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Introdução 
 
 

Encontramo-nos a reflectir e a avaliar o Projecto Educativo da nossa Escola, procurando redefinir 
metas, objectivos e orientações para o projecto educativo do novo triénio 2010/2013.  

Tendo em conta os resultados pouco satisfatórios da avaliação externa da escola, realizada pelos 
serviços de inspecção do Ministério da Educação, a nossa escola tem procurado desenvolver um trabalho 
de melhoria da qualidade do serviço público prestado e em particular dos seus resultados escolares, 
sendo o Projecto Educativo (procura ser) o documento aglutinador dessa estratégia. 

No seguimento do trabalho que tem vindo a ser realizado pela equipa do OQ expomos 
agora um documento relativo aos dados colhidos pelos inquéritos. 

O relatório encontra-se estruturado de acordo com os diferentes domínios do projecto educativo 
e as diferentes áreas de actuação da escola. Em cada um dos pontos procurámos propor estratégias que 
permitam consubstanciar um Plano de Melhoria, (de modo a contribuir para o progresso da qualidade do 
serviço público prestado pela escola, bem como dos seus resultados escolares.) 

As conclusões que aqui são apresentadas visam, reiteramos, realçar as boas práticas e 
apontar situações menos conseguidas, levando toda a comunidade educativa a repensar e a 
reorientar as suas dinâmicas nos diferentes processos. 

 
 

Síntese do trabalho desenvolvido pelo Observatório da Qualidade. 
 
- Análise dos domínios do Projecto Educativo cessante. 

- Análise do relatório da inspecção referente à avaliação interna da Escola, nomeadamente das 

debilidades apontadas. 

- Concepção do questionário transversal de acordo com os domínios do Projecto Educativo e relatório de 

inspecção. Procurar inquirir 20% de cada universo dos actores da comunidade educativa. 

- Aplicação do questionário em suporte de papel (E.E.) e suporte digital (Google docs, com o apoio do 

professor Leonel Rocha). 

- Análise e tratamento estatístico (médias e desvio padrão) dos resultados. 

- Divulgação do resultado estatístico do questionário. 

- Elaboração do relatório final. 

- Apresentação do relatório em conselho pedagógico. 
- Reflexão sobre a metodologia utilizada 
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Análise dos resultados dos domínios da avaliação interna 
 

Para análise dos resultados foi tomada como valor de referência a média global da avaliação 

realizada por todos os inquiridos a todos os itens, que foi de 7,16. Os resultados e análise dos 

domínios presentes no questionário da Avaliação Interna e Resultados Escolares, estão 

agrupados num único ponto, Resultados escolares. 

 

 

1. Alunos 

 

Atingiu-se em todos os itens deste domínio um valor global abaixo do valor de referência, 7,16 

bem como nas médias dos diferentes agentes, excepto no item 5 “ as alunas e os alunos revelam 

assiduidade ao longo do ano lectivo”.  

 Ainda neste item, os E.E. e Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos atribuem uma média 

inferior ao valor de referência. 

Relativamente ao Item 8 “Os alunos e alunas participam nas actividades extra-curriculares”, a reduzida 

participação nestas actividades parece ser justificada pela resposta à questão 40” os horários escolares 

permitem a participação em actividades extra-curriculares”. Esta situação era já apontada como uma das 

debilidades no relatório de avaliação externa. 

 

Proposta de actuação: 

- Considerar como área de intervenção na elaboração do Projecto Educativo; 

- Consultar os inquéritos realizados no ano passado sobre o  papel do delegado de turma; 

- Consolidar o Papel do professor adjunto; 

- Alargar horário das actividades extra-curriculares; 

- Estabelecer parcerias com autarquia para assegurar algumas actividades extra-curriculares… 

 

 

2. Professores  

 

Em praticamente todos os itens foi atingido o valor de referência. Apenas os Assistentes Operacionais 

atribuíram uma média de 6,88 ao item relativo à manutenção da disciplina na sala de aula. No item “os 

professores são capazes de liderar e motivar os alunos” a avaliação dos Assistentes Operacionais e  EE não 

atingiram o nível de referência. 

 

Proposta de actuação:  

- Insistir no cumprimento das regras de disciplina previstas no regulamento Interno.  

 

 

3. Encarregado de Educação 

 

O valor global que foi atingido em todos os itens deste domínio situa-se abaixo do valor de referência.  

O item 17 “ participação dos Encarregados de Educação nas actividades promovidas pela escola”, regista 

em termos de média global, o valor mais baixo de todos os itens avaliados. 
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Apenas os alunos classificam os itens 14, “postura dos Encarregados de Educação no cumprimento dos 

deveres do seu Educando perante a Escola” e 15, “Os Encarregados de educação estão empenhados no 

sucesso educativo dos seus Educandos”, com um valor médio acima do valor de referência, 

respectivamente 7,28 e 7,63. 

 

Proposta de actuação: 

- Considerar como área de intervenção na elaboração do Projecto Educativo; 

- Analisar as respostas dos inquéritos realizados no ano passado a EE no que respeita às necessidades de 

formação dos mesmos;  

- Implementar um Projecto “Escola de Pais” 

 

 

4. Disciplina e regras 

 

Globalmente foi atingido o valor 7,16 em todos os itens, excepto no item 22 “As regras de disciplina são 

rigorosas na sala de aula” que se ficou pelos 6,67. No entanto, são várias as respostas dadas pelos 

diferentes agentes que ficam abaixo do valor de referência. Assim, não se atingiu o valor de referência nas 

situações seguintes: 

Item 18 “..Ambiente cordial...”- Professores, funcionários e EE; 

Item 19 “regras de disciplina aplicadas de forma adequada” – EE; 

Item 20 “aplicação de medidas disciplinares” – Professores e funcionários; 

Item 21 “eficácia e rapidez na resolução de problemas disciplinares”- Professores e EE; 

Item 22 “regras de disciplina na Escola são rigorosas”- professores, funcionários e EE. 

 

Proposta de actuação: 

- Insistir na uniformização e cumprimento das regras do Regulamento Interno da Escola. 

- Recorrer ao Professor-Adjunto para controlar problemas graves de indisciplina. 

 

 

5. Direcção de turma 

 

Todos os itens, quer globalmente, quer por agente, superaram o valor de referência. 

 

Proposta de actuação: 

- Criar gabinetes para atendimento dos E.E. 

- Disponibilizar uma plataforma electrónica na página da escola para os E.E. tomarem conhecimento on-

line das acções e resultados escolares do seu educando. 

- Dada a sua importância, deverá ser definido (repensado) um perfil de competências para a atribuição do 

cargo de director de turma 

 

 

6. Actividade pedagógica 

 

Globalmente, apenas o item 28 “articulação de estratégias das áreas disciplinares” não atingiu o valor 

7,16. Saliente-se o facto dos professores o terem avaliado com um valor médio de 7,00. Parece-nos que 

as respostas dos outros agentes não deverão ser valorizadas dada a especificidade da questão. 



   

Escola Secundária de Vagos 
 

 

Pág. 6/9 

Relatório da Avaliação Interna do Projecto Educativo 

 

Observatório 
da Qualidade 

"Haverá algo mais verdadeiro do que 
reinventar a qualidade?" Albert Einstein 

Quanto ao item 30 “apoio a exames”, não reuniu valor de referência para professores e Assistentes 

Operacionais. 

Nota: A medida de antecipar estas aulas e de dividir os alunos por nível, já implementada, deverá alterar 

esta tendência de resposta.  

 

Proposta de actuação: 

- Nas áreas disciplinares, os professores deverão continuar a desenvolver uma cultura de articulação dos 

conteúdos curriculares e de partilha de informação. 

- A escola deverá continuar a investir nos apoios pedagógicos e complementos educativos às diferentes 

disciplinas e Exames Nacionais. 

- Co-responsabilizar os EE e alunos na frequência dos apoios pedagógicos e dos complementos 

educativos. 

 

 

7. Higiene e segurança 

 

A análise dos resultados neste domínio indica uma avaliação de Bom, uma vez que em termos médios 

a Escola é avaliada com valor superior a 7. Salienta-se como mais positivo “ o nível de segurança na 

entrada/saída dos alunos da Escola” , também avaliado como tal pelos alunos. Como menos positivo, é de 

referir  o item (temos o item) referente ao “nível de higiene e limpeza das instalações e dos espaços 

exteriores”, também assim avaliado pelos Encarregados de Educação, que de modo mais negativo avaliam 

“ o ambiente de segurança e conforto na Escola”. 

Funcionários e professores avaliam de modo mais positivo o item “Se um professor faltar, o aluno 

/turma fica em segurança em sala de aula”. 

 

Propostas de actuação: 

- Insistir na uniformização e cumprimento das regras do Regulamento Interno. 

- Reforçar a vigilância (vídeo/assistentes operacionais) nos espaços exteriores. 

- Continuar a dinamizar e promover acções de cidadania para toda a comunidade escolar. 

 

8. Gestão escolar 

 

Considerando a classificação média obtida pela Escola neste domínio, verifica-se que dos treze itens 

que o contemplam, seis são avaliados com avaliação inferior a 7 e sete itens com avaliação superior a 7. 

Assim, em termos médios, é considerado de modo mais negativo e de um modo geral por todos os 

intervenientes “Os horários escolares permitem a participação dos alunos em actividades 

extracurriculares”, com excepção (aos) dos funcionários que consideram como mais negativo “A 

atribuição de funções/cargos é feita em função do perfil de competências”. Com avaliação mais positiva 

(temos) aparece o item “Há um fácil acesso e divulgação da informação na nossa escola” que também 

assim é avaliado pelos alunos. Analisando por intervenientes, como mais positivo refira-se os itens( 

temos): “Há uma adequação dos horários dos transportes dos alunos aos transportes escolares” pelos 

(funcionários); “ O órgão de gestão revela capacidade de liderar e motivar os funcionários para o 

cumprimento dos objectivos na nossa escola”, pelos professores; “Como classifica o exercício de 

competências por parte da Direcção” pelos Encarregados de Educação. 
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Proposta de actuação: 

- Permitir uma maior articulação entre os horários dos alunos e as actividades extracurriculares. 

- Uma articulação mais efectiva entre o horário dos alunos e transportes escolares, havendo a 

necessidade de negociar com as empresas transportadoras afim de solucionar este problema. 

-  Explicitar (a ) informação relativa à concepção dos horários a toda a comunidade educativa. 

- Implementar um sistema interno de comunicação da informação com todos X os actores da comunidade 

educativa. 

- Estabelecer uma parceria mais efectiva com a Universidade de Aveiro e dar visibilidade às parcerias já 

existentes. 

- Incentivar nos órgãos de gestão intermédia a continuidade do desenvolvimento de uma cultura de 

autonomia, de reflexão e melhoria dos resultados. 

- Fomentar na escola uma reflexão do exercício das competências por parte dos órgãos de gestão 

(direcção/intermédios) (da escola), com o objectivo de agilizar processos e optimizar resultados. 

 

 

9. Serviços 

 

Pela análise dos valores médios obtidos, a Escola obtêm classificação superior a 7,29 em todos os 

itens, o que corresponde em termos qualitativos a Bom. No entanto com avaliação mais positiva aparece 

“ … a qualidade e o profissionalismo do serviço prestado pelos Assistentes Operacionais da cantina e bar”  

e com avaliação mais negativa “ …a articulação  dos diferentes serviços da nossa Escola”,  avaliando de 

modo global, e no mesmo sentido, os  diferentes intervenientes neste processo. 

No entanto, professores e funcionários salientam como mais positivo “ … a qualidade e o profissionalismo 

do serviço prestado pelos Assistentes Operacionais da Reprografia e Papelaria”. 

 

Proposta de actuação: 

- intensificar a divulgação de acções e áreas de intervenção dos Serviços de Psicologia e Orientação aos 

alunos e Encarregados de Educação. 

- Estabelecer uma efectiva articulação dos serviços. 

- Promover acções e estratégias que conduzam à melhoria da qualidade e eficácia dos serviços. 

 

 

10. Resultados escolares 

 

Podemos constatar que no que concerne aos resultados escolares (questões 59 à 70) todos os actores 

da nossa comunidade educativa evidenciam uma imagem satisfatória da escola com médias de 6,57 

valores. Os Encarregados de Educação e os Funcionários São os que apresentam as médias mais baixas, 

com 6,42 e 6,40 respectivamente. O melhor resultado é obtido pelos professores com 6,72. 

Constatamos que esta classificação não reflecte correctamente os resultados escolares da escola, nos 

seus diferentes níveis de ensino. À excepção dos resultados dos exames nacionais no ensino básico 

(Português e Matemática) que são, não satisfatórios, os restantes apresentam bons resultados. 

 

Proposta de actuação: 
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- Concluímos que terá de haver por parte da nossa escola uma maior eficácia dos meios de comunicação 

da informação à comunidade escolar, relativamente aos resultados escolares. 

- Tendo presente a realidade sócio-educativa da nossa Escola, deverão ser definidas metas de sucesso 

educativo e de aprendizagem, de acordo com os objectivos propostos pelo Ministério da Educação. 

- Trabalhar de forma sistematizada com as turmas do 9º, de modo a contribuir para a melhoraria 

significativa dos resultados nos exames nacionais de Português e Matemática. 

- Pensamos que deve ser dada continuidade às propostas já aplicadas de apoio pedagógico para os 

exames nacionais e disciplinas curriculares. 

 

 

11. Satisfação geral 

 

 Verificamos que analisando os índices de satisfação geral da nossa escola, definidos no questionário, 

estes apresentam resultados médios no intervalo de [7,3 a 8,8]. A avaliação geral da escola por todos os 

actores obteve uma média de 7,55, sendo os funcionários da nossa escola com 8,10, os que apresentam o 

melhor índice. 

 
Quadro nº 1 – Médias das questões relativas à satisfação geral 

 

Total Alunos Professores Funcionários E.Educação 

71.Ao nível do Ensino Básico recomendaria 
esta escola a um familiar ou amigo. 

7,65 7,62 7,29 8,78 7,58 

72.Ao nível do Ensino Secundário 
recomendaria esta escola a um familiar ou 
amigo. 

7,55 7,45 7,60 8,60 7,45 

73.Ao nível do Ensino Profissional 
recomendaria esta escola a um familiar ou 
amigo. 

7,43 7,35 7,64 7,50 7,54 

74.Verifica-se uma melhoria do processo de 
Ensino/Aprendizagem/Avaliação na Escola. 

7,41 7,37 7,25 7,56 7,56 

75.Verifica-se uma melhoria das condições 
físicas e tecnológicas da escola. 

7,45 7,40 7,79 7,50 7,27 

76.Verifica-se uma melhoria do serviço 
público prestado pela escola. 

7,33 7,32 7,38 7,90 7,29 

77.Como avalia, de modo geral, a nossa 
escola. 

7,55 7,55 7,64 8,10 7,33 

 
 
 Como podemos verificar no quadro nº1, os funcionários da nossa Escola, são os actores que 
apresentam as melhores médias de satisfação geral pela escola.  Todos os actores consideram que houve 
progressos no serviço público prestado pela escola.  
 
Proposta de actuação: 
- Pensamos que teremos que fomentar a auto-estima pela nossa escola, em todos os actores da 
comunidade escolar. 
- Desenvolver processos de identificação e de sentido de comunidade (Alunos, Encarregados de Educação, 
Funcionários, Professores) para o sucesso da nossa Escola e dos seus alunos. 
- Entendemos que como professores desta escola devemos, todos, procurar continuar a desenvolver um 
trabalho construtivo, reflexivo e plural para o progresso e sucesso da nossa Escola, especialmente no 
momento de crise financeira e social que atravessamos. 
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Análise das sugestões dos inquiridos 
 
Apresentamos o conjunto de sugestões referidas pela totalidade dos inquiridos: 
 
- Criar outros pontos (papelaria) para carregamento dos cartões pois provoca grandes filas. (+) 
- Na cantina, criar uma fila mais ordenada, com a redução do espaço para formação da fila. 
- Aumentar o número de salas de aula. 
- Aumentar o número de funcionários da escola. 
- Melhorar o aquecimento das salas de aula. (+) 
- Colocação de mais chuveiros nos balneários da escola e melhorar o sistema de aquecimento da água. 
- Melhorar a vigilância nos espaços exteriores e implementar videovigilância. 
- Motivar os Encarregados de Educação para o sucesso do processo de ensino/aprendizagem. 
- Maior rigor por parte da escola e dos professores para com os alunos indisciplinados e mal-educados.  
- Existência de um maior intercâmbio da escola com as empresas para criação de estágios profissionais. 
- Colocação de lombas na rua da escola para redução da velocidade dos automóveis.  
- Colocação de todos os professores no inicio do ano lectivo. (+) 
 
Nota: (+) referenciadas mais vezes pelos inquiridos 
 
 

Conclusões 
 
 

Podemos verificar na estrutura do relatório que nos diferentes domínios que constituem o 
questionário são sugeridas as respectivas propostas de actuação. Procurámos com as propostas 
apresentadas contribuir para a melhoria da qualidade do serviço público prestado pela escola, bem como 
dos seus resultados escolares 

Relativamente às debilidades apontadas pelo relatório da inspecção de 2007, podemos verificar 
que a escola progrediu nos seguintes pontos: 1) é prática corrente a aplicação de critérios pedagógicos na 
distribuição do serviço docente; 2) a Escola tem mecanismos ao nível do conselho de turma e áreas 
disciplinares para acompanhar o cumprimento dos programas curriculares; 3) A aplicação transversal de 
critérios de avaliação aos diferentes níveis de ensino; 4) A aplicação de um projecto educativo com 
objectivos, estratégias e metas. 

Entendemos que a qualidade do Projecto Educativo cessante e o trabalho desenvolvido pelas 
anteriores equipas do observatório da Qualidade, são também factores que contribuíram para o 
progresso dos resultados da nossa Escola. 

Pensamos que é importante reforçar e desenvolver processos de identificação e de sentido de 
comunidade (Alunos, Encarregados de Educação, Funcionários, Professores) para o sucesso da nossa 
Escola e dos seus alunos. 

Terá de haver por parte da nossa escola uma maior eficácia do processo de comunicação da 

informação à comunidade escolar, especialmente dos assuntos relativos aos resultados escolares. 

Concluímos este relatório com o desafio a toda a comunidade escolar: obter, no próximo 

processo de avaliação interna do Projecto Educativo, um resultado médio de oito pontos.” 

 
  
 
 
 


