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EQUIPA 

•  Alzira Gomes (Ensino Secundário) 
•  Elvira Bernardino (1º Ciclo) 
•  Henrique Amorim (Ensino Profissional e Vocacional) 
•  José Machado (Associação de Pais) 
•  Maria Ana Pereira (2º Ciclo) 
•  Marisa Morgado (Pessoal não docente) 
•  Paulo Sanches (3º Ciclo) 

•  Luís Alcoforado (FPCE – Universidade de Coimbra) 



METODOLOGIA 
Domínios definidos para este processo de autoavaliação: 
     - Organização e Gestão Escolar; 
     - Prestação do Serviço Educativo; 
     - Resultados Escolares. 
 
Nesta fase trabalhamos os dois primeiros domínios, deixando os 
resultados escolares para uma fase posterior. 
 

Estes domínios foram trabalhados através da elaboração, 
aplicação e tratamento estatístico de Questionários aos Alunos, 
Professores, Pais/Encarregados de Educação e Pessoal Não 
Docente. 
 



O Relatório de Autoavaliação analisa detalhadamente os 
seguintes aspetos: 
 

•  Grau de satisfação/identificação com o Agrupamento 
•  Grau de conhecimento dos documentos estruturantes, 

projetos e oferta educativa do Agrupamento 
•  Liderança 
•  Gestão intermédia 
•  Ambiente educativo e disciplina 
•  Respostas educativas 
•  Atividades de complemento curricular 
•  Imagem externa do Agrupamento 

O Relatório apresenta em anexo, os resultados detalhados de todos os 
questionários (a disponibilizar no site do Agrupamento) 



ANÁLISE E APRESENTAÇÃO 
DOS RESULTADOS 

Nesta fase apenas foram aplicados questionários aos alunos dos 
2º e 3º Ciclos e do ensino Secundário, Pais/Encarregados de 
Educação, Professores e Pessoal Não Docente. 
 
 
A amostra a seguir analisada consta de 296 respostas de 
Alunos (num total de 300), 156 respostas de Pais/Encarregados 
de Educação (num total de 300), 98 respostas de Professores 
(num total de 134) e 67 respostas de Pessoal Não Docente 
(num total de 76). 
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Respostas educativas 

Contribui Pouco                          Contribui Muito  



Respostas educativas 



Atividades de complemento curricular 



Imagem externa do Agrupamento 

Muito Negativa       Muito Positiva 



PONTOS FORTES E FRACOS 



Alunos 
Pontos Fortes Pontos Fracos 

⇑  Satisfação com a qualidade de aprendizagem. 
⇑  Satisfação com o Agrupamento. 
⇑  Participação em atividades de enriquecimento 

curricular. 
⇑  Conhecimento da oferta educativa do 

Agrupamento. 
⇑  Satisfação com a Direção do Agrupamento. 
⇑  Conhecimento do projeto Turma +. 
⇑  Contributo do projeto Turma + para o sucesso 

escolar. 
  

⇓  Estado de conservação das 
instalações. 

⇓  Grau de conhecimentos dos 
documentos estruturantes e oferta 
educativa do agrupamento. 

⇓  Indisciplina fora da sala de aula. 
⇓  Não participação em eventos de 

natureza cultural/recreativa do 
agrupamento. 

  



Professores 
Pontos Fortes Pontos Fracos 

⇑  Satisfação com o Agrupamento. 
⇑  Relacionamento com os agentes do agrupamento. 
⇑  Estar com os alunos 
⇑  Estado de conservação das instalações. 
⇑  Grau de conhecimentos dos documentos estruturantes e 

oferta educativa do agrupamento. 
⇑  Conhecimento dos Projetos. 
⇑  Conhecimento da oferta educativa do Agrupamento. 
⇑  Satisfação com a direção do Agrupamento. 
⇑  Escolha dos elementos para os diferentes cargos/funções, 

pelo Diretor tendo em conta o perfil e as aptidões 
individuais. 

⇑  Estruturas intermédias ativas. 
⇑  Funcionamento dos Departamentos curriculares. 
⇑  Autonomia na tomada de decisões. 
⇑  Contributo da sala da equipa multidisciplinar para a 

diminuição da indisciplina. 
⇑  Conhecimento do projeto Turma +. 
⇑  Contributo do projeto Turma + para o sucesso escolar. 
⇑  Apoio aos alunos com Necessidades Educativas Especiais. 
⇑  Imagem externa do agrupamento. 

⇓  Falta de educação dos 
alunos. 

⇓  Não participação em 
iniciativas do Agrupamento 
por falta de informação. 



Pais/Encarregados de Educação 
Pontos Fortes Pontos Fracos 

⇑  Satisfação com o Agrupamento. 
⇑  Intenção de que os seus educandos 

prossigam os estudos no ensino secundário 
no Agrupamento. 

⇑  Satisfação com a igualdade de 
oportunidades. 

⇑  Satisfação com a aprendizagem dos seus 
educandos. 

⇑  Oferta de respostas educativas adequadas. 
⇑  Estado de conservação das instalações. 
⇑  Satisfação com a direção do Agrupamento. 
⇑  Conhecimento do projeto Turma +. 
⇑  Contributo do projeto Turma + para o sucesso 

escolar. 
⇑  Imagem externa do agrupamento. 
  

⇓  Grau de conhecimentos dos 
documentos estruturantes e oferta 
educativa do agrupamento. 

⇓  Indisciplina no Agrupamento. 
⇓  Contributo da sala da equipa 

multidisciplinar para a diminuição 
da indisciplina. 

⇓  Não participação em eventos de 
natureza cultural/recreativa do 
agrupamento. 

⇓  Não participação em iniciativas do 
Agrupamento por falta de 
informação. 



Pessoal Não Docente 
Pontos Fortes Pontos Fracos 

⇑  Satisfação com o Agrupamento. 
⇑  Estado de conservação das instalações. 
⇑  Satisfação com a direção do Agrupamento. 
⇑  Imagem externa do agrupamento. 
  

⇓  Falta de educação dos alunos. 
⇓  Grau de conhecimentos dos documentos 

estruturantes e oferta educativa do 
agrupamento. 

⇓  Não participação em iniciativas do 
Agrupamento por falta de informação. 

  



PLANO DE MELHORIA 



Pontos Fracos Plano de Melhoria 

♦  Indisciplina/educação dos alunos. 

⇒  Promover ações sobre “controlo e gestão da 

indisciplina”, para professores, pais, e 

funcionários e alunos. 

⇒  Melhorar a eficácia das medidas sancionatórias 

previstas no Regulamento Interno. 

♦  Grau de conhecimentos dos 

documentos estruturantes e oferta 

educativa do agrupamento. 

⇒  Criação de mecanismos de envolvimento da 

comunidade educativa no processo de 

elaboração dos documentos. 

♦  Participação em eventos de 

natureza cultural/recreativa do 

agrupamento. 

  

⇒  Criar novos canais de comunicação com os 

pais/encarregados de educação e agilizar os 

existentes. 

♦  Não apresentação de sugestões 

para o plano de atividades pela 

maioria dos alunos, pais e 

funcionários. 

⇒  Ações de sensibilização para que estes agentes 

apresentem propostas e se envolvam na 

elaboração do Plano de Atividades. 



PRÓXIMA ETAPA… 



-  Resultados Escolares – últimos 4 anos letivos 

 - Taxa de sucesso a nível de escola, por disciplina e ano 
 - Taxa de retenção, anulação de matricula e exclusão por faltas 
 - Taxa de conclusão nos cursos profissionais 
 - Taxa de sucesso comparada com a média nacional 
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