem de insatisfeitos ainda é mais residual, sendo na 

ordem dos 9 a 12 por cento. 
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PD EE
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PD EE

11 - Incentiva a participação de todos os encarregados de educação na vida da 

escola 

Mediana 
(de 1 a 10) 

PD A Pn/D EE 

8   8 

12 -   Incentiva a participação de todos alunos na vida da escola Mediana 
(de 1 a 10) 

PD A Pn/D EE 

8   8 
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Relativamente ao estabelecimento de protocolos com as diferentes entidades da comunidade em que a escola se insere, 

tendo em vista o cumprimento do estabelecido no PE, os dois grupos inquiridos mostram uma grande afinidade de 

opinião e um grau de satisfação elevado, sendo a percentagem de insatisfeitos quase residual, (4% e 8%). 

Podemos considerar, assim, que as últimas três questões analisadas são claramente pontos fortes, e que não devem ser 

descuidados. 

 
 

 
No que concerne à participação e envolvimento em projetos nacionais, uma grande percentagem de docentes 

considera-se satisfeito e muito satisfeito 72,6%. 

 

 
Analisando a dispersão de opiniões pelos diferentes níveis do gráfico acima, podemos concluir que esta é uma área a 

necessitar de atenção, por parte dos órgãos decisores, no sentido de se encontrarem estratégias que possam alterar 
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13 - Estabelecimento de protocolos com diferentes entidades no sentido de 

promover o cumprimento do estabelecido no Projeto Educativo. 

Mediana 
(de 1 a 10) 

PD A Pn/D EE 

8   8 

14 –  Envolvimento da escola em projetos nacionais Mediana 
(de 1 a 10) 

PD A Pn/D EE 

8    

15 –   Definição estratégias que visem manter a disciplina Mediana 
(de 1 a 10) 

PD A Pn/D EE 

7 8 8 7 
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este panorama e melhorar a disciplina na escola. A diferença percentual entre os dois níveis mais baixos e os dois níveis 

mais altos é pequena. Ainda pela análise da mediana, verifica-se que são os docentes e os encarregados educação que 

têm opinião mais negativa. No entanto a mediana dos quatro grupos de inquiridos situa-se em níveis altos da escala. 

 
 

 
 

Relativamente à preocupação em tomar medidas que garantam o sucesso de todos os alunos, existe uma grande 

concordância na opinião dos inquiridos. Todos se mostram satisfeitos ou muito satisfeitos com o trabalho que tem sido 

realizado pela direção, neste âmbito. A percentagem de insatisfeitos, expressa por todos, é muito baixa.  

 
 

 
 

Quer pela análise do gráfico, quer pela análise da mediana, são os alunos e o PND que manifestam menos satisfação, 

no que respeita à resolução imparcial e justa dos problemas. O pessoal docente e os encarregados apresentam uma 

percentagem maior nos níveis de Satisfeito e Muito Satisfeito (na ordem dos 60%). Será interessante tentar perceber 

esta diferença de opinião, entre estes dois grupos, para procurar perceber as razões e avaliar da necessidade de serem 

tomadas medidas que melhorem a perceção expressa. 
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16 – Toma as medidas necessárias para a promoção do sucesso educativo de 

todos os alunos 

Mediana 
(de 1 a 10) 

PD A Pn/D EE 

7 8  8 

17 – Resolve, de forma imparcial e justa, os problemas que surgem na escola Mediana 
(de 1 a 10) 

PD A Pn/D EE 

8 6 8 7 
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Também neste aspeto a perceção dos alunos é a mais negativa de todos os inquiridos, contrastando com a opinião 

expressa pelos docentes e pelos encarregados de educação. Será, pois, fundamental refletir sobre as causas subjacentes 

à perceção manifestada pelos alunos, já que um clima de bem-estar é condição essencial, para que se sintam motivados 

para a aprendizagem e envolvidos na construção de uma escola para todos. 

 
 

 
A preocupação com o bem-estar dos inquiridos, por parte da direção, sai penalizada, com mais de um terço a 

mostrarem-se insatisfeitos ou pouco satisfeitos. É claramente um aspeto que necessita ser tido em atenção e 

melhorado. 
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18 – Cria condições que garantam o bem-estar de todos os alunos Mediana 
(de 1 a 10) 

PD A Pn/D EE 

8 6 8 8 

19 –  Preocupação com o bem-estar do Pessoal Docentes e n/Docente Mediana 
(de 1 a 10) 

PD A Pn/D EE 

7  7  
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CULTURA DE ESCOLA 

 
Para avaliar os aspetos que dizem respeito à cultura de escola utilizaram-se dois tipos de escala: SIM/NÃO e SIM / A 

MAIORIA DAS VEZES / RARAMENTE / NÃO 

 

Na legenda dos gráficos esta nomenclatura passará a ser designada por: SIM, MV, R, NÃO 

 

Apresentar-se-ão, em primeiro lugar, todos os resultados em que haja cruzamento de questões, com os diferentes 

universos de respondentes.  

As questões onde esse cruzamento não exista, por serem de carater mais específico dos intervenientes, serão 

apresentadas no final desta secção. 

 

 

 

A resposta a esta questão é muito clara por parte de todos os inquiridos, sendo poucos aqueles que afirmam 

desconhecer os documentos estruturantes da escola. É o PND que reconhece mais esse desconhecimento. 

 

 

A grande maioria afirma que a escola é um local disciplinado e seguro. Cruzando, no entanto, esta questão com a 

questão 15 do questionário sobre a direção, verifica-se alguma discrepância na opinião dos inquiridos. Curiosamente 

são os alunos que mais consideram que a escola não é um lugar disciplinado e seguro, mas são os EE que consideram o 

contrário. 

1.Conheço os documentos estruturantes da escola 

 

2.Considero que a escola é um lugar disciplinado e seguro. 

 

2,2

97,8

14,3

85,7

23,8

76,2

17,6

82,4

NÃO SIM

1.

PD A PND EE

15,4

84,6

26,4

71,7

19,0

81,0

13,6

86,4

NÃO SIM

2.

PD A PND EE
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Parece não existir grandes dúvidas quanto a esta questão. A grande maioria dos que consideram que a relação 

professor/aluno é baseada no respeito mútuo, tende para o sim e para a maioria das vezes. 

 

Mais de 80% dos inquiridos responde favoravelmente, considerando que a escola promove atitudes de interajuda entre 

os alunos. 

 
 

Também quando questionados se a escola estimula os alunos para uma aprendizagem autónoma a unanimidade é 

grande entre os diferentes inquiridos, sendo poucos aqueles que acham que não ou que raramente acontece. 

3. A relação professor/aluno é baseada no respeito mútuo. 

 

4. A escola promove atitudes de entreajuda nos alunos. 

 

5. Os professores preparam e estimulam os alunos para uma aprendizagem autónoma. 

 

2,2 0,0

47,3 50,5

18,2

0,0 0,0

81,4

1,1 3,7

28,7

66,5

NÃO R MV SIM

3.

PD A EE

4,4
9,9

41,8 44,0

5,9
12,5

36,8

44,9

NÃO R MV SIM

4.

PD EE

3,3 6,6

38,5

51,6

4,7
0,0

40,7

54,3

4,4 6,3

39,3

50,0

NÃO R MV SIM

5.

PD A EE
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Como se verifica, a concordância é grande entre os inquiridos, sobre a preocupação dos docentes em estimular a 

autoavaliação em sala de aula.  

 

Nesta questão a maior parte dos inquiridos tende a considerar que a escola oferece estratégias de combate ao 

insucesso escolar. No entanto, de registar que cerca de 25% dos alunos acha que não. 

 

Quanto à explicação detalhada dos objetivos da disciplina e critérios de avaliação por parte dos professores aos 

alunos, a maior percentagem vai para o sim. Nesta questão, existe uma percentagem elevada de encarregados de 

6. Os professores estimulam a autoavaliação em sala de aula. 

 

7. A escola oferece estratégias de combate ao insucesso escolar. 

 

8. Os professores explicam detalhadamente os objetivos da disciplina e os respetivos critérios de avaliação.  

 

2,2 6,6

29,7

61,5

5,8
0,0

23,3

70,5

6,6 9,9

34,6

48,9

NÃO R MV SIM

6.

PD A EE

0,0 4,4

40,7

54,9

24,8

0,0 0,0

73,6

6,6 9,9

34,6
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7.

PD A EE

1,1 2,2

39,6

56,0

1,9

24,4 23,3

50,4

3,3 5,1
0,0

61,0
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educação (cerca de 35%) que referem não ter conhecimento, o que poderá denotar alguma falta de comunicação 

escola/casa. 

Cerca de 4% dos docentes não respondeu a esta questão, como se poderá confirmar pelo gráfico 

 

Pela leitura do gráfico pode-se concluir que as visitas de estudo ou os trabalhos de campo são aproveitadas para o 

desenvolvimento de trabalhos que contribuem para consolidar/melhorar aprendizagens dos alunos, cumprindo assim 

o seu papel. 

 

9. Considero que a escola tem uma oferta de clubes e projetos adequadas aos interesses dos alunos.  

 

10. Nas visitas de estudo e/ou os trabalhos de campo promove-se o desenvolvimento de trabalhos que 

contribuam para melhorar a aprendizagem dos alunos. 

 

11. A associação de estudantes promove encontros entre os alunos para debater problemas da escola.  

 

25,3

70,3

NÃO SIM

9.

PD

1,1 4,4

33,0

61,5

3,5
15,5 21,3

58,9

NÃO R MV SIM
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19,8
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9,9
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Pelas respostas dos inquiridos, verifica-se que cerca de metade dos alunos considera que a associação de estudantes 

não promove encontros para debater os seus problemas. A mesma opinião é expressa pelos docentes, uma vez que, 

se considerarmos a percentagem dos que respondem “não” e dos que respondem “raramente”, também ela atinge 

cerca de metade dos respondentes. Já os EE revelam desconhecimento sobre o assunto, uma vez mais de 60% não 

respondem. Pode-se concluir que a associação de estudantes não está a cumprir, verdadeiramente, o seu papel e será 

um aspeto que a escola deverá esforçar-se por melhorar. 

 

Praticamente todos os inquiridos se mostram satisfeitos com a atenção que os funcionários dispensam aos alunos. 

 

 

 

Quando inquiridos sobre o funcionamento dos diversos serviços oferecidos pela escola é o horário de funcionamento 

da secretaria que apresenta maiores discordâncias, pois uma grande percentagem de respondentes considera-se 

insatisfeito. Destes, é o pessoal docente e não docente que se mostra mais descontente.  

12. Os funcionários são corretos no atendimento aos alunos. 

 

13. Estou satisfeito com os horários e a qualidade da prestação dos serviços da escola: secretaria, biblioteca, 

refeitório, bar, reprografia, horário letivo e horário não letivo. 
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Se olharmos para os diferentes serviços, são os alunos que se mostram mais críticos quanto ao seu funcionamento, 

como se pode constatar nos diferentes gráficos apresentados. 

 

 

A maior percentagem de inquiridos mostra-se satisfeita com a clareza, a facilidade de consulta e o conteúdo do portal 

do agrupamento. Os menos satisfeitos são os alunos. 

 

Esta questão foi colocada, apenas, ao pessoal docente. Cerca de 97% considera que sim ou, pelo menos “a maioria das 

vezes”. 

14. Considero que o horário de atendimento semanal do diretor de turma/professor titular é adequado. 

 

15. Considero que o portal do agrupamento é claro, de fácil consulta e contém informação relevante. 

 

16. As normas e o regulamento do agrupamento são aplicados. 
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De salientar que, entre o pessoal docente, 19% considera que não existe um clima de respeito e interajuda entre colegas. 

 

 
Quanto à valorização do seu trabalho por parte dos encarregados de educação a maioria considera que ele é 

valorizado e apenas uma pequena percentagem acha que não. 

 

 

Os três gráficos que a seguir se apresentam, referem-se às questões cujo cruzamento de opinião não foi feito com 

outros intervenientes por terem caráter mais específico de cada universo de respondentes 

 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

Recomendaria esta escola aos meus amigos.

Recebo informação adequada sobre os cursos e respetivas
saídas vocacionais.

	O meu comportamento nas aulas de substituição é igual ao
das outras aulas.

	Os representantes dos alunos cumprem o seu papel de
transmitir informações entre colegas e os órgãos da escola.

	O esforço e a aprendizagem dos alunos são reconhecidos e
valorizados.

Alunos

NÃO NÃO Algumas vezes SIM

17. Considero que existe um clima de respeito e trabalho colaborativo entre colegas. 

 

18.Sinto que o meu trabalho é valorizado pelos encarregados de educação. 
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O gráfico é elucidativo. Chama-se apenas a atenção para a questão dois que, embora anteriormente, na questão 11 

cerca de metade dos alunos considerasse que a Associação de estudantes não promovia encontros para resolver os 

seus problemas, aqui, cerca de 77% considera que os seus representantes cumprem o papel de transmitir informações 

entre os colegas e órgão da escola. Quando questionados se recomendariam a escola aos seus amigos, cerca de 72% 

afirmam que sim. 

 

 

Todas as questões apresentam resposta positiva por parte do pessoal não docente, embora na questão do respeito, 

seja por parte dos alunos que se sentem menos respeitados. 

 

 

Nas questões 3 e 4 cerca de 60% dos Encarregados de educação afirmam não possuir conhecimento acerca do assunto. 

Estas questões devem merecer maior atenção por parte da escola, uma vez que, pelo que transparece, existe 

informação relevante que, por alguma razão, não está a chegar aos EE.  

Quando questionados se recomendaria a escola aos seus amigos, cerca de 91% afirmam que sim.  

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

Sinto-me respeitado pelos alunos

Sinto-me respeitado pelos professores

Sinto-me respeitado pelos encarregados de educação

Sinto que o meu trabalho é valorizado pelos professores

Pessoal n/Docente

NÃO R MV SIM

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Recomendaria esta escola aos meus amigos.

A escola promove ações de orientação vocacional.

Os alunos recebem informação adequada sobre os cursos e
respetivas saídas profissionais.

	Estou satisfeito com os horários e a qualidade da prestação
dos serviços da escola: [HORÁRIO ESCOLAR]

	O esforço e a aprendizagem dos alunos são reconhecidos e
valorizados.

Enc. de Educação

NÃO R MV SIM
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TIPOLOGIA DE TRABALHO / RELAÇÃO PEDAGÓGICA 

 
Este conjunto de questões foi colocado, apenas, ao pessoal docente e foi-lhes solicitado que, utilizando a escala 
crescente de um a dez, avaliassem o grau de satisfação, relativamente ao seu trabalho no que respeita aos aspetos 
de tipologia de trabalho e relação pedagógica, procurando refletir o que pensa em relação a si próprio. 
 
Na tabela encontram-se espelhadas as percentagens atribuídas e a mediana. 
 

Questões 
Escala crescente de classificação - % por nível 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Adequa as suas planificações em função 

das aprendizagens e interesses de todos os 

alunos. 

0,0% 
 

0,0% 
 

1,1% 
 

0,0% 
 

0,0% 
 

3,3% 
 

5,5% 
 

28,6% 
 

29,7% 
 

31,9% 
 

2. Encoraja a participação de todos os alunos 

nas atividades. 
0,0% 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
1,1% 

 
0,0% 

 
2,2% 

 
7,7% 

 
22,0% 

 
67,0% 

3. É exigente no exercício das suas funções. 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 16,5% 28,6% 53,8% 

4. Mostra disponibilidade para ouvir os 

problemas de todos os alunos. 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 1,1% 11,0% 29,7% 57,1% 

5. Utiliza as TIC como recurso pedagógico 

dentro da sala de aula. 
1,1% 1,1% 1,1% 0,0% 2,2% 3,3% 14,3% 28,6% 24,2% 24,2% 

6. Utiliza as TIC como instrumento de 

desenvolvimento pessoal e profissional.  
0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 4,4% 4,4% 18,7% 37,4% 34,1% 

7. Promove a realização de trabalho 

colaborativo, em grupo ou a pares. * 
0,0% 0,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 8,8% 18,7% 31,9% 36,3% 

8. Reflete com os alunos sobre os seus 

progressos e dificuldades. 
0,0% 1,1% 0,0% 1,1% 0,0% 2,2% 8,8% 19,8% 30,8% 36,3% 

9. Promove a realização de trabalhos de 

pesquisa em suportes variados (livros, jornais, 

internet,...). 

0,0% 0,0% 3,3% 1,1% 3,3% 5,5% 16,5% 19,8% 34,1% 16,5% 

10. Promove, regularmente, sessões de 

trabalho experimental/prático/laboratorial. 
1,1% 0,0% 2,2% 0,0% 6,6% 6,6% 17,6% 33,0% 16,5% 16,5% 

11. Expõe os conteúdos de forma clara, 

utilizando materiais diversificados (vídeos, 

demonstração, diagramas, modelos, gráficos, 

materiais manipulativos e interativos). 

0,0% 0,0% 1,1% 1,1% 0,0% 1,1% 3,3% 24,2% 35,2% 34,1% 

12. Mostra disponibilidade para esclarecer 

dúvidas dos alunos. 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 1,1% 3,3% 16,5% 78,0% 

13. Utiliza a diversidade dos alunos como 

recurso para o ensino e aprendizagem. 

 

0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 1,1% 2,2% 1,1% 19,8% 33,0% 41,8% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Mediana 
(de 1 a 10) 

PD 
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Segue o gráfico da tabela anterior, para maior facilidade de interpretação 
 

 
 
Em praticamente todas as questões, o grau de satisfação demonstrado pelos docentes é elevado, sendo avaliadas 

praticamente todas as questões maioritariamente pelo nível “Muito satisfeito”. Merecem atenção, no entanto, as 

questões 9 e 10 que incidem sobre o trabalho experimental/laboratorial e sobre o trabalho de pesquisa, cujas respostas 

estão mais dispersas pelos diferentes níveis. 
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34,1

9,9

16,5

12,1

42,9
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27,5

28,6

36,3

50,5

27,5

4,4

20,9

61,5

89,0

82,4

86,8

48,4

71,4

68,1

67,0

50,5

33,0

69,2

94,5

74,7
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1. Adequa as suas planificações em função das aprendizagens
e interesses de todos os alunos.

2. Encoraja a participação de todos os alunos nas atividades.

3. É exigente no exercício das suas funções.

4. Mostra disponibilidade para ouvir os problemas de todos
os alunos.

5. Utiliza as TIC como recurso pedagógico dentro da sala de
aula.

6. Utiliza as TIC como instrumento de desenvolvimento
pessoal e profissional.

7. Promove a realização de trabalho colaborativo, em grupo
ou a pares.

8. Reflete com os alunos sobre os seus progressos e
dificuldades.

9. Promove a realização de trabalhos de pesquisa em
suportes variados (livros, jornais, internet,...).

10. Promove, regularmente, sessões de trabalho
experimental/prático/laboratorial.

11. Expõe os conteúdos de forma clara, utilizando materiais
diversificados (vídeos, demonstração, diagramas, modelos,…

12. Mostra disponibilidade para esclarecer dúvidas dos
alunos.

13. Utiliza a diversidade dos alunos como recurso para o
ensino e aprendizagem.

Título do Gráfico

Muito Satisfeito Satisfeito Pouco Satisfeito Insatisfeito



 

 

2019/2020 
 

26 

 

PONTOS FORTES / ÁREAS A MELHORAR 

De seguida, são apresentados resumos dos principais pontos fortes e as “fragilidades” ou áreas a melhorar, indicadas 

nas respostas dadas pelos diferentes inquiridos. Por “Pontos Fortes” consideraram-se os aspetos em que o 

Agrupamento já desempenha com qualidade, geralmente aceite e reconhecida por todos na organização, e sobre os 

quais a satisfação da comunidade escolar é bastante positiva. As “Fragilidades” ou “Áreas a Melhorar” identificadas 

serão aquelas em que o Agrupamento ainda não conseguiu alcançar o nível desejado, por parte de toda a comunidade 

escolar, para obter um maior grau de satisfação face à sua atuação.  

Como foi referido anteriormente, serão considerados pontos fortes sempre que a percentagem de inquiridos que se 

mostrou “Satisfeito” ou “muito Satisfeito” for igual ou superior a 65%. Nos restantes casos, considerar-se-ão áreas a 

necessitar de melhoria, tendo sempre em atenção que, como se pode verificar pela análise dos gráficos anteriormente 

apresentados, a maior percentagem destes respondentes se identificou com o nível “pouco satisfeito” e não com o nível 

mais baixo (“insatisfeito”).  

Pontos Fortes – F / Áreas a melhorar - M 

Direção PD A EE PND 

1-Gere eficazmente os recursos humanos.  M   M 

2- Gere eficazmente os equipamentos e instalações. M M  M 

3- Ausculta as necessidades e expetativas dos … M   M 

4- Mobiliza as competências/expetativas … de forma a rentabilizar e melhorar a sua atuação.  M   M 

5- Mostra disponibilidade/abertura para ouvir os …, quando estes o solicitam. F M F M 

6- Promove a participação dos … na vida da escola. F M  M 

7- Estimula o desenvolvimento pessoal e profissional dos diferentes atores educativos. M   M 

8- As informações prestadas são sempre claras, exatas e atualizadas M M F M 

9- Reconhece, valoriza e estimula o trabalho dos … M   M 

10- Toma decisões adequadas em tempo útil. M M  M 

11- Incentiva a participação de todos os encarregados de educação na vida da escola. M  F  

12- Incentiva a participação de todos alunos na vida da escola. F  F  

13- Estabelece protocolos com diferentes entidades (Câmara Municipal, entidades de saúde, 
entidades desportivas, empresas locais … outras), no sentido de promover o cumprimento do 
estabelecido no Projeto Educativo. 

F  F  

14- Envolve a escola em projetos nacionais. F    

15- Define estratégias que visem manter a disciplina na escola. M M M M 

16 - Toma as medidas necessárias para a promoção do sucesso educativo dos alunos. F F F M 

17- Resolve, de forma imparcial e justa, os problemas que surgem na escola. F M M M 

18- Cria condições que garantam o bem-estar de todos os alunos. F M M M 

19- Preocupa-se com o bem-estar de … M   M 

 

Cultura de escola PD A EE PND 

1. Conheço os documentos estruturantes da escola. F F F F 

2.Considero que a escola é um lugar disciplinado e seguro. F F F F 

3. A relação professor/aluno é baseada no respeito mútuo. F F F  

4. A escola promove atitudes de entreajuda nos alunos. F  F  

5. Os professores preparam e estimulam os alunos para uma aprendizagem autónoma. F M F  

6. Os professores estimulam a autoavaliação em sala de aula. F F F  

7. A escola oferece estratégias de combate ao insucesso escolar. F F F  
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8. Os professores explicam detalhadamente os objetivos da disciplina e os respetivos critérios de 

avaliação.  
F M M  

9. Considero que a escola tem uma oferta de clubes e projetos adequadas aos interesses dos 

alunos.  
F    

10. Nas visitas de estudo e/ou os trabalhos de campo promove-se o desenvolvimento de 

trabalhos que contribuam para melhorar a aprendizagem dos alunos. 
F M   

11. A associação de estudantes promove encontros entre os alunos para debater problemas da 

escola.  
M M M  

12. Os funcionários são corretos no atendimento aos alunos. F M F  

13. Estou satisfeito com os horários e a qualidade da prestação dos serviços da escola 

(secretaria, biblioteca, refeitório, bar, reprografia.  
F/M F/M  F/M 

14. Considero que o horário de atendimento semanal do diretor de turma/professor titular é 

adequado. 
F    

15. Considero que o portal do agrupamento é claro, de fácil consulta e contém informação 

relevante. 
F  F F 

16. As normas e o regulamento do agrupamento são aplicados. F F   

17. Considero que existe um clima de respeito e trabalho colaborativo entre colegas. F   F 

18.Sinto que o meu trabalho é valorizado pelos encarregados de educação. F   F 

Os alunos recebem informação adequada sobre os cursos e respetivas saídas profissionais.   M M  

A escola promove ações de orientação vocacional.  M F  

Recomendaria esta escola aos meus amigos.  F F  

O esforço e a aprendizagem dos alunos são reconhecidos e valorizados.  M   

Os representantes dos alunos cumprem o seu papel de transmitir informações entre colegas e os 

órgãos da escola. 
 F   

O meu comportamento nas aulas de substituição é igual ao das outras aulas.  F   

Sinto que o meu trabalho é valorizado pelos professores.    F 

Sinto-me respeitado pelos encarregados de educação    F 

Sinto-me respeitado pelos professores    F 

Sinto-me respeitado pelos alunos    F 

 

Tipologia de trabalho / Relação pedagógica PD 

1. Adequa as suas planificações em função das aprendizagens e interesses de todos os alunos. F 

2. Encoraja a participação de todos os alunos nas atividades. F 

3. É exigente no exercício das suas funções. F 

4. Mostra disponibilidade para ouvir os problemas de todos os alunos. F 

5. Utiliza as TIC como recurso pedagógico dentro da sala de aula. F 

6. Utiliza as TIC como instrumento de desenvolvimento pessoal e profissional.  F 

7. Promove a realização de trabalho colaborativo, em grupo ou a pares.  F 

8. Reflete com os alunos sobre os seus progressos e dificuldades. F 

9. Promove a realização de trabalhos de pesquisa em suportes variados (livros, jornais, internet, ...). F 

10. Promove, regularmente, sessões de trabalho experimental/prático/laboratorial. F 

11. Expõe os conteúdos de forma clara, utilizando materiais diversificados (vídeos, demonstração, 

diagramas, modelos, gráficos, materiais manipulativos e interativos). 
F 

12. Mostra disponibilidade para esclarecer dúvidas dos alunos. F 

13. Utiliza a diversidade dos alunos como recurso para o ensino e aprendizagem. F 
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SUGESTÕES DE MELHORIA 

 

Apresentam-se, agora, algumas sugestões de melhoria que se consideram pertinentes para o bom funcionamento da 

organização escolar, decorrentes da análise e interpretação dos resultados.  

Outras, e não menos importantes, poderão ser encontradas nas sugestões dadas pelos vários grupos de inquiridos 

(transcritas mais abaixo). 

 Procurar fazer uma gestão mais eficaz dos recursos humanos clarificando os critérios de distribuição de serviço, 

de forma a que seja visível a imparcialidade e a justiça, subjacentes às razões das opções tomadas.  

 Adotar formas mais eficazes de gestão das instalações e dos equipamentos (informáticos, desportivos 

laboratoriais…). 

 Adotar procedimentos de auscultação e recolha de informação sobre as expetativas, competências pessoais e 

profissionais dos recursos humanos que fazem parte da organização escolar. 

 Procurar valorizar e reconhecer o trabalho das pessoas de forma a aumentar a sua motivação e empenho. 

 Aumentar o grau de disponibilidade e abertura para ouvir as pessoas sempre que estas o solicitam. 

 Desenvolver estratégias de incentivo à participação de todos os intervenientes na vida escolar 

 Diagnosticar as necessidades de formação do pessoal não docente e promover ações de formação, 

adequando-as ao desenvolvimento das suas competências profissionais, preparando melhor as pessoas para 

exercerem as funções, nomeadamente na gestão de conflitos e relação com a comunidade educativa.  

 Simplificar e agilizar os canais de comunicação, por forma a que as pessoas sintam que as informações 

prestadas são claras, exatas e atualizadas. 

 Analisar as situações problemáticas, definir e implementar estratégias de resolução em tempo oportuno: 

substituição das pessoas que estão a faltar de modo atempado, acompanhamento das pessoas, recetividade a 

sugestões e a formas para encontrar soluções para problemas de falta de recursos humanos e materiais 

 Na resolução dos problemas, procurar dar mais visibilidade à imparcialidade e justiça adotadas, na sua 

resolução. 

 Implementar estratégias e ações, junto dos alunos, que possam melhorar o respeito e o cumprimento das 

normas e regras da disciplina, corresponsabilizando os pais e encarregados de educação, na adequação dos 

comportamentos dos seus educandos. 

 Canalizar-se algumas reuniões e o trabalho colaborativo (entre docentes da mesma área/nível de ensino) para 

a delineação de estratégias de ensino diversificadas e apelativas, que possam criar maior motivação nos alunos 

e, consequentemente, mais disciplina.  

 Definir clara e objetivamente regras comportamentais e zelar pelo seu cumprimento, tomando decisões 

assertivas para evitar o aparecimento de comportamentos desviantes, que dificultam o ensino/aprendizagem 

e penalizam os alunos que querem aprender. 

 Canalizar mais recursos humanos na vigilância dos espaços exteriores às salas de aula, de forma a controlar, 

mais rapidamente, situações de indisciplina. 

 Procurar estar mais atento às necessidades e problemas das pessoas. 
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 Proceder a um levantamento e avaliação do que existe, quer ao nível da quantidade e da qualidade, quer ao 

nível da Disponibilidade e acessibilidade. 

 Sensibilização da associação de estudantes para a necessidade de promover reuniões/encontros periódicos 

(mensais/trimestrais) entre os alunos, para debaterem aspetos da vida escolar e em conjunto proporem 

soluções ou ações de melhoria.  

 Integrar os alunos/associação de estudantes e delegados de turma nas decisões, por forma a serem sentidas 

como transversais e não verticais (hierárquicas). 

 Procurar adequar o horário da secretaria aos horários do pessoal docente e não docente. 

 Os docentes devem estar mais atentos à necessidade de dar a conhecer os objetivos das disciplinas e 

respetivos critérios de avaliação, quer aos alunos, quer aos encarregados de educação. 

 Uma vez que deve fazer parte da pedagogia de qualquer professor promover o reforço positivo aos alunos, 

seria bom que esta questão fosse mais aprofundada junto dos alunos. 

 Sendo os alunos o principal objeto da ação educativa da escola, será importante implementar estratégias 

para construir um clima de bem-estar, em que todos se sintam bem e envolvidos, numa perspetiva de escola 

para todos. 

 

 

SINTESE DAS QUESTÕES DE RESPOSTA ABERTA 

 

Apresenta-se, agora, uma síntese das respostas abertas dos questionários, no que respeita aos principais 

pontos fortes, pontos fracos e propostas de melhoria, apontados pelo pessoal docente, encarregados de 

educação e pessoal não docente.  

Procurou-se selecionar aqueles que eram pertinentes, construtivos e que não incidissem sobre pessoas em 

particular. Assim, foram excluídos os que, de alguma forma estavam descontextualizados, os comentários 

menos próprios, os usados para “mandar recados pessoais”, os que se dirigiam a pessoas em particular e 

procurou-se evitar as repetições dos que continham a mesma informação. 

 

PONTOS FORTES  

PESSOAL DOCENTE 

 A oferta extracurricular. A maioria dos funcionários é muito prestável. 

 O bom relacionamento com as associações de pais. 

 O bom ambiente de trabalho entre colegas e a simpatia e disponibilidade dos funcionários, no geral. 

 Bom ambiente entre colegas 

 O bar dos professores; excelente serviço da reprografia; investimento no Desporto 

 As relações interpessoais, no geral. 

 O rigor e a qualidade da maioria dos elementos do corpo docente; o ambiente familiar da escola básica 

 O acolhimento e atendimento na Biblioteca e na Reprografia 



 

 

2019/2020 
 

30 

 Boa relação funcionários não docentes e docentes. Boa resposta da secretaria e reprografia. 

 Rede de parcerias e projetos inovadores 

 É um agrupamento exigente. 

 As escolas têm boas condições." 

 Relação professor/aluno e ação do Diretor  

 Atividades envolvendo diferentes graus de ensino e escolas 

 Criar condições que promovem o bem-estar dos alunos e envolvimento da escola em projetos. 

 trabalho colaborativo, sucesso dos alunos 

 Acessibilidade da Direção e boa prestação dos serviços da secretaria. 

 Qualidade e empenho do corpo docente/auxiliares de educação;  

 Desporto escolar 

 A boa relação existente entre os vários elementos da comunidade educativa. 

 A flexibilidade por parte da direção, não impondo, mas debatendo os temas, dando espaço aos professores 

para darem as suas opiniões, sempre que isso é possível." 

PAIS 

 Proximidade e preocupação com os alunos  

 Incentivam as crianças a aceitar crianças com necessidades especiais, bons professores 

 A relação entre as Educadoras do Pré-escolar e as crianças; a alimentação ministrada às crianças do Pré-escolar 

e do primeiro ciclo  

 O bom ambiente entre professores, alunos, funcionários e encarregados de educação Docentes do 1º CEB 

extremamente disponíveis e profissionais 

Assistentes operacionais dedicados e atenciosos Segurança, ambiente calmo  

 O apoio dos SPO e o Desporto Escolar.  

 Boas instalações e bons professores As atividades externas / Atividades culturais 

 Oferta extracurricular na Pré-escola. Parceria com o centro de saúde.  

 A relação professores/alunos. 

 Qualidade de ensino do pessoal docente.  

 Relação positiva escola família 

 Existência de cursos profissionais e proporcionam saídas relativas ao curso 

 Boa comida na Cantina e no bar; fácil contacto com o diretor Turma; Registo no GIAE 

 A Diretora Turma e o Pessoal Auxiliar são prestáveis e preocupados com o normal funcionamento da escola   

 Relação interpessoal 

 Elaboração de horários com docentes disponíveis para apoio ao ensino, complementar  

 Quando acontecem situações desagradáveis, a escola tem tentado participar ativamente de maneira a 

conseguir resolver o problema 

 Alimentação boa 

 Alguns Professores exigentes e interessados, incentivo aos muito bons alunos 

 Relação Educador/aluno/encarregado 

 A alimentação e a disponibilidade dos colaboradores 

 Visitas de estudo. 

 A associação e pais que é uma mais valia para os pais 

 Empenho dos poucos assistentes operacionais; 

 Segurança. 

 Qualidade e estímulo no ensino especial 

 Boas instalações e bons professores 

 Aulas de apoio 

 Funcionários da escola muito prestáveis, o que é muito importante para o bom funcionamento da mesma. 



 

 

2019/2020 
 

31 

 Apoio e orientação vocacional 

 Manutenção do edifício e limpeza 

 Muito segura e com contínuos muito profissionais  

 Ambiente familiar e a importância dada as crianças na sua aprendizagem  

 portão exterior sempre fechado segurança máxima  

 A transmissão da informação escola casa. 

 Professores promovem muito a entreajuda entre alunos com alguma dificuldade psíquica e física  

 O ambiente familiar entre a maioria dos alunos, assistentes e professores 

 O apoio e bom trato do pessoal da direção e secretaria 

 Informação oportuna y continúa aos encarregados de Educação y o Agrupamiento conta com um pessoal 

docente qualificado e com trato impecavel, especialmente na integração dos alunos que chegam do estrangeiro 

 Segurança e uma excelente equipa de professores e auxiliares 

 Relação escola/família. Atividades/ projetos na comunidade/exterior. 

 Há disciplina e respeito nos alunos e professores. 

 Comunicação direta com os encarregados de educação na situação acima relatada! 

 Preparação para os exames dos alunos do 9º ano 

PESSOAL NÃO DOCENTE 

 Bom relacionamento entre todos os funcionários e professores  

 Bom relacionamento e atendimento 

 Cooperação entre colegas e bom ambiente com alunos e professores.  

 Mais disciplina aos alunos  

 Bom ambiente entre colegas, alunos e professores 

 

 

 

PROPOSTAS DE MELHORIA E PONTOS FRACOS  
OBS: Os pontos fracos estão assinalados a azul 

PESSOAL DOCENTE  

 Acabar com as aulas de substituição. Criar espaços de debate livre entre professores, alunos, funcionários e 

direção. 

 Horário da secretaria - ter um horário mais alargado pelo menos duas vezes na semana, para que todos os 

docentes do AEV se possam deslocar à mesma para tratar de assuntos relacionados com a escola ou do 

docente.  

 As reuniões semanais não produtivas e a repetição de processos burocráticos na avaliação dos alunos.  

 o atendimento na secretaria é bom, mas o horário obriga muitas vezes ao sacrifício da hora de almoço. 

 Mais pessoal auxiliar para assegurar um bom funcionamento da escola 

 Reforço da disciplina 

 Melhorar o diálogo Direção/professores e vice-versa; excesso de atividades que muitas vezes convergem para 

datas próximas (este final de ano está a ser um bom exemplo disso, o que sobrecarrega grande parte de um 

corpo docente que, queiramos ou não, não é jovem); adquirir novo equipamento audio e computadores para 

os alunos poderem trabalhar; demasiada permissividade fora da sala de aula: alunos deitados no chão nos 

corredores; linguagem inapropriada e berros histéricos (por ex. junto dos matrecos, o que se ouve muito bem 

nas salas de atendimento aos EE, não dando boa imagem). 

 Considerar as respostas (opinião) a este questionário como uma oportunidade para repensar alguns aspetos 

da vida escolar. 
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 Mais oportunidades de trabalho em grupo disciplinar/ atividades planificadas em contexto escola e menos por 

grupos disciplinares 

 Os alunos não se deveriam sentar no chão e ocupar todo o corredor. Deveriam existir mais sorrisos nos 

corredores. 

 Aplicar com rigidez o Estatuto dos Alunos (direitos e deveres) bem como o regimento interno. 

 Deveria existir da parte do centro de saúde mais exigência na questão da alimentação/lanches-Formação para 

os pais. 

 Promover ações e mais responsabilidade para os pais.  

 Lideranças intermédias/Mudar quando não funcionam 

 Burocracia/ Diminuir "papelada" 

 Ser mais assertivo/a nas questões relacionadas com falta de respeito após a tomada de conhecimento pela 

sua participação escrita. Prover o apoio a todos os alunos que dele necessitem. 

 A Direção deverá ouvir os docentes acerca da sua área e considerar as sugestões dos mesmos 

 Mancha horária, horário de trabalho dos docentes 

 Investimento no apoio educativo antecipando o insucesso (distribuição de apoio educativo a alunos médios 

que apresentam lacunas ou dificuldades pontuais); investimento em atividades promotoras do bem-estar 

físico e cultural (artes, atividade física e musical) através da coadjuvação no 1º ciclo, clubes e atividades 

opcionais no 2º ciclo  

 Grande parte dos documentos utilizados pelos professores e que são comuns aos vários departamentos 

deviam ser mais uniformizados, por forma a que todos utilizassem a mesma estrutura, a mesma base, os 

mesmos formulários/cabeçalhos... 

 

 Indisciplina crescente na sala de aula e nos espaços exteriores 

 Maus horários e desrespeito pelo trabalho dos professores 

 Falta de equipa multidisciplinar de apoio psicológico e combate à indisciplina; falta de antecipação na 

organização e gestão da escola 

 Dispersão dos estabelecimentos do AEV e recursos humanos e financeiros limitados 

 O horário da secretaria não é compatível com o horário do 1º ciclo. 

 O horário da secretaria deve ter em conta os docentes que estão longe da sede e se deslocam 

propositadamente 

 Os encarregados de educação nem sempre vigiam e cuidam do bem-estar dos seus filhos. Não assumem erros 

e depositam nos professores a questão de educação. 

 Os procedimentos/decisões necessários não são, na maioria das vezes, transmitidos ou decididos em tempo 

útil. 

 Comportamento desajustado de alguns alunos e falta de medidas mais assertivas. Excesso de projetos face ao 

programa escolar extenso. 

 Melhorar o horário de atendimento da secretária Muita burocracia e muitas reuniões. 

 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 A direção deveria ser mais incisiva no trato com alunos difíceis que impeçam o bom funcionamento das aulas. 

Também deveriam tratar esses casos problemáticos e recorrentes com maior rapidez. 

 Total falta de disponibilidade para discutir plano curricular e implementação da flexibilização 

 Maior rigor na gestão da indisciplina, nomeadamente na elaboração de turmas 

 As disciplinas não podem ser semestrais, não se aprende a matéria. Muito má aposta da escola. 

 Associação de Alunos com nenhuma expressão ou atividade por falta de apoio da direcção; 

 Em relação ao vestuário existem crianças que parecem que vão à praia e não para  escola , não proibir calções 

nem tshits mas podem ser mais discretos   

 Parece-me que os pais deveriam ser mais informados sobre os problemas que existem na escola 

 Maior clareza na comunicação, mais incentivo à participação dos pais 
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 Sermos ouvidos (PND) e mais dialogo 

 Mais assistentes operacionais 

 Apoios 

 Deve ser melhorada a qualidade do ensino no 1o ciclo, nomeadamente no que concerne ao acompanhamento 

e desenvolvimento de alunos com capacidades acima da média, já que apenas se centram nos que têm 

dificuldades;  

 Definir estratégias para auxiliar os alunos do 1o ciclo que apresentam comportamentos incorretos em sala de 

aula, não deixando o docente desamparado, ou seja, chamar à atenção dos professores da educação inclusiva 

para o seu real papel no dl 54, que é o de auxiliar o professor no encontro das estratégias e não 

exclusivamente no apoio direto ao aluno - há uma falta de inércia muito grande destes docentes. 

 Mais apoios às crianças com autismo, não existe qualquer atividade após o horário da escola como todas as 

outras crianças tem 

 Preparar a escola para o facto de que nem todas as crianças são iguais e que têm de ser estimuladas de 

diferentes formas. O desinteresse, está muitas vezes ou mais vezes do que seria expectável associado às 

condições na sala de aula e do próprio professor.  

 Promover ao menos uma saída trimestral aos alunos de tipo cultural ou de sensibilização a lares ou centros de 

pessoas com incapacidades. 

 Aulas 

 Alguns professores que acusam "cansaço" deveriam de ter outra atividade, mas não lecionar.   

 Gostaria que as disciplinas de estudo passassem a ser anuais, para que os alunos fossem as provas de aferição 

mais bem preparados. 

 Alteração de professores. Apenas têm a visão antiga da forma de ensinar. Pouco interesse nos alunos com 

dificuldades especiais 

 Aulas demasiadamente expositivas. Poucas tardes/horas livres. Acabar com as aulas de substituição.  

 Falta de disponibilidade dos professores para apoiar os alunos. 

 Gostaria que o ensino fosse mais através da descoberta e que fosse dada uma maior importância à formação 

para os valores morais. 

 O processo burocrático do ensino, leva a que alguns aspetos relevantes para o bem-estar dos nossos filhos 

passe despercebido.  

 Atividades coletivas entre alunos que os aproximem e atividades para abordagem de problemas psicológicos e 

sociais dos alunos 

 A falta de reconhecimento do empenho, esforço e trabalho dos alunos "regulares" em detrimento dos "maus" 

alunos e dos menos trabalhadores (resumindo: o uso de dois pesos e duas medidas);  

 Os horários deveriam ser alterados para que correspondam melhor às necessidades das crianças  

 Redução da carga horária no primeiro ciclo. Sesta no Pré escolar. Atitude mais proativa por parte das 

auxiliares educativas do 1o ciclo  

 Proponho aulas de yoga desde o pré-escolar.  

 No horário do Diretor de turma, deveria ser contemplada a disciplina de Cidadania, pois ajudaria a resolver 

questões pontuais de indisciplina. 

 Em relação a crianças problemáticas quando não respeitassem os professores ou os outros alunos tinham de 

fazer trabalho comunitário ajudar em limpezas etc. 

 Maior e melhor vigilância por parte dos auxiliares de modo a evitar muitos cados de bulling 

 Monitorização mais assertiva dos alunos nas saídas do espaço escolar, uma vez que diariamente existem 

situações de violência (verbal e não-verbal) junto ao portão (na zona exterior) da escola.  

 pouca segurança na porta de sair 

 O 1º ciclo nunca deveria estar no mesmo edifício que o 2º ciclo. O ATL deveria ter uma sala destinada 

somente ao ATL. 
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 Segurança e disciplina nos alunos na parte externa da escola a hora da saida, porque dá má impresão certas 

condutas dos alunos..por isso era bom a presencia da policia escolar  ..e para os pais saber estacionar seria 

bom a presencia da GNR 

 Os alunos que levam faltas disciplinares e estão constantemente a fazer as mesmas deviam,  ser punidos mais 

severamente. 

 É muito desagradável e feio ter os professores a fumarem em frente da escola, encostados ao portão. Deveria 

haver sala de fumo para professores fumadores. 

 A nível do refeitório devia haver 2 pratos por dia de forma a que o aluno possa ter alternativa. Os gostos não 

são todos iguais e não é aceitável que se uma criança não gosta de refeição fique um dia sem almoço. Ou 

criarem a possibilidade de levarem almoço de casa. 

 

 Falta de ligação escola-pais; 

 Limpeza das casas de banho. Criar uma função de fiscalização quanto a real prestação do serviço realizado.  

 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE RECREIO (EXTERIOR) melhoria espaço exterior, como limpeza 

jardim 

 Limpeza do refeitório. 

 Deveriam melhorar a qualidade da alimentação. 

 Horários muito prolongado e variáveis. 

 Secretaria o horário 

 Mais vigilância aos alunos no recreio  

 Poucos auxiliares para tantos alunos. Colocar mais auxiliares.  

 Falta de Funcionários e os quem tem nem todos são bons e fazem o trabalho que deveriam! 

 Métodos disciplinares pouco rígidos  

 A escola é segura, mas por vezes com pouca disciplina.  

 Indisciplina, falta atividades artísticas/desportivas, condições fracas dos balneários 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE 

 Mais assistentes operacionais  

 Sermos ouvidos e mais dialogo 

 

 Secretaria com horário desajustado 

 A dificuldade em resolver problemas com o mau comportamento dos alunos e a falta de formação para as 

assistentes operacionais. 

 A dificuldade em resolver problemas com o mau comportamento dos alunos  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Outros indicadores que se consideram importantes e que complementam este relatório de autoavaliação interna, 

poderão ser encontrados nos relatórios anuais, produzidos por esta equipa de avaliação, sobre diferentes aspetos da 

vida escolar, com particular ênfase na análise comparativa dos resultados escolares, a três anos, obtidos quer na 

avaliação interna, quer na avaliação externa.  

Em jeito de síntese final, podemos verificar que a comunidade educativa, em geral, atribui uma avaliação positiva ao 

trabalho desenvolvido pela escola, bastando atentar, para além de outras questões, na elevada percentagem de alunos 
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e encarregados de educação que afirmam recomendar esta escola aos seus amigos, bem como nos pontos fortes 

referidos por todos.  

De considerar, no entanto, algum descontentamento relativamente a alguns aspetos, evidenciados quer nas respostas 

aos inquéritos, quer nos pontos fracos apontados pelos diferentes inquiridos, nomeadamente, no que respeita ao 

trabalho colaborativo, às questões da disciplina e definição de estratégias para a sua minimização, à gestão das 

expetativas profissionais de pessoal docente e não docente, à adequação do horário da secretaria, à aplicação das 

normas e o regulamento, … entre outros. 

Temos plena consciência de que este processo de avaliação da instituição escolar não é um processo fácil. Sabemos que 

existem alguns pontos a corrigir na forma como se desenrolou o processo; sabemos que haveria muitas outras questões 

importantes que poderiam ter sido colocadas; sabemos que, numa próxima avaliação, será necessário construir 

amostras mais significativas, nomeadamente, procurando formas mais eficazes de sensibilizar as pessoas para a 

importância da avaliação da organização da qual fazem parte… e sabemos, também, que não se esgotará, na produção 

de recolha e tratamento de dados. É importante que se constitua como ponto de partida para aferirmos as diversas 

perceções sobre o que é, de facto, a escola que temos, quais os seus pontos positivos e os seus pontos a melhorar, e 

qual a escola que os diversos agentes educativos querem ter.  

Em conclusão, torna-se necessário que todo este trabalho tenha consequências e que a partir dele, todos possamos 

tomar consciência daquilo que somos, refletir sobre os processos que desenvolvemos, apontar caminhos, estruturar 

novos modos de agir e interagir e construir soluções, sempre na procura de atingir mais e melhor; de atingir a excelência. 
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ANEXOS 

Questionários enviados a cada grupo de inquiridos 

Pessoal docente 

DIREÇÃO 

1-Gere eficazmente os recursos humanos.  
2- Gere eficazmente os equipamentos e instalações. 
3- Ausculta as necessidades e expetativas dos professores. 
4- Mobiliza as competências/expetativas dos professores de forma a rentabilizar e melhorar a sua atuação.  
5- Mostra disponibilidade/abertura para ouvir os professores da escola, quando estes o solicitam. 
6- Promove a participação dos professores na vida da escola. 
7- Estimula o desenvolvimento pessoal e profissional dos diferentes atores educativos. 
8- As informações prestadas são sempre claras, exatas e atualizadas 
9- Reconhece, valoriza e estimula o trabalho dos docentes 
10- Toma decisões adequadas em tempo útil. 
11- Incentiva a participação de todos os encarregados de educação na vida da escola. 
12- Incentiva a participação de todos alunos na vida da escola. 
13- Estabelece protocolos com diferentes entidades (Câmara Municipal, entidades de saúde, entidades desportivas, empresas locais … outras), 
no sentido de promover o cumprimento do estabelecido no Projeto Educativo. 
14- Envolve a escola em projetos nacionais. 
15- Define estratégias que visem manter a disciplina na escola. 
16 - Toma as medidas necessárias para a promoção do sucesso educativo dos alunos. 
17- Resolve, de forma imparcial e justa, os problemas que surgem na escola. 
18- Cria condições que garantam o bem-estar de todos os alunos. 
19- Preocupa-se com o bem-estar de todos professores. 

Cultura de Escola 

1. Conheço os documentos estruturantes da escola. 

2.Considero que a escola é um lugar disciplinado e seguro. 

3. A relação professor/aluno é baseada no respeito mútuo. 

4. A escola promove atitudes de entreajuda nos alunos. 

5. Os professores preparam e estimulam os alunos para uma aprendizagem autónoma. 

6. Os professores estimulam a autoavaliação em sala de aula. 

7. A escola oferece estratégias de combate ao insucesso escolar. 

8. Os professores explicam detalhadamente os objetivos da disciplina e os respetivos critérios de avaliação.  

9. Considero que a escola tem uma oferta de clubes e projetos adequadas aos interesses dos alunos.  

10. Nas visitas de estudo e/ou os trabalhos de campo promove-se o desenvolvimento de trabalhos que contribuam para melhorar a 

aprendizagem dos alunos. 

11. A associação de estudantes promove encontros entre os alunos para debater problemas da escola.  

12. Os funcionários são corretos no atendimento aos alunos. 

13. Estou satisfeito com os horários e a qualidade da prestação dos serviços da escola: secretaria, biblioteca, refeitório, bar, reprografia, horário 

letivo 

 horário não letivo. 

14. Considero que o horário de atendimento semanal do diretor de turma/professor titular é adequado. 

15. Considero que o portal do agrupamento é claro, de fácil consulta e contém informação relevante. 

16. As normas e o regulamento do agrupamento são aplicados. 

17. Considero que existe um clima de respeito e trabalho colaborativo entre colegas. 

18.Sinto que o meu trabalho é valorizado pelos encarregados de educação. 

19. Indique dois pontos fracos /propostas de melhoria.  

 20. Indique dois pontos fortes.  

Tipologia de trabalho / Relação pedagógica 

1. Adequa as suas planificações em função das aprendizagens e interesses de todos os alunos. 

2. Encoraja a participação de todos os alunos nas atividades. 

3. É exigente no exercício das suas funções. 

4. Mostra disponibilidade para ouvir os problemas de todos os alunos. 

5. Utiliza as TIC como recurso pedagógico dentro da sala de aula. 

6. Utiliza as TIC como instrumento de desenvolvimento pessoal e profissional.  

7. Promove a realização de trabalho colaborativo, em grupo ou a pares. * 

8. Reflete com os alunos sobre os seus progressos e dificuldades. 

9. Promove a realização de trabalhos de pesquisa em suportes variados (livros, jornais, internet,...). 

10. Promove, regularmente, sessões de trabalho experimental/prático/laboratorial. 



 

 

2019/2020 
 

37 

11. Expõe os conteúdos de forma clara, utilizando materiais diversificados (vídeos, demonstração, diagramas, modelos, gráficos, materiais 

manipulativos e interativos). 

12. Mostra disponibilidade para esclarecer dúvidas dos alunos. 

13. Utiliza a diversidade dos alunos como recurso para o ensino e aprendizagem. 

 

 

ALUNOS 

DIREÇÃO 

Gere eficazmente as instalações e os equipamentos (informáticos, desportivos laboratoriais…)  

Mostra disponibilidade para ouvir os alunos, quando estes o solicitam  

As informações prestadas são sempre claras, exatas e atualizadas  

Incentiva a participação dos alunos na vida da escola  

Toma decisões em tempo oportuno  

Define estratégias que visem manter a disciplina na escola  

Preocupa-se com o percurso escolar dos alunos, tomando as medidas necessárias para a promoção do sucesso educativo  

Resolve, de forma imparcial e justa os problemas que surgem na escola  

Cria condições que garantam o bem-estar dos alunos (segurança, higiene, alimentação…)  

 

Cultura de Escola 

1- Conheço o regulamento interno da escola no que diz respeito aos direitos e deveres dos alunos.  

2. O esforço e a aprendizagem dos alunos são reconhecidos e valorizados.  

3. Os professores estimulam a autoavaliação em sala de aula.  

4. Os professores preparam e estimulam os alunos para uma aprendizagem autónoma.  

5. A escola oferece estratégias de combate ao insucesso escolar.  

6. Os professores explicam detalhadamente os objetivos da disciplina e os respetivos critérios de avaliação.  

7. De um modo geral, as relações entre professores e alunos são boas.  

8. Considero que a escola é um lugar disciplinado e seguro.  

9. A associação de estudantes promove encontros entre os alunos para debater problemas da escola. sn 

10. Os representantes dos alunos cumprem o seu papel de transmitir informações entre colegas e os órgãos da escola. sn 

11. O meu comportamento nas aulas de substituição/AEC é igual ao das outras aulas.  

12. Nas visitas de estudo e/ou os trabalhos de campo procuro desenvolver trabalho que contribua para melhorar a minha aprendizagem.  

13. Os funcionários são corretos no atendimento aos alunos.  

14. Estou satisfeito com os horários e a qualidade da prestação dos serviços da escola: SECRETARIA REFEITÓRIO REPROGRAFIA BIBLIOTECA BAR 

15. Recebo informação adequada sobre os cursos e respetivas saídas vocacionais.  

16. Considero que o portal do agrupamento é claro, de fácil consulta e contém informação relevante.  

17. Recomendaria esta escola aos meus amigos. 

 

 

 

Enc de educação 

DIREÇÃO 

1. Mostra disponibilidade para ouvir os pais, quando estes o solicitam.  

2. As informações prestadas são sempre claras, exatas e atualizadas.  

3. Incentiva a participação dos encarregados de educação na vida da escola.  

4. Incentiva a participação dos alunos na vida da escola.  

5. Estabelece protocolos com diferentes entidades (Câmara, entidades de saúde, empresas locais… outras), no sentido de promover o 

cumprimento do estabelecido no Projeto Educativo.  

6.Define estratégias que visem manter a disciplina na escola.  

7. Preocupa-se com o percurso escolar dos alunos, tomando as medidas necessárias para a promoção do sucesso educativo.  

8.Resolve, de forma imparcial e justa, os problemas que surgem na escola.  

Marcar apenas uma oval. 

9.Cria condições que garantam o bem-estar dos alunos (segurança, higiene, alimentação…).  
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Cultura de Escola 

1. Conheço o regulamento interno da escola, no que diz respeito aos direitos e deveres dos alunos e encarregados de educação.  

2. O esforço e a aprendizagem dos alunos são reconhecidos e valorizados.  

3. Os professores estimulam a autoavaliação em sala de aula.  

4. Os professores preparam e estimulam os alunos para uma aprendizagem autónoma.  

5 . A escola promove atitudes de entreajuda nos alunos.  

6. A escola oferece estratégias de combate ao insucesso escolar.  

7.A escola dá a conhecer os objetivos das disciplinas e os respetivos critérios de avaliação.  

8. A relação aluno/professor é baseada no respeito mútuo.  

9. A escola é um lugar disciplinado e seguro. 

10. A associação de estudantes promove encontros entre os alunos para debater problemas da escola.  

11. Os funcionários são corretos no atendimento aos alunos. 

12. Estou satisfeito com os horários e a qualidade da prestação dos serviços da escola: SECRETARIA BIBLIOTECA REFEITÓRIO BAR REPROGRAFIA 

HORÁRIO ESCOLAR  

13. Os alunos recebem informação adequada sobre os cursos e respetivas saídas profissionais.  

14. A escola promove ações de orientação vocacional.  

15. Considero que o portal do agrupamento é claro, de fácil consulta e contém informação relevante.  

16. Recomendaria esta escola aos meus amigos. *sn 

17. Indique dois pontos fracos /propostas de melhoria.  

18. Indique dois pontos fortes.  

 

Pessoal não docente 

Direção 

1-Gere eficazmente os recursos humanos.  

2- Gere eficazmente os equipamentos e instalações.  

3-Ausculta as necessidades e expectativas do pessoal não docente.  

4 - Mobiliza as competências/expectativas do pessoal não docente de forma a rentabilizar e melhorar a sua atuação. 

5- Mostra disponibilidade/abertura para ouvir o pessoal não docente, quando este o solicita.  

6 - Promove a participação do pessoal não docente, na vida da escola.  

7- Estimula o desenvolvimento pessoal e profissional dos diferentes atores educativos.  

8 - As informações prestadas são sempre claras, exatas e atualizadas.  

9 - Reconhece, valoriza e estimula o trabalho do pessoal não docente.  

10- Toma decisões adequadas em tempo útil.  

11- Define estratégias que visem manter a disciplina na escola.  

12- Resolve, de forma imparcial e justa, os problemas que surgem na escola.  

13- Cria condições que garantam o bem-estar de todos alunos. 

14. Preocupa-se com o bem-estar de todo o pessoal não docente  

CULTURA DE ESCOLA 

1. Conheço os documentos estruturantes da escola.  

2. Considero que a escola é um lugar disciplinado e seguro.  

3. Sinto-me respeitado pelos alunos  

4. Sinto-me respeitado pelos professores  

5. Sinto-me respeitado pelos encarregados de educação  

6. Considero que existe um clima de respeito e trabalho colaborativo entre colegas.  

7.Sinto que o meu trabalho é valorizado pelos encarregados de educação.  

8.Sinto que o meu trabalho é valorizado pelos professores.  

9. Estou satisfeito com os horários e a qualidade da prestação dos serviços da escola:  

10. Considero que o portal do agrupamento é claro, de fácil consulta e contém informação relevante.  

11. Indique dois pontos fracos /propostas de melhoria.  

12. Indique dois pontos fortes. 

 

 


