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INTRODUÇÃO 

 

Na sequência da celebração do Contrato de Autonomia entre o Agrupamento de 

Escolas de Moimenta da Beira e o Ministério da Educação e Ciência, o Diretor do 

Agrupamento nomeou a Equipa de Autoavaliação do Agrupamento. Esta Equipa é 

constituída por docentes dos diferentes níveis de ensino, um representante do pessoal não 

docente, um representante da associação de pais e encarregados de educação e um 

elemento externo, o Professor Doutor Luís Alcoforado, da Faculdade de Psicologia da 

Universidade de Coimbra, convidado para acompanhar o trabalho e assumir o papel de 

“amigo crítico” . 

O primeiro passo foi a elaboração do desenho da autoavaliação, incluindo a definição 

de objetivos, contextualização, metodologia e calendários de execução. 

No sentido de informar e envolver toda a  Comunidade Educativa, contamos com a 

colaboração da equipa de autoavaliação da Escola da Quinta das Flores, de Coimbra, que se 

disponibilizou a dinamizar uma sessão de sensibilização para pessoal docente, não docente, 

pais/encarregados de educação. Nesta sessão foi apresentado o trabalho realizado naquela 

escola e que serviu de informação e inspiração para o desenvolvimento deste nosso 

processo. 

No momento seguinte definimos os domínios sobre os quais incidiria o processo de 

autoavaliação: Organização e Gestão Escolar; Prestação do Serviço Educativo e 

Resultados Escolares. Definimos ainda os instrumentos e indicadores a utilizar. 

Deu-se início à primeira fase do processo de autoavaliação da qual resultou o 

presente relatório. 
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METODOLOGIA 

Dos domínios inicialmente definidos para este processo de autoavaliação: 

- Organização e Gestão Escolar; 

- Prestação do Serviço Educativo; 

- Resultados Escolares, 

Decidimos que nesta fase de arranque, debruçar-nos-íamos apenas sobre os dois 

primeiros domínios, deixando os resultados escolares para uma fase posterior. 

Nesta fase recorremos apenas à elaboração, aplicação e tratamento estatístico 

de Questionários aos Alunos, Professores, Pais/Encarregados de Educação e Pessoal 

Não Docente. 

Apresentamos em anexo, uma análise detalhada sobre todas as áreas inquiridas 

nos respetivos questionários mas, neste documento, concentramo-nos 

particularmente na análise dos 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 
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ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta fase apenas foram aplicados questionários aos alunos dos 2º, 3º Ciclos e 

Secundário, respetivos Pais/Encarregados de Educação, Professores e Pessoal Não 

Docente. 

A amostra a seguir analisada consta de 296 respostas de Alunos, 156 respostas 

de Pais/Encarregados de Educação, 98 respostas de Professores e 67 respostas de 

Pessoal Não Docente. 

 

Grau de satisfação/identificação com o Agrupamento 
 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 87% dos alunos estão satisfeitos com a qualidade do ensino/aprendizagem do 

Agrupamento. 

Nos questionários os alunos referem: 

 46% consideram as aulas motivadoras; 

 31% dinâmicas;  
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 31% barulhentas;  

 25% facilitadoras de aprendizagem; 

 22% aborrecidas; 

 8% pouco produtivas. 

Em relação ao espaço físico referem: 

 71% o espaço que mais gostam é a sala de convívio;  

 50% o espaço que menos gostam é das salas de aula. 

 
Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 57% dos funcionários, 52% dos professores e 49% dos pais estão muito satisfeitos 

com o Agrupamento. 

Nos questionários referem: 

 52% dos pais o que mais gostam no Agrupamento é o relacionamento do seu 

educando com os colegas e 51% o relacionamento do seu educando com os 

professores; 

 51% dos pais o que menos gostam é a distância entre a direção e os restantes 
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elementos da comunidade educativa e 32% o ambiente entre os alunos; 

 64% dos professores o que mais gostam é o relacionamento com os outros 

agentes do Agrupamento e 63% estar com os alunos; 

 66% dos professores o que menos gostam é a falta de educação dos alunos e 

13% a falta de colaboração entre colegas; 

 69% dos funcionários o que menos gostam é a falta de educação dos alunos e 

30% a falta de colaboração entre colegas. 

 
Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 94% dos pais tencionam que os seus educandos continuem os estudos no 

agrupamento; 

- 52% dos alunos do 9º ano tencionam continuar os estudos no Agrupamento; 

- 6% dos pais dos alunos do 9º ano não tencionam que os seus educandos continuem 

os estudos no agrupamento; 

- 48% dos alunos não tencionam continuar os estudos no Agrupamento. 

Nos questionários 65% dos pais referem que tencionam que o seu educando continue 

os estudos no ensino secundário neste Agrupamento por ser o mais perto de casa.  
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Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 78% dos pais estão satisfeitos com o esforço realizado pelo Agrupamento na 

concretização da igualdade de oportunidades. 

 
Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 94% dos pais consideram que o seu educando aprende no Agrupamento. 

Ainda referem as razões de aprendizagem: 

 44% dos pais consideram que a razão pela qual o educando aprende é porque os 

professores são bons; 

 56% dos pais consideram boa a relação pedagógica que o seu educando mantém 

com os professores; 
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 79% dos pais consideram que os seus educandos dispõem de respostas 

educativas adequadas, destes 43% referem como motivo a turma ter bons 

professores. 

 
Gráfico 6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- 57% dos professores, 34% dos alunos, 31% dos funcionários e 27% dos pais 

consideram o atendimento dos serviços da administração escolar (Secretaria) muito 

bom; 

- 0% dos funcionários e professores e 1% dos pais e dos alunos consideram o 

atendimento dos serviços da administração escolar (Secretaria)  mau. 

 
Gráfico 7 
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- 37% dos alunos, 25% dos funcionários e 24% dos pais consideram o atendimento dos 

serviços da administração escolar (ASE) muito bom; 

- 2% dos alunos e 0% dos pais e funcionários considera o atendimento dos serviços da 

administração escolar (ASE) mau. 

 
Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 63% dos professores, 50% dos alunos e 36% dos funcionários consideram o 

atendimento dos serviços do bar muito bom; 

- 1% dos alunos e 0% dos funcionários e professores consideram o atendimento dos 

serviços do bar mau. 

Gráfico 9 
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- 57% dos professores, 41% dos alunos e 22% dos funcionários consideram o 

atendimento dos serviços da papelaria muito bom; 

- 2% dos alunos e 0% dos funcionários e professores consideram o atendimento dos 

serviços da papelaria mau. 

Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 48% dos professores, 34% dos alunos e 28% dos funcionários consideram o 

atendimento dos serviços da reprografia muito bom; 

- 2% dos alunos e 0% dos funcionários e professores consideram o atendimento dos 

serviços da reprografia mau. 

Gráfico 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 34% dos professores, 31% dos alunos e apenas 10% dos funcionários consideram o 

atendimento dos serviços da cantina muito bom; 
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- 2% dos alunos e 0% dos funcionários e professores consideram o atendimento dos 

serviços da cantina mau. 

 
Gráfico 12 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 51% dos professores e 41% dos alunos consideram o atendimento dos serviços da 

biblioteca muito bom; 

- 5% dos alunos e 0% dos professores consideram o atendimento dos serviços da 

biblioteca mau. 

 
Gráfico 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 67% dos funcionários, 65% dos professores, 60% dos pais e 52% dos alunos 

consideram que as instalações do Agrupamento estão em bom estado de conservação; 
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- 48% dos alunos, 40% dos pais, 35% dos professores e 33% dos funcionários 

consideram que as instalações do Agrupamento não estão em bom estado de 

conservação. 

Referem ainda que: 

 31% dos pais, 26% dos alunos, 22% dos professores e 15% dos funcionários 

consideram que há falta de manutenção. 
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Grau de conhecimento dos documentos estruturantes, 
projetos e oferta educativa do Agrupamento 

 

Gráfico 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 97% dos professores, 42% dos pais, 36% dos funcionários e 23% dos alunos 

conhecem o projeto educativo do Agrupamento; 

- 77% dos alunos, 64% dos funcionários, 58% dos pais e 3% dos professores não 

conhecem o projeto educativo do Agrupamento. 

 
Gráfico 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 96% dos professores, 54% dos funcionários, 52% dos alunos e 51% dos pais 

conhecem o regulamento interno do Agrupamento; 
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- 49% dos pais, 48% dos alunos, 46% dos funcionários e 4% dos professores não 

conhecem o regulamento interno do Agrupamento. 

 
Gráfico 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 85% dos professores, 9% dos alunos, 8% dos pais e 6% dos funcionários apresentam 

sugestões/propostas para o plano anual de atividades; 

- 94% dos funcionários, 92% dos pais, 91% dos alunos e 15% dos professores não 

apresentam sugestões/propostas para o plano anual de atividades. 

 
Gráfico 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 97% dos professores, 43% dos pais conhecem os projetos desenvolvidos no 

Agrupamento; 



Página 16 de 55 

- 57% dos pais e 3% dos professores não conhecem os projetos desenvolvidos no 

Agrupamento. 

 
Gráfico 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 61% dos alunos participam ativamente nas atividades de enriquecimento curricular 

que o Agrupamento oferece, sendo que 24% é com regularidade. 

 
Gráfico 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 98% dos professores, 66% dos alunos, 51% dos pais e 46% dos funcionários 

conhecem a oferta educativa do Agrupamento; 

- 54% dos funcionários, 49% dos pais, 34% dos alunos e 2% dos professores não 
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conhecem a oferta educativa do Agrupamento. 

 
Gráfico 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 65% dos pais e 61% dos alunos estão satisfeitos com os cursos que o Agrupamento 

oferece; 

- 39% dos alunos e 35% dos pais não estão satisfeitos com os cursos que o 

Agrupamento oferece. 
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Liderança 
 

Gráfico 21 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 87% dos professores e pais, 84% dos alunos e 73% dos funcionários estão satisfeitos 

com a Direção do Agrupamento; 

- 27% dos funcionários, 16% dos alunos e 13% dos professores e pais não estão 

satisfeitos com a Direção do Agrupamento. 

Referem ainda: 

 63% dos professores, 53% dos pais, 48% dos funcionários e 29% dos alunos 

caracterizam a Direção como determinada em contribuir para a melhoria da 

imagem externa do Agrupamento.  
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Gráfico 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 79% dos professores e 51% dos funcionários, consideram que o Diretor tem em conta 

o perfil e as aptidões individuais quando escolhe os elementos para os diferentes 

cargos/funções; 

- 21% dos professores e 49% dos funcionários, não consideram que o Diretor tem em 

conta o perfil e as aptidões individuais quando escolhe os elementos para os 

diferentes cargos/funções. 
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Gestão Intermédia 
 

Gráfico 23 

 

 

 

 

 

 

 

- 85% dos professores consideram as estruturas intermédias ativas. 

 

Gráfico 24 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 74% dos professores concordam com o modo de funcionamento dos Departamentos 

Curriculares; 

- Apenas 8% consideram que os Departamentos funcionam muito bem; 

- 17% consideram que os Grupos de Recrutamento funciona muito bem. 
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Gráfico 25 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 78% dos professores consideram que têm alguma autonomia na tomada de decisões. 
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Ambiente educativo e disciplina 
 

Gráfico 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Apenas 6% dos professores e 4% dos funcionários consideram o ambiente educativo 

muito disciplinado; 

- 7% dos funcionários e 2% dos professores consideram o ambiente educativo 

indisciplinado. 

 
Gráfico 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
- 65% dos alunos  e 52% dos pais consideram  que existe indisciplina no Agrupamento; 

- 48% dos pais e 35% alunos consideram que não existe indisciplina no Agrupamento. 
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Os alunos referem ainda: 

 12% já foram à sala da Equipa Multidisciplinar; 

 55% consideram que têm bom comportamento; 

 96% têm uma boa relação com os colegas e funcionários e 95% com os 

professores. 

 

Gráfico 28 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 51% dos alunos consideram que a indisciplina se verifica fora da sala de aula. 

 

Gráfico 29 
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- Apenas 8% dos alunos, 3% dos professores e funcionários, 1% dos pais consideram 

que as medidas de combate à indisciplina são muito eficazes; 

- 21% dos funcionários, 13% dos pais, 12% dos professores e 7% dos alunos 

consideram que as medidas de combate à indisciplina são pouco eficazes. 

 

Gráfico 30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 60% dos professores, 57% dos alunos, 43% dos funcionários, 19% dos pais 

consideram que a sala da equipa multidisciplinar contribui para a diminuição da 

indisciplina no Agrupamento; 

- 57% dos funcionários, 43% dos alunos, 40% dos professores e 10% dos pais 

consideram que a sala da equipa multidisciplinar não contribui para a diminuição da 

indisciplina no Agrupamento. 
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Respostas Educativas 
 

Gráfico 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 96% dos professores, 84% dos alunos e 82% dos pais têm conhecimento do projeto 

Turma+; 

- 18% dos pais, 16% dos alunos e 4% professores não têm conhecimento do projeto 

Turma+. 

 
Gráfico 32 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 25% dos alunos, 21% dos pais e 15% dos professores consideram que o projeto 
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Turma+ contribui muito para o sucesso escolar dos alunos; 

- 7% dos alunos, 4% dos pais e dos professores consideram que o projeto Turma+ 

contribui pouco para o sucesso escolar dos alunos. 

 
Gráfico 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 79% dos professores consideram que o apoio aos alunos com Necessidades 

Educativas Especiais é eficaz. 
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Atividades de complemento curricular 
 

Gráfico 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 55% dos  funcionários, 45% alunos e 31% dos pais costumam participar nos eventos 

de natureza cultural e recreativa no Agrupamento; 

- 69% dos pais, 55% dos alunos e 45% dos funcionários não costumam participar nos 

eventos de natureza cultural e recreativa no Agrupamento. 

 

Gráfico 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 78% dos professores, 62% dos pais, 61% dos funcionários e 56% dos alunos, não 
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deixaram de participar em iniciativas do Agrupamento por não ter tido conhecimento 

das mesmas; 

- 44% dos alunos, 39% dos funcionários, 38% dos pais e 22% dos professores já 

deixaram de  participar em iniciativas do Agrupamento por não ter tido conhecimento 

das mesmas. 

Referem ainda que têm conhecimento das iniciativas, por e-mail 92% dos professores, 

por cartazes afixados nos espaços comuns 55% dos funcionários e por contacto 

pessoal 57% dos alunos e 35% dos pais; 

92% dos professores, 67% dos alunos, 55% dos funcionários e 49% dos pais recebem a 

informação atempadamente. 
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Imagem externa do Agrupamento 
 

Gráfico 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 21% dos  professores, 11% dos pais e 9% dos funcionários, consideram a imagem do 

Agrupamento muito positiva; 

- 1% dos pais e 0% dos professores e dos funcionários, consideram a imagem do 

Agrupamento muito negativa. 
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PONTOS FORTES E FRACOS 

Da análise dos resultados anteriormente apresentados, destacam-se os seguintes Pontos 

Fortes e Fracos, diferenciados pelos grupos inquiridos.  

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. 

 Falta de educação dos alunos. 

 Não participação em iniciativas do 
Agrupamento por falta de informação. 
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 Conhecimento do projeto Turma +. 

 Contributo do projeto Turma + para o 
sucesso escolar. 

 Apoio aos alunos com Necessidades 
Educativas Especiais. 

 Imagem externa do agrupamento. 
 
 

 

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. 

 

Funcionários 

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. 
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PLANO DE MELHORIA 

Dos Pontos Fracos identificados, propomos as seguintes estratégias de melhoria, que 

deverão ser aplicadas a partir do ano letivo 2014/2015 e avaliadas no final do ano letivo 

2015/2016.  

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. 
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CONCLUSÕES 

Esta fase do processo de autoavaliação baseou-se essencialmente no 

tratamento estatístico das respostas aos questionários aplicados aos alunos, 

professores, funcionários e pais/encarregados de educação, pelo que estes 

resultados refletem a perceção que estes grupos têm atualmente do Agrupamento.  

Salientamos como pontos fortes a satisfação com o agrupamento, a satisfação com 

a direção e com a imagem externa do agrupamento. 

Como pontos fracos destacam-se a não participação em iniciativas do 

agrupamento por falta de informação, o grau de conhecimentos dos documentos 

estruturantes e oferta educativa do agrupamento, referida por alunos, pais/encarregados 

de educação e funcionários e a indisciplina fora da sala de aula, referida pelos alunos a 

indisciplina no agrupamento referida pelos pais/encarregados de educação e falta de 

educação dos alunos referida pelos professores e funcionários. 

Destacamos por fim, o estado de manutenção das instalações que é 

considerado como ponto forte por funcionários e professores e como ponto fraco pelos 

alunos. 

Não podendo ser considerado como ponto fraco, destacamos a discrepância entre a 

intenção manifestada pelos alunos do 9ºAno (52%) e os pais/encarregados de educação 

(94%) relativamente à continuação dos estudos no Agrupamento. No entanto os dados 

disponíveis dos últimos anos mostram-nos, que na realidade, a percentagem de alunos 

do 9ºAno que prosseguem os estudos no agrupamento aproxima-se dos 100%. Em todo 

o caso, sugerimos que o Agrupamento continue a investir na diversificação da oferta 

educativa e na melhoria dos processos de divulgação e orientação vocacional dos alunos. 
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Terminada esta fase de auscultação da comunidade educativa, propomo-nos agora 

concentrar a nossa atenção no domínio dos Resultados Escolares e aprofundar os  

domínios já tratados. Para isso, aplicaremos novas metodologias (painéis, entrevistas 

e tratamento estatístico dos resultados escolares). Pretendemos deste modo fazer 

uma avaliação mais objetiva do funcionamento dos órgãos de gestão, estruturas 

intermédias de coordenação e orientação educativa, trabalho dos docentes e 

resultados. 
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QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS 

Responderam ao questionário 296 alunos, 149 do sexo masculino e 147 do sexo feminino, com 

idades compreendidas entre os 10 e os 19 anos. 

 88% dos alunos gostam do Agrupamento. 

 34% dos alunos consideram o atendimento de serviços prestados nos Serviços de 

Administração Escolar (Secretaria) muito bom, 62%  razoável e 4% mau. 

 50% dos alunos consideram o atendimento de serviços prestados no bar muito bom, 48% 

razoável e 2% mau. 

 42% dos alunos consideram o atendimento de serviços prestados na papelaria muito 

bom, 52% razoável e 6% mau. 

 35% dos alunos consideram o atendimento de serviços prestados na reprografia muito 

bom, 57% razoável e 8% mau. 

 31% dos alunos consideram o atendimento de serviços prestados na cantina muito bom, 

59% razoável e 10% mau. 

 41% dos alunos consideram o atendimento de serviços prestados na biblioteca muito 

bom, 48% razoável e 11% mau. 

 38% dos alunos consideram o atendimento de serviços prestados nos Serviços de 

Administração Escolar (ASE) muito bom, 58% razoável e 4% mau. 

 87% dos alunos estão satisfeitos com a qualidade do ensino/aprendizagem prestado no 

seu Agrupamento. 

 Os alunos caracterizam as aulas (por ordem decrescente): 

 Motivadoras (136) 

 Dinâmicas (93) 

 Barulhentas (91) 

 Facilitadoras de aprendizagem (74) 

 Aborrecidas (65) 

 Pouco produtivas (23) 

 52% dos alunos consideram que as instalações do Agrupamento estão em bom estado de 

conservação.   

 48% dos alunos consideram que as instalações do Agrupamento não estão em bom 

estado de conservação.  

 Dos que responderam não, o aspeto que consideram mais negativo é, por ordem 

decrescente: 

 Falta de manutenção (78) 
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 Desatualização (61) 

 Falta de limpeza (46) 

 Falta de material de uso corrente (45) 

 Utilização inadequada (43) 

 Outros (28) 

 Os espaços que os alunos mais gostam são por ordem decrescente: 

 Sala de Convívio (211)  

 Espaço de Recreio (150) 

 Campo de Jogos (138) 

 Pavilhão Gimnodesportivo (107) 

 Biblioteca (106) 

 Laboratório/Sala de Ciências (77) 

 Sala de Aula (33) 

 Refeitório (30) 

 Outros (19) 

 Os espaços que os alunos menos gostam são por ordem decrescente: 

 Salas de aula (147) 

 Biblioteca (82) 

 Refeitório (82) 

 Laboratórios/Sala de Ciências (46) 

 Pavilhão Gimnodesportivo (44) 

 Campo de jogos (37) 

 Sala de Convívio (25) 

 Espaço de Recreio (15) 

 Outros (12) 

 89% dos alunos têm computador pessoal. 

 28% dos alunos utilizam o computador em sala de aula. 

 Dos alunos que utilizam computador em sala de aula, 15% utilizam sempre; 39% utilizam 

frequentemente e 46% dos alunos raramente. 

 Segundo os alunos, 97% dos professores utilizam computador em sala de aula. Destes, 

28% utilizam sempre; 64% utilizam frequentemente e 8% utilizam raramente. 

 95% dos alunos fazem trabalhos com o computador. 69% muitas vezes; 23% sempre e 

8% Raramente. 

 84% dos alunos têm conhecimento do projeto turma+. 

 16% dos alunos não têm conhecimento do projeto turma+. 
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 29% dos alunos acham que o projeto turma+ contribuiu muito; 57% contribuiu alguma 

coisa e 14% contribuiu pouco para o sucesso escolar. 

 45% dos alunos participaram em eventos de natureza cultural e/recreativa. 

 55% nunca participaram em eventos de natureza cultural e/recreativa. 

 10% sempre; 63% muitas vezes e 27% raramente. 

 61% dos alunos participaram em atividades de enriquecimento curricular; 

 39% dos alunos não participaram em atividades de enriquecimento curricular; 

 9% sempre; 64% muitas vezes e 27% raramente. 

 20% dos alunos classificam a divulgação das iniciativas /informações pelo Agrupamento 

excelente; 70% de boa e 10% insuficiente. 

 Os alunos recebem a informação acerca das iniciativas promovidas pelo Agrupamento, 

por ordem decrescente: 

 Por contacto pessoal (diretor de turma, professores, outros…) (169) 

 Pelos cartazes afixados nos espaços comuns (134) 

 Pela página da Escola (109) 

 Outra (10) 

 Os alunos consideram que a informação relevante é divulgada… 

 A tempo (199) 

 Com rigor (86) 

 Com atraso (40) 

 Sem rigor (23) 

 56% dos alunos deixaram de participar em iniciativas do Agrupamento por não ter tido 

conhecimento.  

 23% dos alunos conhecem o Projeto Educativo de Escola e 77% dos alunos não conhecem 

o Projeto Educativo de Escola. 

 52% dos alunos conhecem o Regulamento Interno e 48% dos alunos não conhecem o 

Regulamento Interno. 

 33% dos alunos conhecem o Plano Anual de Atividades e 67% dos alunos não conhecem 

o Plano Anual de Atividades. 

 9% dos alunos costumam apresentar sugestões/ propostas para o Plano Anual de 

Atividades e 91% dos alunos não costumam apresentar sugestões/ propostas para o 

Plano Anual de Atividades. 

 14% dos alunos já apresentaram  sugestões/  propostas  de  melhoria  para a Escola, das 

quais 26% foram aceites. 

 65% dos alunos acham que existe indisciplina no Agrupamento. 32% da indiscipl ina 
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verif ica-se dentro da sala de aula  e 68% fora da sala de aula .  

 Destes alunos, 11% acham que as medidas do Agrupamento no combate à 

indisciplina são muitas; 56% acham que as medidas são razoáveis e 33% muito poucas. 

 57% dos alunos acham que a sala Multidisciplinar contribui para a diminuição da 

indisciplina no Agrupamento e 43% dos alunos acham que a sala Multidisciplinar não 

contribui para a diminuição da indisciplina no Agrupamento. 

 12% dos alunos já foram para a sala Multidisciplinar e 88% dos alunos não foram para a 

sala Multidisciplinar. 

 23% dos alunos acha o seu comportamento é excelente; 75% considera o seu 

comportamento razoável e 2% mau. 

 96% dos alunos consideram que mantém uma boa relação com os colegas. 

 95% dos alunos consideram que mantém uma boa relação com os professores. 

 96% dos alunos consideram que mantém uma boa relação com os funcionários. 

 84% dos alunos estão satisfeitos com a Direção do Agrupamento. 

 Os alunos caracterizam a Direção do Agrupamento por ordem decrescente: 

 Empenhada na procura de soluções para os problemas do Agrupamento (148) 

 Aberta (129) 

 Determinada em contribuir para a melhoria da imagem externa do Agrupamento (86) 

 Democrática (47) 

 Fomentadora da comunicação interna e externa (38) 

 Outra (15) 

 66% dos alunos conhecem os cursos a funcionar no Agrupamento. 

 61% dos alunos estão satisfeitos com os cursos que o Agrupamento oferece. 

 52% dos alunos do 9º Ano tencionam continuar a estudar no Agrupamento. 

 Os cursos que estes alunos pretendem frequentar são por ordem decrescente: 

 Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias (32) 

 Curso Científico-Humanístico de Línguas e Humanidades (25) 

 Curso Profissional (19) 
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QUESTIONÁRIO AOS PROFESSORES 

Responderam ao questionário 98 professores. 

 Quanto aos anos de serviço no Agrupamento, 22 têm menos de 5 anos, 18 têm entre 5 e 

10 anos, 26 têm entre 11 e 20 anos e 32 têm mais de 20 anos. 

 96% dos professores sentem-se bem identificado com o Agrupamento. 

 27% dos professores estão muito satisfeitos com o Agrupamento, 64% estão satisfeitos 

e 9% pouco satisfeitos. 

 O que os professores mais gostam no Agrupamento, por ordem decrescente: 

 O relacionamento com os outros agentes do Agrupamento (63)  

 Estar com os alunos (62) 

 O modo como é gerido pela Direção (33) 

 A empatia que tem com a Direção (33) 

 Outro (4) 

 O que os professores menos gostam no Agrupamento, por ordem decrescente: 

 A falta de educação dos alunos (65)  

 Outro (15) 

 A falta de colaboração entre colegas (13) 

 A forma menos correta de alguns funcionários agirem (10) 

 A distância entre a direção e os restantes elementos da comunidade escolar (8) 

 A falta de colaboração dos funcionários (4) 

 59% dos Professores consideram o atendimento de serviços prestados nos Serviços de 

Administração Escolar (Secretaria) muito bom, 41%  razoável e 0% mau. 

 64% dos Professores consideram o atendimento de serviços prestados no bar muito 

bom, 35% razoável e 1% mau. 

 60% dos Professores consideram o atendimento de serviços prestados na papelaria 

muito bom, 40% razoável e 0% mau. 

 50% dos Professores consideram o atendimento de serviços prestados na reprografia 

muito bom, 48% razoável e 2% mau. 

 46% dos Professores consideram o atendimento de serviços prestados na cantina muito 

bom, 54% razoável e 0% mau. 

 53% dos Professores consideram o atendimento de serviços prestados na biblioteca 

muito bom, 47% razoável e 0% mau. 

 98% dos professores conhecem a oferta educativa do Agrupamento. 

 97% dos professores conhecem o projeto educativo do Agrupamento. 
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 8% conhecem profundamente o projeto educativo, 89% tem conhecimento satisfatório 

e 3% básico. 

 26% põem sempre em prática o projeto educativo, 72% põem em prática algumas vezes 

e 2% raramente. 

 21% dos professores colaboraram na elaboração do  projeto educativo. 

 93% dos professores trabalham tendo em conta o projeto educativo. 

 97% utilizam as TIC na sua prática letiva. 

 Recorrem às TIC (por ordem decrescente): 

 Em contexto de sala de aula (87) 

 Na preparação de materiais pedagógicos (86) 

 Em contacto com outros docentes (70) 

 Em interação com os alunos, em contexto extralectivo (34) 

 Outros (1) 

 98% promovem atividades que conduzem à prática da cidadania. 

 Neste âmbito, privilegiam, por ordem decrescente: 

 A atitude cívica em todos os espaços Escolares (82) 

 A atitude cívica na sala de aula (80) 

 A responsabilidade e a autonomia (66) 

 A solidariedade entre todos os elementos da Comunidade Educativa (59) 

 A participação nas atividades propostas pelo Agrupamento (58) 

 O respeito pelo Agrupamento (54) 

 Outros (1) 

 99% dos docentes promovem uma cultura de colaboração no Agrupamento. 

 Neste âmbito, os documentos que partilham no trabalho em equipa são, por ordem 

decrescente: 

 Materiais pedagógicos (93) 

 Modelos de planificação (77) 

 Critérios de avaliação (70) 

 Outros (5) 

 Reportando ao mesmo aspeto, os docentes concretizam a sua prática colaborativa (por 

ordem decrescente): 

 Em trabalho de pares (82) 

 Em colaboração com as secções do seu Departamento Curricular (70) 

 Em projetos coletivos (51) 

 Outros (2) 
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 96% conhecem o Regulamento Interno. 

 18% dos  docentes têm um conhecimento profundo deste documento; 80% revelam um 

conhecimento satisfatório e 2% conhecimento básico. 

 41% põem sempre em prática as orientações do Regulamento Interno; 59% 

frequentemente seguem as orientações e 0% dos docentes raramente se preocupam 

em pôr em prática as orientações. 

 63% apresentaram sugestões/propostas de melhoria para o Agrupamento.  

 A apresentação das propostas foi feita: 

 À Direção (44) 

 Ao Coordenador do Departamento (42) 

 Ao Coordenador dos Diretores de Turma (20) 

 Outros (3) 

 Foram aceites as sugestões de 79% dos docentes. 

 97% dos professores conhecem os projetos de âmbito nacional desenvolvidos no 

Agrupamento. 

 85% dos professores apresentam propostas para o Plano Anual de Atividades. 

 65% dos professores consideram que as instalações e equipamentos do Agrupamento 

estão em bom estado de conservação. 

 O aspeto mais negativo ao nível das instalações/equipamentos é, por ordem 

decrescente: 

 Falta de manutenção (22) 

 Desatualização (16) 

 Falta de material de uso corrente (14) 

 Utilização inadequada (10) 

 Outros (5) 

 Falta de limpeza (4) 

 21% dos professores consideram a imagem do Agrupamento muito positiva, 78% 

positiva e 1% muito negativa. 

 6% dos professores consideram o ambiente educativo muito disciplinado, 83% 

disciplinado e 11% indisciplinado. 

 100% dos professores mantêm uma boa relação com o pessoal não docente. 

 99% dos professores mantêm uma boa relação com os alunos. 

 4% dos docentes entendem que as medidas no combate à indisciplina são muito 

eficazes; 62% entendem que são eficazes e 34% entende que são pouco eficazes. 

 60% dos professores acham que a Sala Multidisciplinar contribui para a diminuição da 
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indisciplina no Agrupamento. 

 79% dos professores entendem que o apoio aos alunos com Necessidades Educativas 

Especiais é eficaz. 

 96% dos professores têm conhecimento do Projeto Turma+. 

 15% consideram que o projeto contribui muito para o sucesso escolar dos alunos, 68% 

consideram que contribui e 4% contribui pouco. 

 Os professores recebem a informação acerca das iniciativas promovidas pelo 

Agrupamento: 

 Por e-mail (90) 

 Pelos placards da sala dos professores (80) 

 Pelo contacto pessoal (56) 

 Pela página do agrupamento (52) 

 Pelos cartazes afixados nos espaços comuns (43) 

 Outros (0) 

 Os docentes entendem que a informação relevante é divulgada: 

 Atempadamente (90) 

 Com rigor (33) 

 Com atraso (6) 

 Sem rigor (3) 

 22% dos professores deixaram de participar em iniciativas do Agrupamento por não ter 

tido conhecimento das mesmas. 

 87% dos professores estão satisfeitos com a Direção do Agrupamento. 

 Os Professores caracterizam a Direção do agrupamento por ordem decrescente: 

 Empenhada na procura de soluções para os problemas do Agrupamento (62) 

 Determinada em contribuir para a melhoria da imagem externa do Agrupamento (62) 

 Aberta (59) 

 Promotora da articulação entre as diferentes estruturas intermédias (43) 

 Democrática (33) 

 Fomentadora da comunicação interna e externa (27) 

 Outra (8) 

 79% dos professores consideram que o Diretor tem em conta o perfil e as aptidões 

individuais dos docentes quando os escolhe para os diferentes cargos/funções e nos 

momentos em que tem de efetuar a distribuição de serviço. 

 78% dos professores consideram que tem alguma autonomia na tomada de 

decisões. 
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 85% dos docentes consideram as estruturas intermédias ativas. 

 74% dos professores concordam com o funcionamento dos Departamentos Curriculares. 

 8% Carateriza o modo de funcionamento dos Departamentos como muito bom, 81% 

bom e 11 % fraco. 

 17% Caraterizam modo de funcionamento dos Grupos de Recrutamento como muito 

bom, 80% bom e 3% fraco. 

 9% Caraterizam o grau de cooperação que existe entre o pessoal docente como muito 

bom, 88% bom e 3% fraco. 
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QUESTIONÁRIO AOS ASSISTENTES TÉCNICOS E TÉCNICOS OPERACIONAIS  

Responderam ao questionário 67 assistentes. 

 15% têm mais de 20 anos de serviço. 

 70% têm de 11 a 20 anos de serviço. 

 13% têm de 5 a 10 anos de serviço 

 1% dos respondentes têm menos de 5 anos de serviço. 

 91% dos assistentes estão motivados no desempenho das suas funções. 

 10% dos assistentes gostam muito do Agrupamento, 79%  gostam razoavelmente, 

11% gostam pouco. 

 Do que mais gostam no Agrupamento é, por ordem decrescente: 

 Estar com os alunos (34) 

 O relacionamento que têm com os outros agentes do Agrupamento (34) 

 O modo como é gerido pela Direção (11) 

 A empatia com a Direção (6) 

 Outras (4) 

 Do que menos gostam no Agrupamento é, por ordem decrescente: 

 A falta de educação dos alunos (46) 

 A falta de colaboração entre colegas (20) 

 A distância entre a Direção e os restantes elementos da comunidade Escolar 

(18) 

 A forma menos correta de alguns professores agirem (11) 

 A falta de colaboração dos professores (4) 

 Outras (4) 

 31% dos assistentes consideram o atendimento de serviços prestados nos Serviços de 

Administração Escolar (Secretaria) muito bom, 66%  razoável e 3% mau. 

 25% dos assistentes consideram o atendimento dos serviços prestados nos Serviços de 

Administração Escolar (ASE) muito bom, 72%  razoável e 3% mau. 

 36% dos assistentes consideram o atendimento dos serviços prestados no bar muito 

bom, 64% razoável e 0% mau. 

 23% dos assistentes consideram o atendimento dos serviços prestados na papelaria 

muito bom, 75% razoável e 2% mau. 

 29% dos assistentes consideram o atendimento dos serviços prestados na reprografia 

muito bom, 71% razoável e 0% mau. 
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 11% dos assistentes consideram o atendimento dos serviços prestados na cantina 

muito bom, 89% razoável e 0% mau. 

 67% dos assistentes consideram que as instalações e os equipamentos do 

Agrupamento estão em bom estado de conservação. 

 O aspeto mais negativo ao nível das instalações/equipamentos é, por ordem 

decrescente: 

 Falta de manutenção (10) 

 Desatualização (5) 

 Falta de material de uso corrente (5) 

 Utilização inadequada (5) 

 Falta de limpeza (0) 

 Outros (0) 

 55% dos assistentes costumam participar em eventos de natureza cultural e/ou 

recreativa desenvolvidas pelo Agrupamento. 

 12% participam sempre, 64% participam e 24% participam raramente. 

 9% dos assistentes acham que a divulgação das iniciativas é excelente, 83% boa e 8% 

má. 

 Os assistentes recebem a informação acerca das iniciativas promovidas pelo 

Agrupamento: 

 Pelos cartazes afixados nos espaços comuns (37) 

 Por e-mail (29) 

 Pelo contacto pessoal (26) 

 Pela página do Agrupamento (15) 

 Outros (1) 

 Os assistentes entendem que a informação relevante é divulgada: 

 Atempadamente (37) 

 Com atraso (18) 

 Com rigor (13) 

 Sem rigor (4) 

 39% dos assistentes deixaram de participar em iniciativas do Agrupamento por não 

ter tido conhecimento das mesmas. 

 93% dos  assistentes têm colaborado com o Agrupamento. 

 Grau de colaboração por ordem decrescente: 

 Limpeza e organização dos espaços (38) 
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 Organização de eventos/ atividades escolares (27) 

 Agilização de tarefas mais complexas (18) 

 Elaboração de documentos escolares (12) 

 36% dos assistentes conhecem o projeto educativo do Agrupamento. 

 1% dos assistentes estiveram envolvidos na elaboração do projeto educativo.  

 54% dos assistentes conhece o Regulamento Interno do Agrupamento. 

 4% dos assistentes estiveram envolvidos na elaboração Regulamento Interno. 

 31% dos assistentes conhecem o Plano Anual de Atividades do Agrupamento. 

 6% dos assistentes apresentam propostas para o Plano Anual de Atividades do 

Agrupamento. 

 4% dos assistentes consideram o ambiente educativo muito disciplinado, 74% 

disciplinado e 22% indisciplinado. 

 3% dos assistentes entendem que as medidas no combate à indisciplina são 

muito eficazes; 51% entendem que são eficazes e 46% entende que são pouco 

eficazes. 

 43% dos assistentes acham que a Sala Multidisciplinar contribui para a diminuição da 

indisciplina no Agrupamento. 

 24% dos assistentes costumam fazer acompanhamento a alunos com Necessidades 

Educativas Especiais. 

 99% dos assistentes mantêm uma boa relação com os alunos. 

 100% dos assistentes mantêm uma boa relação com o pessoal docente. 

 73% dos assistentes estão satisfeitos com a Direção do Agrupamento. 

 Os Assistentes caracterizam a Direção do Agrupamento por ordem decrescente: 

 Determinada em contribuir para a melhoria da imagem externa do Agrupamento 

(32) 

 Empenhada na procura de soluções para os problemas do Agrupamento (21) 

 Aberta (20) 

 Democrática (11) 

 Promotora da articulação entre as diferentes estruturas intermédias (11) 

 Fomentadora da comunicação interna e externa (7) 

 Outra (2) 

 51% dos assistentes consideram que o Diretor tem em conta o perfil e as 

aptidões individuais dos assistentes quando escolhe quem vai ocupar as diversas 

funções e quando faz a distribuição de serviço. 
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 46% dos assistentes conhecem a oferta educativa do Agrupamento. 

 9% dos assistentes consideram muito positiva a imagem externa do Agrupamento, 

85% positiva e 6% muito negativa. 

 54% dos assistentes têm colaborado na resolução de problemas do Agrupamento. 

 67% dos assistentes consideram que tem atuado de forma critica/construtiva. 

 51% dos assistentes apresentaram sugestões/propostas de melhoria para o 

Agrupamento. 

 48% dos assistentes apresentaram sugestões/propostas de melhoria à Chefe de 

Serviços, 44% à Direção e 8% a Outros. 

 47% das propostas foram aceites. 
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QUESTIONÁRIO AOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Responderam ao questionário 156 Pais/Encarregado de Educação.  

 96% gostam do Agrupamento que o seu educando frequenta. 

 Dos que gostam do Agrupamento, 14% muito satisfeito, 83% razoavelmente 

satisfeito e os restantes 2% estão pouco satisfeito. 

 O que mais gostam do Agrupamento é, por ordem decrescente: 

 O relacionamento que o seu educando tem com os colegas do Agrupamento 

(81). 

 O relacionamento que o seu educando tem com os professores (80). 

 O modo como é gerido pela Direção (60). 

 O relacionamento que o seu educando tem com os funcionários (56) 

 Outras (1) 

 O que menos gostam no Agrupamento é, por ordem decrescente: 

 A distância entre a Direção e os restantes elementos da comunidade Escolar 

(80). 

 O ambiente entre os alunos (50). 

 A forma menos correta de alguns professores agirem (32). 

 A postura do pessoal não docente (22). 

 Outras (14) 

 27% dos Pais/Encarregado de Educação consideram o atendimento de serviços 

prestados nos Serviços de Administração Escolar (Secretaria) muito bom, 71%  

razoável e 2% mau. 

 24% dos Pais/Encarregado de Educação consideram o atendimento de serviços 

prestados nos Serviços de Administração Escolar (ASE) muito bom, 68%  razoável e 

8% mau. 

 60% dos Pais/Encarregado de Educação consideram que as instalações do 

Agrupamento estão em bom estado de conservação. 

 40% consideram que as instalações do Agrupamento estão em mau estado. 

 Os aspetos considerados mais negativos, por ordem decrescente: 

 Falta de manutenção (48) 

 Desatualização (17) 

 Falta de limpeza (12) 

 Falta de material de uso corrente (10) 
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 Utilização inadequada (3) 

 Outras (5) 

 31% dos Pais/Encarregado de Educação costumam participar em eventos de 

natureza cultural e/ou recreativa, dos quais 4 consideram que frequentam sempre, 

33 algumas vezes e 14 raramente. 

 Dos 31% que participam fazem-no e, por ordem decrescente, pelas seguintes 

razões: 

 Gostam de se relacionar com os outros elementos da Comunidade escolar (29) 

 Gostam de se relacionar com os outros Pais/Encarregado de Educação (15) 

 Sentem-se integrados no Agrupamento (15) 

 Gostam do ambiente (12) 

 Apreciam o trabalho da Direção (7) 

 Outro (6) 

 Dos 69% que não participam, fazem-no e, por ordem decrescente, pelas seguintes 

razões: 

 Não se sentem integrados no Agrupamento (54) 

 Outras (43) 

 Não apreciam o trabalho da Direção.(38) 

 Não se relacionam com os outros elementos da Comunidade escolar (10) 

 Não gostam do ambiente (7) 

 Não se relacionam com os outros Pais/Encarregado de Educação (6) 

 8% dos Pais/Encarregado de Educação, acham excelente a divulgação das 

iniciativas/informações que o Agrupamento promove, 90% razoável  e 6% má. 

 Os Pais/Encarregado de Educação recebem a informação acerca das iniciativas 

promovidas pelo Agrupamento: 

 Pelo contacto pessoal (55) 

 Pela página do Agrupamento (51) 

 Outros (37) 

 Pelos cartazes afixados nos espaços comuns (26) 

 Por e-mail (9) 

 Os Pais/Encarregado de Educação entendem que a informação relevante é divulgada: 

 Atempadamente (77) 

 Com rigor (47) 

 Com atraso (20) 
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 Sem rigor (20) 

 Outro (4) 

 38% dos Pais/Encarregado de Educação deixaram de participar em iniciativas do 

Agrupamento por não ter tido conhecimento das mesmas. 

 99% conhecem as funções que deve desempenhar como Encarregado de Educação, 

dos quais cumprem as seguintes funções, por ordem decrescente: 

 Tomam conhecimento dos resultados das avaliações formais do educando (136) 

 Acompanham o estudo do seu educando em casa (124) 

 Criam as condições para que o educando seja assíduo e pontual (121) 

 Verificam se o educando cumpre as tarefas diárias (120) 

 Justificam as faltas do educando em tempo oportuno (117) 

 Proporcionam uma alimentação variada e equilibrada (115) 

 Procuram informar-se dos momentos formais de avaliação (110) 

 Vão à Escola espontaneamente (66) 

 Comparecem em todas as reuniões (54) 

 Outros (5) 

 85% dos Pais/Encarregado de Educação deslocam-se ao Agrupamento para 

contactar o/a diretor(a) de turma, dos quais 6% deslocam-se muitas vezes à  Escola, 

73% com relativa frequência e 20% raramente. 

 20 Pais/Encarregado de Educação já apresentaram sugestões/propostas para a 

melhoria do Agrupamento, dos quais 12 referiram que as mesmas não foram aceites. 

 92% não costumam apresentar sugestões para o Plano Anual de Atividades. 

 58% não conhecem o Projeto Educativo de Escola. 

 51% conhecem o Regulamento Interno. 

 57% não conhecem os projetos desenvolvidos no Agrupamento. 

 52% acham que existe indisciplina no Agrupamento, dos quais 1% acham que são 

muitas as medidas de combate à indisciplina, 48% acham que são apenas algumas 

e 32% respostas acham que são muito poucas. 

 29% dos Pais/Encarregado de Educação conhecem a Sala Multidisciplinar, dos quais  

29 reconhecem contribuir para a diminuição da indisciplina. 

 58% Pais/Encarregado de Educação conhecem as estratégias de atuação dos 

professores para a melhoria dos resultados dos alunos, dos quais conhecem as 

seguintes estratégias e por ordem decrescente: 

 Apoio ao Estudo (72) 
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 Preparação para os exames (61) 

 Diversificação das estratégias da sala de aula (29) 

 Intensificação dos trabalhos de casa (17) 

 Outras (2) 

 82% dos Pais/Encarregado de Educação têm conhecimento do projeto Turma+, dos 

quais 26% consideram que contribui muito para o sucesso escolar, 62% consideram 

que contribui e 12% contribui pouco. 

 87% dos Pais/Encarregado de Educação sentem que os professores se preocupam 

com os resultados Escolares do seu educando, em que o grau de preocupação é 

bastante para 102 Pais/Encarregados de educação, muito para 31 e  pouca para  4. 

 83% dos Pais/Encarregado de Educação estão satisfeitos com a qualidade de 

ensino/aprendizagem do Agrupamento. 

 94% acham que o seu educando aprende no Agrupamento. 

 Por ordem decrescente, os respondentes acham que a aprendizagem é porque: 

 É interessado (105) 

  É bom aluno (65) 

 Os professores são bons (69) 

 Como é bom comportado aprende bem (54) 

 Outros (6) 

 Dos que acham que o seu educando não aprende no Agrupamento é, por 

ordem decrescente, porque: 

 É muito distraído (5) 

 Ele não se interessa pelo Agrupamento (4) 

 A turma é má (3) 

 Outras razões (3) 

 Os professores não são bons (1) 

 É mal comportado (0) 

 19% acham que a relação pedagógica entre professores e alunos é excelente,  79% 

acham que é boa e 2% é menos boa. 

 79% acham que a resposta educativa é adequada ao seu educando, dos quais e por 

ordem decrescente acha que é por ter: 

 Turma com bons professores (67) 

 Bom horário (63) 

 Turma pouco numerosa (45) 
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 Turma com alunos bem comportados (27) 

 Outras (1) 

 Dos que não acham haver uma resposta educativa adequada, 21%, é, por ordem 

decrescente, por haver: 

 Turma muito grande (23) 

 Turma com problemas disciplinares (19) 

 Mau horário (13) 

 Turma com maus professores (8) 

 Outras (2) 

 87% dos Pais/Encarregado de Educação estão satisfeitos com a Direção do 

Agrupamento. 

 Os Pais/Encarregados de Educação caracterizam a Direção do Agrupamento por 

ordem decrescente: 

 Empenhada na procura de soluções para os problemas do Agrupamento (87) 

 Determinada em contribuir para a melhoria da imagem externa do Agrupamento 

(83) 

 Aberta (48) 

 Democrática (19) 

 Fomentadora da comunicação interna e externa (17) 

 Outra (8) 

 51% dos Pais/Encarregado de Educação conhecem a oferta educativa do 

Agrupamento. 

 65% estão satisfeito com os cursos que o Agrupamento oferece. 

 78% estão satisfeito com o esforço realizado pelo Agrupamento na concretização da 

igualdade de oportunidades, destes 9% estão muito satisfeitos, 88% satisfeitos e os 

restantes 4% poucos satisfeitos. 

 94% dos Pais/Encarregado de Educação tencionam manter o seu educando neste 

Agrupamento até ao final do ensino secundário e justifica essa opção, por ordem 

decrescente, pelo seguinte: 

 Porque é o Agrupamento mais perto de casa (101) 

 Porque o educando gosta de toda a comunidade Escolar (65) 

 Porque há facilidade no transporte (54) 

 Porque o Agrupamento funciona bem (54) 

 Porque sente que o seu educando está bem acompanhado (48) 
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 Porque os professores são bons (47) 

 Porque é um Agrupamento com segurança (40) 

 Porque está próxima do local de trabalho (26) 

 Outros motivos (0) 

 Dos 6% Pais/Encarregado de Educação que não tencionam manter o seu educando 

neste Agrupamento até ao final do ensino secundário justifica essa opção, por ordem 

decrescente, pelo seguinte: 

 Porque o educando não gosta da comunidade Escolar (4) 

 Porque há muita indisciplina (3)  

 Porque o Agrupamento não funciona bem (3) 

 Porque não existe oferta educativa adequada (2) 

 Porque os professores não são bons (1) 

 Por alteração de residência (1) 

 Porque não prepara os alunos para o futuro (1) 

 Porque não há segurança no Agrupamento (1) 

 Porque fica longe do local de trabalho dos Pais/Encarregados de Educação (0) 

 Porque há dificuldade no transporte (0) 

 Outras (0) 

 11% dos Pais/Encarregados de Educação consideram muito positiva a imagem externa 

do Agrupamento, 82% positiva e 7% muito negativa. 

 22% dos Pais/Encarregados de Educação têm colaborado na resolução de problemas 

do Agrupamento. 

 23% dos Pais/Encarregados de Educação participam regularmente nos órgão onde 

está prevista a sua representação. 

 17% dos Pais/Encarregados de Educação pertencem ou já pertenceram à Associação 

de Pais e Encarregados de Educação deste Agrupamento. 

 

 

 

 

 

 


