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Introdução 

A presente autoavaliação diagnóstica teve por base a realização de inquéritos realizados à comunidade escolar – 
alunos, pais e encarregados de educação, professores e pessoal não docente. À exceção dos inquéritos aos pais e 
encarregados de educação, todos os outros foram realizados online. 

Relativamente à metodologia utilizada na análise dos resultados, o grupo de trabalho optou por agrupar as questões 
em nove áreas: apreciação geral sobre a escola, professores (onde incluiu o trabalho do diretor de turma ou do 
professor titular de turma), assistentes operacionais, serviços, conselho geral, direção, conselho pedagógico, 
departamentos e interação com a escola.  

Sobre a apresentação dos resultados, foram constituídos quatro grupos, de acordo com os questionários elaborados: 
I – Alunos; II – Pais / Encarregados de Educação; III – Professores; IV – Assistentes Operacionais. Em cada grupo, foi 
feita uma análise dos dados, com a apresentação dos resultados globais e a análise por áreas, e uma síntese onde 
foram elencados os aspetos positivos e os aspetos a melhorar. No final, em anexo, são apresentadas as grelhas com 
todas as questões efetuadas e as respetivas respostas por percentagens “Concordo”, “Concordo em parte” e 
“Discordo”. 

 

I – Alunos 

1. Análise dos dados 

Com base nas 212 respostas aos inquéritos compostos por 47 perguntas, procedeu-se à sua análise de acordo com a 
seguinte metodologia: 

a) Resultados globais: 
 
 
Média das percentagens 
 

Concordo Concordo em parte Discordo 

60,9% 26,9% 13% 

 
Conclusão: Os resultados são globalmente positivos, uma vez das 47 perguntas efetuadas, em 45 a resposta 
“Concordo” é maioritária. O “concordo em parte” e o “Discordo” são maioritários apenas uma vez cada um e, 
ainda assim, com percentagens próximas umas das outras. 
 

b) Análises por áreas – foram definidas as seguintes: 
 

Área 
Média das percentagens 

Análise 
Concordo Concordo 

em parte Discordo 

Apreciação geral sobre a 
escola  
(1,2,5, 6, 16, 18, 22, 33, 34, 
35, 42, 43) 

60% 24,3% 15% 

Destacam-se, pela positiva, a 
informação que a escola fornece sobre 
a oferta extracurricular (79%) e o 
conhecimento da existência do GAAF 
(66%). 

 66,9% 27,5% 5,7% Destacam-se, pela positiva, a utilização 
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Professores (DT/professor 
titular)  
(23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 41) 

das TIC pelos professores (78%), o 
trabalho de orientação do DT/professor 
titular (77%) e as orientações dos 
professores para estudar (74%), pela 
negativa, a referência à assiduidade dos 
professores (47% - Concordo e 42% 
Concordo em parte). 

Assistentes operacionais  
(4, 39) 67% 26% 7% Salienta-se a boa relação com as assistentes 

operacionais (71%). 

 
 
 
Serviços 
(3, 17, 19, 20, 21, 38) 50,3% 27,8% 21,6% 

A área dos serviços é a que tem uma 
menor percentagem de respostas 
positivas. O funcionamento do bufete 
tem a única percentagem superior de 
“Discordo” (35%). O horário dos 
serviços tem uma percentagem de 
“Concordo” de 48%, sendo que o 
“Concordo em parte” e o “Discordo” 
têm, respetivamente, 30% e 22%. 

Direção  
(44, 45, 46, 47) 63% 26% 11% 

Apreciação globalmente positiva, 
embora 31% “Concorde em parte” com 
a “Direção é justa na resolução dos 
conflitos”. 

 
 
 
Interação com a escola 
(7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 36, 37, 40) 

59,6% 28,8% 11,8% 

A interação dos alunos com a escola é 
globalmente positiva, embora a 
consulta da página tenha uma maioria 
de resposta “Concordo em parte” 
(37%). Salienta-se, pela positiva o 
conhecimento dos direitos e deveres 
(74%), o estar informado sobre as 
atividades que se realizam (73%) e a 
relação com os colegas (70%). 

 
 

2. Síntese - alunos 
 

Aspetos positivos Aspetos a melhorar 

 

- Informação da escola sobre atividades 
extracurriculares; 

- Utilização das TIC pelos professores; 

- Orientações do Diretor de turma; 

- Orientações dos professores para o estudo; 

- Conhecimento dos direitos e deveres dos alunos; 

 

- Funcionamento do bufete; 

- Consulta da página da escola; 

- Conhecimento do Projeto Educativo; 

- Conhecimento do Estatuto do aluno; 

- Funcionamento da papelaria; 
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- Informação sobre as atividade da escola; 

- Incentivo dos professores à autoavaliação; 

- Relação com assistentes operacionais; 

- Relação com os colegas; 

- Bem recebido na escola. 

- Assiduidade dos professores; 

- Horário dos serviços da escola; 

- Opinião dos alunos sobre o funcionamento da escola; 

- Segurança na escola; 

- Conservação e limpeza das instalações. 

 
 

II – Pais / Encarregados de Educação 
 

1. Análise dos dados 

Com base nas 81 respostas aos inquéritos compostos por 56 perguntas, procedeu-se à sua análise de acordo com a 

seguinte metodologia: 

a) Resultados globais: 
 
 

Média das percentagens 

 

Concordo Concordo em parte Discordo 

69% 25% 6% 

 
Conclusão: Globalmente os resultados são francamente positivos - 36% das perguntas têm 70% ou mais de 

respostas “Concordo”. A percentagem de respostas “Discordo” é residual. 

 
b) Análises por áreas – foram definidas as seguintes: 

 

Área 

Média das percentagens 

Análise 
Concordo 

Concordo 
em parte 

Discordo 

Apreciação geral sobre a 
escola  

( 1,6,9,13,14,23,28,29,36) 

62% 29% 9% 

28% dos  E.E.  considera que a escola 
não lhe pede opinião sobre o seu 
funcionamento e 17% pensa que a 
escola não avalia periodicamente o 
grau de satisfação dos utentes. A 
questão da segurança divide os EE- 
47% “concordo” e 47% “concordo em 
parte”. Porém 70% diz bem da escola. 
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Professores( incluindo 
DT/prof titular de turma) 

(2,3,4,5,37,52,53,54,55,56) 

78% 19% 3%  

Assistentes operacionais  

(15) 
77% 23% 0%  

Serviços   

( 7,12,17,18,19,24,30) 
68% 27% 5% 

Destaca-se a avaliação da secretaria 
com 100% de respostas positivas. 11% 
critica o funcionamento da papelaria 

Conselho Geral 

(50 à 51) 
58% 33% 9% 

A falta de divulgação e de articulação 
com a comunidade são os itens que 
mais penalizam os órgãos de gestão  Direção 

(38 à 49) 
67% 29% 4% 

Interação com a escola  

(8,10,11,16,20,21,22,25,26
,27,31,32,33,34,35) 

70% 21% 9% 

Não conhecimento da existência de 
alguns serviços (GAAF) -16% e SPO -
11%; falta de incentivo para 
participação nas atividades da escola – 
18% e na elaboração do PE e RI – 30%; 
não conhecimento sobre direito a 
participar no CT, CG e Ass Pais – 13% e 
não consulta da página da Escola – 
18% 

 
Conclusão: Feita uma análise por áreas verificamos, mais uma vez, que os resultados são bastante positivos. 

Neste particular, destaca-se a área referente ao trabalho dos assistentes operacionais com 0% de respostas 

“discordo” e a área que incide exclusivamente sobre o trabalho dos professores em geral e dos DT/professor 

titular de turma em particular – média de 3% de respostas “discordo”. 

 

2 - Síntese - Pais / Encarregados de Educação 
 

Aspetos positivos Aspetos a melhorar 

 

- Atendimento na secretaria/ escola em geral 

- Utilização da caderneta por parte dos EE 

 

- Fraca participação dos pais e EE na vida da escola 
(funcionamento, elaboração do PE e RI) 
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- Assistentes operacionais 

- Trabalho/Relação/assiduidade dos profs/DT e 
professor titular de turma 

- Divulgação das atividades a realizar 

- Trabalho do SPO 

- Horário da escola 

- Medidas de apoio implementadas pela direção 

- Comunicação/disponibilidade da direção 

- Promoção dos direitos e deveres dos alunos por 
parte da direção 

 

- Controlo entrada e saída alunos 

- Desconhecimento de serviços – GAAF e SPO 

- Funcionamento da papelaria 

- Fraco incentivo à participação dos pais e EE nas 
atividades da escola 

- Desconhecimento por parte dos pais de alguns dos 
seus direitos – ex. Participar no CT, CG 

- Consulta página escola 

- Não realização de avaliação periódica do grau de 
satisfação dos utentes 

- Falta de divulgação e de promoção, em articulação 
com a comunidade, da realização das atividades do 
PAA 

- Falta de divulgação dos resultados da avaliação 
interna 

 
 

III – Professores 

1. Análise dos dados 

Com base nas 76 respostas aos inquéritos compostos por 105 perguntas, procedeu-se à sua análise de acordo com a 

seguinte metodologia: 

a) Resultados globais: 
 
 

Média das percentagens 

 

Concordo Concordo em parte Discordo 

67,6 28,7 3,7 

 
Conclusão:  Os resultados são globalmente positivos, uma vez das 105 perguntas efetuadas, em 95 a resposta 

“Concordo” é maioritária. Constata-se, ainda, que o discordo apresenta uma percentagem residual face às 

outras percentagens. 

 
b) Análises por áreas – foram definidas as seguintes: 
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Área 

Média das percentagens 

Análise 
Concordo 

Concordo 
em parte 

Discordo 

Apreciação geral sobre a 
escola  

 53,0 40,9 6,1 

Apenas 53% dos inquiridos têm uma boa 
imagem da Escola. 6,1% dos inquiridos 
fazem uma apreciação negativa da escola 

Professores( incluindo 
DT/prof titular de turma) 

 76,7 19,7 3,6 

Quanto ao trabalho do professor, cerca 
de 96,5% avalia-o de uma forma positiva, 
embora só 77% o considere Bom. 

Assistentes operacionais  

 79,0 21,0 0,0 

O trabalho dos assistentes operacionais 
merece confiança à totalidade dos 
professores inquiridos. 

Serviços   

 
62,0 33,4 4,8 

O funcionamento dos serviços é bom 
para 62% da amostra. 5% desta considera 
negativo o funcionamento da 
generalidade dos serviços. 

Conselho Geral 

 
62,6 32,4 5 

O Conselho geral merece uma opinião 
positiva por parte de 95% dos 
professores. Apenas 5% tem uma visão 
negativa do trabalho deste órgão. 

Direção 

 
65,7 32,5 1,7 

A maior parte dos inquiridos (98%) tem 
uma opinião  positiva da Direção do 
Agrupamento, sendo mesmo considerada 
boa para 66% da amostra. 

Conselho Pedagógico 64,3 32,1 3,6 

Quanto ao Conselho pedagógico 3,6% 
tem uma opinião negativa sobre o seu 
funcionamento. Dos restantes, 64% 
afirma concordar plenamente com o 
trabalho deste órgão.  

Departamentos 77,1 19,8 3,5 

Em relação ao trabalho dos 
departamentos, este é avaliado de bom 
por 77% dos inquiridos, embora 3,5% não 
se encontre satisfeito com o trabalho da 
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generalidade destes órgãos. 

Interação com a escola  

 
64,3 32,1 3,6 

No campo da interação com a 
comunidade educativa 69% considera 
que a sua interação é boa, 27% que é 
apenas parcial e 5% avalia-a de negativa. 

 

Concluindo, 68% dos inquiridos faz uma boa apreciação do funcionamento da escola, 29% considera que este é 
parcialmente positivo e 4% discorda da forma como funciona/interage a comunidade educativa. 

2. Síntese – Professores 

Aspetos positivos Aspetos a melhorar 

- Boa relação entre docentes. 

- Conhecimento do Regulamento Interno e o Estatuto do aluno.  

- Conhecimento e aplicação dos critérios de avaliação da escola e 
elaboração dos registos de avaliação de acordo com os critérios 
aprovados.  

- Utilização da avaliação dos alunos para adequar a planificação das 
atividades às necessidades dos mesmos. 

- O coordenador de departamento transmite as orientações do 
conselho pedagógico e contribui para o seu cumprimento. 

- Nos conselhos de turma faz-se a caracterização dos alunos da turma, 
divulgando o diretor de turma informações sobre os alunos.  

- O diretor de turma acompanha a execução das medidas disciplinares  

- A escola recebe bem os docentes. 

- O horário de funcionamento da escola é ajustado.  

- Bom atendimento na Secretaria. 

- Boa relação docente-aluno. 

- Boa relação docente- encarregados de educação. 

- A direção promove a divulgação do Regulamento Interno, divulga as 
metas de aprendizagem no plano de melhoria TEIP  

- A direção facilita a utilização das instalações e equipamentos da 

 

- As opiniões dos docentes são 
parcialmente tomadas em 
consideração. 

- Os docentes sentem-se 
parcialmente reconhecidos pelo 
trabalho realizado. 

- A oferta de formação responde 
parcialmente às necessidades da 
função docente.  

- As condições de trabalho são 
apenas parcialmente adequadas ao 
trabalho dos docentes. 

- Os docentes devem ser 
incentivados a melhorar o seu 
desempenho.  

- A direção reconhece parcialmente 
o esforço e empenho do pessoal 
docente. 

- A direção nem sempre implementa 
respostas adequadas aos problemas 
da indisciplina. 

- A escola deve pedir mais 
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escola a professores, alunos, funcionários e encarregados de educação  

- A direção gere o orçamento tendo em conta as propostas e 
necessidades da comunidade educativa. 

- O Conselho Pedagógico divulga informação e as decisões tomadas.  

- O CP promove a análise dos resultados dos alunos e a apresentação 
de propostas de melhoria. 

- O departamento curricular elabora planificações do programa das 
disciplinas com base em orientações emanadas a tutela, e elabora e 
apresenta ao coordenador o relatório de execução das atividades 
previstas. 

- O coordenador de departamento articula com os delegados de grupo 
a definição dos critérios de avaliação, apoia os colegas e esclarece 
dúvidas, efetua o levantamento das necessidades de formação. 

- O conselho de turma elabora planos de apoio aos alunos mais fracos.  

- O Conselho de turma define estratégias de atuação face a problemas 
de comportamento e aproveitamento dos alunos. 

- O coordenador dos diretores de turma apoia os diretores de turma e 
esclarece as suas dúvidas, assim como transmite as orientações do 
Conselho Pedagógico e contribui para o seu cumprimento.  

- O diretor de turma informa os Encarregados de Educação com 
regularidade sobre assuntos relacionados com o seu educando. 

- O diretor de turma promove a participação dos encarregados de 
educação. 

-O diretor de turma promove a adoção de estratégias para a resolução 
de conflitos e da melhoria de aprendizagem. 

assiduamente a opinião sobre o seu 
funcionamento. 

- A escola deve avaliar 
periodicamente o grau de satisfação 
dos colaboradores.  

- A avaliação deve contribuir para a 
melhoria do desempenho do 
trabalho do docente. 

 

 

 

IV – Pessoal não docente 

1.  Análise dos dados 

Com base nas 42 respostas aos inquéritos compostos por 56 perguntas, procedeu-se à sua análise de acordo com a 
metodologia: 

a) Resultados Globais: 
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Média das percentagens 

Concordo 

(%) 

Concordo em parte 

(%) 

Discordo 

(%) 

56,1 31,4 12,5 

 

Conclusão: Globalmente os resultados são francamente positivos. A percentagem de respostas “discordo” é muito 
pequena. 

 

b) Análise por áreas - foram definidas as seguintes: 

Área Concordo 

% 

Concordo 
em parte 

% 

Discordo 

% 

Análise 

Apreciação Geral sobre a 
escola 

( 5,6,7,8,17,18,19,20) 

40,9 36,9 22,3 42% dos inquiridos consideram que a 
escola não avalia periodicamente o seu 
grau de satisfação, no entanto dizem 
que a escola é segura.  

Professores (DT/prof titular 
de turma) (1) 

58 42 0 42% diz concordar em parte que os 
professores são assíduos. 

Assistentes Operacionais 
(22,23,24,25,26,27,28,29) 

 

70 18,5 7,8 92% diz ter uma boa relação com os 
alunos. 

97% diz estar ciente das funções que 
desempenha. 

Serviços (2,3,4,9,10,11,12) 

 

59,4 19 5,1 83% dos inquiridos diz ser bem atendido 
na secretaria. 

Conselho Geral 
(53,54,55,56) 

 

45 42 12,3 Os inquiridos dizem haver falta de 
divulgação e de articulação com a 
comunidade educativa. 

Direção 
(30,31,32,33,34,35,36,37,3
8,39,40,41,42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48,49, 50, 51, 52) 

53,4 36,3 10,2 58% dos inquiridos, concorda em parte, 
que a escola lhe pede opinião, 11% 
discorda.   

Interação com a escola 
(13,14,15,16,21)       

67,4 26,6 6,2  



 

 

11 

 

 

2. Síntese – Pessoal não docente 

Aspetos positivos Aspetos a melhorar 

 

- A generalidade do pessoal não docente tem uma 
opinião positiva do funcionamento e do ambiente 
escolar. 

- As instalações estão bem conservadas e, limpas. 

- Existência de segurança na escola. 

- O pessoal não docente sente-se bem recebido na 
escola. 

- Muito boa relação com os alunos. 

- Boa relação com os colegas de trabalho. 

- Existência de boa relação com os Encarregados de 
Educação. 

- Conhecimento do Regulamento Interno e do Estatuto 
do aluno. 

 

 

- Funcionamento da papelaria. 

- A falta de divulgação e articulação com a comunidade são 
os itens que mais penalizam o Conselho Geral e a Direção. 

- Maior divulgação das atividades a realizar. 

- Não realização de avaliação periódica do grau de 
satisfação dos Assistentes Operacionais. 

- A falta de reconhecimento pelo trabalho realizado. 

- A Direção não reconhecer o esforço e o empenhamento 
do pessoal não docente. 

- A Direção não divulgar os resultados da avaliação interna 
da escola. 

- A Direção não motivar e apoiar a iniciativa do pessoal não 
docente. 

- A Direção não divulgar o PAA e a sua avaliação a todos os 
elementos da comunidade educativa. 
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3. Propostas de aspetos a melhorar 
 

Área Aspetos a melhorar 

Apreciação Geral 
sobre a escola 

• Controlar mais eficazmente as entradas e saídas dos alunos 
• Investir mais na segurança 
• Pedir regularmente opinião sobre o funcionamento da escola 
• Avaliar periodicamente o grau de satisfação dos colaboradores 
• Tomar em consideração, sempre que possível, as opiniões emitidas por 

docentes e não docentes 
 

Professores (DT/prof 
titular de turma) 

• Dirigir a oferta de formação às necessidades dos docentes 
• Fazer com que a avaliação contribua para a melhoria do desempenho do 

trabalho docente 
 

Serviços • Melhorar o funcionamento dos serviços que servem, quase em 
exclusivo, os alunos (bufete, papelaria e refeitório) 

• Melhorar o horário dos serviços em geral 
 

Direção • Divulgar com mais eficácia os serviços de apoio aos alunos e família 
(GAAF e SPO) 

• Incentivar a comunidade educativa a participar nas atividades da escola 
• Incentivar a comunidade educativa a colaborar na elaboração do PE e do 

RI 
• Incentivar os docentes a melhorar o seu desempenho 
• Reconhecer o trabalho do pessoal docente e não docente 
• Melhorar a resposta aos problemas de indisciplina e absentismo 

 

Interação com a 
escola 

• Melhorar a comunicação e articulação com a comunidade educativa 
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Anexos 

Anexo I - Alunos 

Alunos – 212 respostas Concordo Concordo 
em parte 

Discordo 

1. A escola atua sobre a indisciplina. 58 30 12 
2. A escola pede-me opinião sobre o seu funcionamento. 51 24 25 
3. A papelaria funciona adequadamente. 47 25 28 
4. As assistentes operacionais atendem-me bem. 63 27 10 
5. As instalações e equipamentos estão bem conservados e limpos. 52 33 14 
6. As instalações e equipamentos são adequados. 66 26 8 
7. Conheço o Estatuto do Aluno. 43 33 24 
8. Conheço o Projeto Educativo. 40 32 29 
9. Conheço os direitos e deveres dos alunos. 74 23 4 
10. Consulto a página da escola. 35 37 28 
11. Estou informado das atividades que se realizam na escola. 73 22 5 
12. Estou satisfeito com os meus resultados escolares. 58 31 11 
13. Falo bem desta escola aos familiares, amigos e conhecidos. 58 34 7 
14. Gosto da minha turma. 69 21 10 
15. Gosto de estar na escola. 62 33 6 
16. Há um adequado controlo das entradas e saídas dos alunos. 62 27 11 
17. O bufete funciona adequadamente. 34 30 35 
18. O horário de funcionamento da escola é ajustado. 57 23 20 
19. O horário dos serviços da escola é ajustado. 48 30 22 
20. O refeitório funciona adequadamente. 54 33 13 
21. O Serviço de Psicologia e Orientação apoia a integração e orientação 

dos alunos. 
58 26 16 

22. Os conflitos nas aulas são resolvidos de forma justa. 51 29 19 
23. Os professores dão orientações para estudar. 74 25 1 
24. Os professores ensinam bem. 65 30 6 
25. Os professores escutam e dialogam com os alunos. 60 33 7 
26. Os professores incentivam a participação dos alunos nas aulas. 67 29 4 
27. Os professores informam dos progressos/dificuldades dos alunos. 69 26 5 
28. Os professores incentivam-me a fazer autoavaliação. 73 21 6 
29. Os professores utilizam materiais diversificados nas aulas. 63 28 9 
30. Os professores utilizam as TIC nas aulas com frequência 

(computador, projetor, Quadro Interativo, software, etc). 
78 17 5 

31. O diretor de turma/professor titular orienta-me no meu percurso 
escolar. 

77 19 4 

32. Os professores são assíduos. 47 42 11 
33. Sei que a escola tem um Serviço de Psicologia e Orientação. 61 21 18 
34. Sinto que a minha avaliação é justa. 65 27 8 
35. Sinto que há segurança na escola. 52 26 22 
36. Sinto-me à vontade para participar e colocar dúvidas nas aulas. 65 29 7 
37. Sinto-me bem recebido na escola. 69 24 7 
38. Sou bem atendido na secretaria. 61 23 16 
39. Tenho uma boa relação com as assistentes operacionais. 71 25 4 
40. Tenho uma boa relação com os colegas. 70 26 4 
41. Tenho uma boa relação com os professores. 63 33 5 



 

 

14 

 

42. A escola fornece-me informação sobre a oferta extracurricular: 
desporto escolar, projetos….. 

79 13 21 

43. Tenho conhecimento que na escola existe um serviço de apoio ao 
aluno e família (GAAF). 

66 13 21 

44. A direção é justa na resolução de conflitos. 58 31 11 
45. A direção promove o cumprimento dos direitos e deveres dos alunos 

que constam no Regulamento Interno. 
64 24 12 

46. A direção implementa um plano de ocupação adequado dos alunos 
sem aulas. 

63 24 13 

47. A direção comunica de forma acessível. 67 25 8 
  

Anexo II – Pais / Encarregados de Educação 

ENCARREGADOS  DE  EDUCAÇÃO 
Concordo 

% 

Concordo 
em parte % 

Discordo 

% 

1.Falo bem desta escola aos familiares, amigos e conhecidos 70% 27% 3% 

2 . Os professores ensinam bem 61% 38% 1% 

3.Os professores dão orientações para estudar. 80% 16% 4% 

4 .Os professores informam dos progressos/dificuldades dos alunos 83% 14% 3% 

5. Os professores são assíduos 73% 23% 4% 

6. Há um adequado controlo das entradas e saídas dos alunos 67% 21% 12% 

7. Sou bem atendido na secretaria. 91% 9% 0% 

8. Estou informado das atividades que se realizam na escola 84% 11% 5% 

9. A escola pede-me opinião sobre o seu funcionamento 28% 41% 31% 

10. Tenho conhecimento que na escola existe serviço de apoio ao aluno e família 
(GAAF) 

67% 17% 16% 

11. Tenho conhecimento que na escola existe o SPO 72% 17% 11% 

12. O Serviço de Psicologia e Orientação apoia a integração e orientação dos alunos 70% 26% 4% 

13 Sinto que há segurança na escola 47% 47% 6% 

14 Sinto que há um adequado acompanhamento aos alunos. 64% 36% 0% 

15 Confio no trabalho dos assistentes operacionais 77% 23% 0% 

16 Conheço o diretor de turma e o seu horário de atendimento 90% 5% 5% 

17 O refeitório funciona adequadamente 57% 37% 6% 
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ENCARREGADOS  DE  EDUCAÇÃO 
Concordo 

% 

Concordo 
em parte % 

Discordo 

% 

18 O bufete funciona adequadamente 53% 40% 7% 

19 A papelaria funciona adequadamente 61% 28% 11% 

20 Sou incentivado a participar nas atividades da escola 56% 26% 18% 

21 Participo na elaboração do projeto educativo e regulamento interno. 35% 35% 30% 

22 Sei que posso participar no conselho de turma, conselho geral e associação pais 72% 15% 13% 

23 O horário de funcionamento da escola é ajustado. 81% 14% 5% 

24 O horário dos serviços da escola é ajustado 59% 35% 6% 

25 A escola fornece-me informação sobre a vida escolar do meu educando 85% 14% 1% 

26 A escola fornece-me informação sobre a oferta curricular e formativa 
(disciplinas e cursos). 

73% 26% 1% 

27 A escola fornece informação sobre a oferta extracurricular: desporto escolar, 
projetos, clubes 

76% 20% 4% 

28 Sinto-me bem recebido na escola 85% 15% 0% 

29 A escola atua sobre a indisciplina. 68% 27% 5% 

30 O atendimento na secretaria é adequado 86% 14% 0% 

31 Conheço o Regulamento Interno 68% 27% 5% 

32 Conheço o Projeto Educativo 57% 39% 4% 

33 Consulto a página da escola 52% 30% 18% 

34 Conheço o Estatuto do Aluno. 68% 28% 4% 

35 Utilizo a caderneta como instrumento de comunicação entre a escola e o 
encarregado de educação 

98% 2% 0% 

36 A escola avalia periodicamente o grau de satisfação dos utentes 47% 36% 17% 

37 Tenho uma boa relação com os professores. 79% 19% 2% 

38 A direção sabe gerir os conflitos entre alunos 62% 33% 5% 

39 A direção contribui com a sua atuação para a melhoria do clima de escola. 72% 22% 6% 

40 A direção divulga e promove, em articulação com a comunidade, a realização 
das atividades do PAA 

57% 33% 10% 
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ENCARREGADOS  DE  EDUCAÇÃO 
Concordo 

% 

Concordo 
em parte % 

Discordo 

% 

41 A direção divulga os resultados da avaliação interna da escola 64% 26% 10% 

42 A direção gere o orçamento tendo em conta as propostas e necessidades da 
comunidade escolar 

62% 36% 2% 

43 A direção implementa medidas de apoio educativo que contribuem para o 
sucesso escolar 

79% 21% 0% 

44 A direção implementa um plano adequado de ocupação dos alunos sem aulas 64% 33% 3% 

45 A direção implementa respostas adequadas aos problemas da indisciplina e 
absentismo 

59% 36% 5% 

46 A direção comunica de forma acessível 74% 22% 4% 

47 A direção está disponível para me receber, quando o solicito. 72% 26% 2% 

48 A direção otimiza e melhora as instalações e equipamentos da escola. 66% 33% 1% 

49 A direção promove o cumprimento dos direitos e deveres dos alunos 77% 22% 1% 

50 O Conselho Geral promove a audição regular dos vários setores do agrupamento 
(professores, pais, pessoal não docente e parceiros) para tomadas de decisão. 56% 36% 8% 

51 O Conselho Geral Divulga as suas tomadas de decisão à comunidade escolar. 60% 31% 9% 

52 O Diretor de Turma / O Professor Titular de Turma promove a adoção de 
estratégias para resolução de conflitos e de melhoria das aprendizagens 84% 15% 1% 

53 O Diretor de Turma / O Professor Titular de Turma promove a minha 
participação 82% 17% 1% 

54 O Diretor de Turma / O Professor Titular de Turma acompanha o aluno no seu 
processo de integração escolar e melhoria do desempenho escolar. 84% 15% 1% 

55 O Diretor de Turma / O Professor Titular de Turma informa-me com 
regularidade sobre assuntos relacionados com o meu educando 83% 16% 1% 

56 O Diretor de Turma / O Professor Titular de Turma acompanha a execução das 
medidas disciplinares 77% 17% 6% 

 

Anexo III – Professores 

DOCENTES Concordo 
Concordo 
em parte Discordo 

01. Há um adequado controlo das entradas e saídas dos alunos. 66 29 5 
03. As instalações e equipamentos estão bem conservados e limpos 67 33 0 
07. Sinto que há segurança na escola. 59 37 4 
10. O horário de funcionamento da escola é ajustado. 83 16 1 
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19 A escola avalia periodicamente o grau de satisfação dos colaboradores 32 43 25 
22 As condições de trabalho são adequadas 38 58 4 
27 As minhas opiniões são tomadas em consideração 26 70 4 
18 A oferta de formação contínua é adequada às necessidades da minha função 29 59 12 
21 A avaliação tem contribuído para a melhoria do meu desempenho 22 41 37 
23 Tenho uma boa relação com os alunos. 87 13 0 
29 Conheço e aplico os critérios de avaliação aprovados na escola 97 3 0 
30 Efetuo os registos de avaliação de acordo com os critérios aprovados 96 4 0 
31 Utilizo a avaliação formativa para fomentar a autoavaliação dos alunos 78 22 0 
32 Utilizo os resultados da avaliação dos alunos na adequação da planificação das 
atividades de aprendizagem dos alunos 94 5 1 
33 Informo alunos e encarregados de educação sobre progressos e dificuldades nas 
suas aprendizagens. 80 19 1 
34 Utilizo as TIC como recurso pedagógico-didático com frequência 71 24 5 
35 A planificação da atividade com os alunos é feita no âmbito do departamento 
curricular. 70 28 3 
36 Planifico as atividades com alunos, no conselho de turma / conselho de ano. 54 36 11 
37 A formação adquirida reflete-se na melhoria das minhas práticas pedagógicas 68 29 3 
91. O Conselho de Turma / Professor Titular de Turma efetua a caracterização dos 
alunos da turma, com base na caracterização dos alunos. 91 8 1 
92. O Conselho de Turma / Professor Titular de Turma elabora planos de apoio aos 
alunos mais fracos. 84 14 1 
93. O Conselho de Turma / Professor Titular de Turma pratica a articulação 
horizontal entre as várias áreas curriculares. 67 29 4 
94. O Conselho de Turma / Professor Titular de Turma define estratégias de atuação 
face a problemas de comportamento e aproveitamento dos alunos. 82 17 1 
95. O Coordenador dos Diretores de Turma apresenta e discute propostas de 
relacionamento entre DT e EE. 76 20 4 
96. O Coordenador dos Diretores de Turma promove a apresentação e reflexão de 
propostas para a melhoria do trabalho dos diretores de turma. 78 17 5 
97. O Coordenador dos Diretores de Turma transmite as orientações do CP e 
contribui para o seu cumprimento entre os diretores de turma 83 13 4 
98. O Coordenador dos Diretores de Turma apoia os diretores de turma e esclarece 
as suas dúvidas. 88 11 1 
99. O Diretor de Turma / Professor Titular de Turma divulga, entre os professores da 
turma, a informação sobre os alunos. 92 8 0 
100. O Diretor de Turma / Professor Titular de Turma promove a adoção de 
estratégias para resolução de conflitos e de melhoria das aprendizagens. 80 20 0 
101. O Diretor de Turma / Professor Titular de Turma promove a participação dos 
pais e encarregados de educação. 83 16 1 
102. O Diretor de Turma / Professor Titular de Turma promove a partilha de 
responsabilidades e tarefas entre os professores do conselho de turma. 70 29 1 
103. O Diretor de Turma / Professor Titular de Turma acompanha o aluno no seu 
processo de integração escolar e melhoria do desempenho escolar. 70 29 1 
104. O Diretor de Turma / Professor Titular de Turma informa os EE com 
regularidade sobre assuntos relacionados com o seu educando. 89 11 0 
 105. O Diretor de Turma / Professor Titular de Turma acompanha a execução das 
medidas disciplinares. 92 7 1 
24 Confio no trabalho dos assistentes operacionais 79 21 0 
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02. Sou bem atendido na secretaria. 87 13 0 
08. O bufete funciona adequadamente. 59 37 4 
09. A papelaria funciona adequadamente. 61 34 5 
28 O serviço de psicologia e orientação apoia a integração e orientação dos alunos 54 42 4 
11. O horário dos serviços da escola é ajustado. 49 41 11 
62 O conselho geral promove a audição regular dos vários setores do agrupamento, 
para tomadas de decisão. 49 42 9 
63 O conselho geral verifica a adequação e conformidade do PAA com o projeto 
educativo. 71 28 1 
64 O conselho geral divulga as suas tomadas de decisão à comunidade escolar 49 38 13 
65 O conselho geral representa os vários setores da comunidade educativa 78 21 1 
66 O conselho geral elabora as linhas gerais do orçamento em articulação com as 
escolas e os vários órgãos 66 33 1 
38 A direção motiva e apoia a iniciativa do pessoal docente 55 42 3 
39 A direção reconhece o esforço e empenhamento do pessoal docente 38 55 7 
40 A direção sabe gerir os conflitos entre alunos 51 47 1 
41 A direção contribui com a sua atuação para a melhoria do clima de escola 54 45 1 
42 A direção distribui tarefas e responsabilidades com base na competência / 
empenhamento 51 46 3 
43 A direção acompanha a execução das tarefas 66 34 0 
44 A direção promove formação adequada do pessoal docente 47 51 1 
45 A direção apoia e promove, em articulação com a comunidade, a realização das 
atividades do PAA 74 26 0 
46 A direção divulga o PAA e a sua avaliação a todos os elementos da comunidade 
educativa 70 29 1 
47 A direção divulga os resultados da avaliação interna da escola 78 21 1 
48 A direção facilita a utilização das instalações e equipamentos da escola a 
professores, funcionários, alunos e pais 83 16 1 
49 A direção otimiza e melhora as instalações e equipamentos da escola 78 22 0 
50 A direção promove a divulgação do Regulamento Interno 87 13 0 
51 A direção promove o cumprimento do Regulamento Interno. 80 18 1 
52 A direção gere o orçamento tendo em conta as propostas e necessidades da 
comunidade escolar. 82 18 0 
53 A direção promove o adequado funcionamento do bufete 67 29 4 
54 A direção promove o adequado funcionamento da papelaria 59 36 5 
55 A direção implementa um plano adequado de ocupação dos alunos sem aulas 59 37 4 
56 A direção implementa respostas adequadas aos problemas do absentismo. 67 33 0 
57 A direção implementa respostas adequadas aos problemas da indisciplina 39 54 7 
58 A direção comunica de forma acessível 75 25 0 
59 A direção é justa na resolução de conflitos 59 41 0 
60 A direção acompanha e monitoriza com eficácia as várias atividades da escola 68 32 0 
61 A direção divulga as metas de aprendizagem no plano de melhoria TEIP 89 9 1 
67 O conselho pedagógico assume-se como espaço de debate de diferentes opções 
educativas. 50 46 4 
68 O conselho pedagógico promove a articulação entre os departamentos e 
serviços, ao nível das atividades que propõe e decisões que toma 58 37 5 
69 O conselho pedagógico acompanha e avalia a execução das suas propostas e 54 41 5 
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decisões. 
70 O conselho pedagógico divulga informação e decisões tomadas 84 14 1 
71 O conselho pedagógico mobiliza as várias estruturas de orientação educativa, 
solicitando a sua participação ativa 62 34 4 
72 O conselho pedagógico promove a análise dos resultados dos alunos e a 
apresentação de propostas de melhoria 80 17 3 
73 O conselho pedagógico pensa e toma decisões em função dos alunos 62 36 3 
74 O departamento curricular elabora as planificações do programa das disciplinas 
com base nas orientações emanadas da tutela 88 12 0 
75 O departamento curricular leva em conta, no processo de planificação, a 
articulação vertical entre ciclos e anos de escolaridade 68 26 5 
76 O departamento curricular leva em conta, no processo de planificação, a 
articulação horizontal entre as várias áreas curriculares 63 32 5 
77 O departamento curricular avalia regularmente os resultados escolares dos 
alunos e define propostas de melhoria 78 28 1 
78 O departamento curricular define e aplica mecanismos de coordenação na 
execução dos planos curriculares aprovados 75 22 3 
79 O departamento curricular elabora o relatório de execução das atividades 
previstas apresentando-o ao coordenador 86 13 1 
80 O coordenador do departamento curricular promove, acompanha e avalia a 
realização de projetos e atividades pelos professores do departamento 78 20 3 
81 O coordenador do departamento curricular promove a reflexão sobre estratégias, 
atividades e recursos em sala de aula 64 28 8 
82 O coordenador do departamento curricular promove a reflexão sobre o uso de 
instrumentos e técnicas de avaliação, dos alunos, no sentido de sua eficácia. 68 24 8 
83 O coordenador do departamento curricular promove o trabalho cooperativo 
entre os docentes do departamento. 78 18 4 
84. O coordenador do departamento curricular articula com os delegados de grupo 
/coordenadores de ano a gestão curricular definindo objetivos essenciais. 78 14 8 
85. O coordenador do departamento curricular articula com os delegados de grupo 

/coordenadores de ano a definição dos critérios de avaliação. 87 11 3 
86. O coordenador do departamento curricular promove a apresentação e reflexão 
de propostas para a melhoria do trabalho dos professores. 70 26 4 
87. O coordenador do departamento curricular transmite as orientações do CP e 
contribui para o seu cumprimento entre os professores. 93 7 0 
88. O coordenador do departamento curricular apoia os professores e esclarece as 
suas dúvidas. 83 16 1 
89. O coordenador do departamento curricular efetua o levantamento das 
necessidades de formação dos professores do departamento. 84 14 1 
90. O coordenador do departamento curricular efetua o levantamento das 
necessidades em material didático. 70 25 5 
04. Estou informado das atividades que se realizam na escola. 68 28 4 
05. A escola pede-me opinião sobre o seu funcionamento. 34 50 16 
06. A escola pede-me sugestões para a sua melhoria 46 42 12 
12. Sinto-me bem recebido na escola. 88 12 0 
13. Conheço o Regulamento Interno. 93 5 1 
14 Conheço o Projeto Educativo. 89 11 0 
15 Consulto a página da escola. 71 28 1 
16 Sinto-me reconhecido pelo trabalho que realizo 30 62 8 
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17 Sou incentivado e motivado a melhorar o meu desempenho. 28 55 17 
20 Conheço o Estatuto do Aluno. 91 9 0 
25 Tenho uma boa relação com os colegas 92 8 0 
26 Tenho uma boa relação com os encarregados de educação 88 9 3 
 

Anexo IV – Pessoal não docente 

PESSOAL NÃO DOCENTE Concordo 

% 

Concordo em 
parte % 

Discordo 

% 

48.  Os professores são assíduos. 58 42 0 

       2.     Há um adequado controlo das entradas e saídas dos alunos. 58 36 6 

3.  Sou bem atendido na secretaria. 83 11 6 

4.  As instalações e equipamentos estão bem conservados e limpos. 92 8 0 

5.  Estou informado das atividades que se realizam na escola. 33 50 17 

       6.     A escola pede-me opinião sobre o seu funcionamento.  19 39 42 

       7.     A escola pede-me sugestões para a sua melhoria. 42 22 36 

       8.    Sinto que há segurança na escola. 64 31 6 

       9.    O bufete funciona adequadamente. 50 42 8 

      10.   A papelaria funciona adequadamente. 47 44 8 

      11.   O horário de funcionamento da escola é ajustado. 92 8 0 

      12.   O horário dos serviços da escola é ajustado.  69 22 8 

      13.   Sinto-me bem recebido na escola. 78 19 3 

      14.   Conheço o Regulamento Interno. 78 22 0 

      15.   Conheço o Projeto Educativo. 50 42 8 

      16.   Consulto a página da escola. 56 28 17 

      17.   Sinto-me reconhecido pelo trabalho que realizo. 33 47 19 

      18.   Sou incentivado e motivado a melhorar o meu desempenho. 39 39 22 

      19.   A oferta de formação contínua é adequada às necessidades da   
minha função. 

53 31 17 
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      20.  A escola avalia periodicamente o grau de satisfação dos 
colaboradores. 

44 36 19 

      21.  Conheço o estatuto do aluno. 75 22 3 

      22.   Estou ciente das funções a desempenhar no meu posto de 
trabalho.  

97 3 0 

      23.   A avaliação tem contribuído para a melhoria do meu desempenho. 22 36 42 

      24.   As condições de trabalho são adequadas. 61 33 6 

      25.   Tenho uma boa relação com os alunos. 92 8 0 

      26.   Tenho uma boa relação com os professores. 83 17 0 

      27.   Tenho uma boa relação com os colegas de trabalho. 83 17 0 

      28.   Tenho uma boa relação com os encarregados de educação. 86 14 0 

      29.   As minhas opiniões são tomadas em consideração. 36 50 14 

      30.   A direção motiva e apoia a iniciativa do pessoal não docente. 36 53 11 

      31.   A direção reconhece o esforço e empenhamento do pessoal não 
docente. 

31 58 11 

      32.   A direção sabe gerir os conflitos entre alunos. 53 39 8 

      33.   A direção contribui com a sua atuação para a melhoria do clima de 
escola. 

47 47 6 

      34.  A direção distribui tarefas e responsabilidades com base na 
competência / empenhamento. 

53 36 11 

      35.   A direção acompanha a execução das tarefas. 50 44 6 

      36.   A direção incentiva a frequência de formação adequada do pessoal 
não docente. 

61 28 11 

      37.  A direção apoia e promove, em articulação com a comunidade, a 
realização das atividades do PAA. 

50 44 6 

      38.   A direção divulga o PAA e a sua avaliação a todos os elementos da 
comunidade educativa. 

39 53 8 

      39.   A direção divulga os resultados da avaliação interna da escola. 

 

44 28 28 

      40.   A direção facilita a utilização das instalações e equipamentos da  67 22 11 
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escola a professores, funcionários, alunos e pais. 

      41.   A direção otimiza e melhora as instalações e equipamentos da 
escola. 

78 19 3 

      42.   A direção promove a divulgação do Regulamento Interno. 47 42 11 

      43.   A direção promove o cumprimento do Regulamento Interno. 56 39 6 

      44.   A direção gere o orçamento tendo em conta as propostas e 
necessidades da comunidade escolar.  

69 25 6 

      45.   A direção promove o adequado funcionamento do bufete. 58 31 11 

      46.   A direção promove o adequado funcionamento da papelaria. 58 33 8 

      47.   A direção implementa um plano adequado de ocupação dos alunos 
sem aulas. 

58 19 22 

      48.   A direção implementa respostas adequadas aos problemas do 
absentismo. 

44 44 11 

      49.   A direção implementa respostas adequadas aos problemas da 
indisciplina. 

58 31 11 

      50.   A direção promove o trabalho de equipa. 67 19 14 

      51.   A direção comunica de forma acessível. 47 47 6 

      52.   A direção é justa na resolução de conflitos. 58 33 8 

      53.   O Conselho Geral promove a audição regular dos vários setores do 
agrupamento, para tomadas de decisão. 

36 44 19 

      54.   O Conselho Geral verifica a adequação e conformidade do PAA com 
o projeto educativo. 

44 44 11 

      55.   O Conselho Geral divulga as suas tomadas de decisão à 
comunidade escolar. 

44 47 8 

      56.   O Conselho Geral representa os vários setores da comunidade 
educativa. 

56 33 11 

 


