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Introdução 
 

Uma organização educativa deve procurar a máxima qualidade nos serviços que presta. Neste sentido, o 

conhecimento do grau de satisfação dos pais/encarregados de educação relativamente ao ensino que os seus 

filhos/educandos recebem na escola que frequentam e a perceção que têm sobre o seu funcionamento global e 

sobre o relacionamento que mantêm com a escola é uma mais-valia para a descoberta dos pontos onde uma 

intervenção é necessária para atingir a máxima qualidade possível na prestação dos serviços educativos.  

Assim, a finalidade do questionário realizado aos pais / encarregados de educação foi não só verificar o grau 

de satisfação destes perante aquilo que é feito na escola em termos pedagógicos e organizacionais como aferir a 

perceção global que têm do Agrupamento. A equipa de avaliação interna considerou, ainda, essencial recolher 

contributos para a melhoria contínua do Agrupamento, com a identificação de áreas menos positivas que carecem 

de intervenção e sugestões de melhoria. 

Na elaboração do questionário, a Equipa de avaliação Interna (EAI) procurou utilizar o modelo CAF, 

conscientes que avaliar é refletir sobre o que se faz, é compreender o que se (não) passa, é aprender novas coisas, é 

tomar decisões, é corrigir insuficiências e reforçar os aspetos positivos, é mobilizar para novas ações, é estabelecer 

compromissos cada vez mais alargados.  
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 Objetivos da CAF 

 

Critério da CAF avaliado 

 

 

 Atendendo às finalidades deste questionário, a EAI tinha por objetivo obter uma amostra de 25 a 30%. 

Conseguiu que 23,9% dos pais e encarregados de educação preenchessem o questionário, distribuídos da 

seguinte forma: 

 

 

Universo de Pais e EE do 
Agrupamento 

507   
Nº de questionários 

preenchidos e analisados 
121 

(23,9%) 

Pré-escolar 65  Pré-escolar 16 (25%) 

1º Ciclo 142  1º Ciclo 47 (33%) 

2º Ciclo 77  2º Ciclo 15 (20%) 

3ºCiclo  126  3ºCiclo 34 (27%) 

CEF 25  CEF 0 (0%) 

Secundário  62  Secundário 8 (13%) 

Profissional 10  Profissional 1 (10%) 
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1. Habilitações académicas dos Encarregados de Educação 
 

 

 

2. Nível de ensino frequentado pelo aluno 
 

 

 

4% 3% 

21% 

44% 

1% 

26% 
2% 

0% 

Habilitações académicas dos EE 

1º Ciclo 2º Ciclo 3ºCiclo Ens. Secundário

Bacharelato Licenciatura Mestrado Doutoramento

13% 

39% 

12% 

28% 

7% 0% 1% 

Nível De Ensino Frequentado Pelo Seu Educando 

Pré-escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3ºCiclo Ens. Secundário CEF C. Profissional
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3. Organização e práticas pedagógicas 

 

 

 

 

 

 

Há incentivos para
trabalhar mais e obter

melor resultados

Há incentivos para
frequentar a Biblioteca

Escolar

Há incentivos para a
frequência das aulas de
apoio/recuperação e/ou

sala de estudo

O meu educando faz
trabalhos de pesquisa

recorrendo a meios
eletrónicos e à Internet

Discordo Totalmente 1 1 0 2

Discordo 7 9 3 6

Não Concordo nem Discordo 23 19 15 12

Concordo 67 60 72 68

Concordo Totalmente 18 18 22 25

Não sei 5 14 9 8
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Satisfação com a organização e práticas pedagógicas da Escola 

62 

42,1 

65,3 

19,8 

Regulamento Interno

Projeto Educativo

Plano Anual de Atividades

Plano de Ações de Melhoria
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Documentos Estruturantes Do Agrupamento Cujo Conteúdo é 
Do Conhecimento Do EE 

Nível de ensino frequentado pelo seu educando
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4. Relação com os Encarregados de Educação 

 

 

O meu educando
participa em visitas de

estudo e em aulas
realizadas fora da sala

de aula (atividades
integradas no Plano
Anual de Atividades)

É desenvolvido no meu
educando hábitos e
métodos de estudo

autónomos.

É desenvolvido no meu
educando o gosto pela

aprendizagem.

As avaliações do meu
educando obedecem

aos critérios de
avaliação.

Discordo Totalmente 1 1 1 0

Discordo 2 7 3 2

Não Concordo nem Discordo 6 15 11 10

Concordo 63 69 72 71

Concordo Totalmente 48 24 30 34

Não sei 1 5 4 4
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Satisfação com a organização e práticas pedagógicas da Escola (cont.) 

0% 2% 6% 

23% 

69% 

Frequência com que o Enc. de Educação se desloca à escola  

Nunca

Por sua iniciativa, uma vez por ano.

Por sua iniciativa, uma vez por período.

Por sua iniciativa, mais do que uma vez por período.

Sempre que seja solicitada pela educadora/titular de turma/diretor de turma a sua presença.
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A direção mostra
disponibilidade

para ouvir os Enc.
De Educação.

A direção promove
atividades que

envolvam os Enc.
De Educação na

dinâmica do
Agrupamento.

A Direção responde
sempre

atempadamente às
questões que

coloco.

O Agrupamento
fornece

informações
suficientes sobre as

atividades e as
aprendizagens do
meu educando.

A educadora/titular
de turma/diretor
de turma mostra

disponibilidade no
atendimento aos

Enc. De Educação.

Discordo Totalmente 1 1 1 3 0

Discordo 0 14 4 4 1

Não Concordo nem Discordo 18 26 36 17 0

Concordo 75 58 50 79 44

Concordo Totalmente 20 9 11 13 72

Não sei 6 9 17 3 2

0
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Satisfação em relação à relação com os Enc. de Educação  

A educadora/titular de
turma/diretor de turma
promove a participação

dos Enc. De Educação no
processo de ensino e

aprendizagem.

Na escola, há garantias
de privacidade no

atendimento aos Enc. De
educação.

A página do
Agrupamento na

internet está sempre
atualizada e é útil para

mim.

Os meios através dos
quais a

Escola/agrupamento são
adequados (presencial,

telefone, correio, e-
mail).

Discordo Totalmente 1 2 2 0

Discordo 0 1 14 1

Não Concordo nem Discordo 7 12 26 9

Concordo 52 54 57 62

Concordo Totalmente 55 48 11 44

Não sei 5 3 10 2
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Satisfação em relação à relação com os Enc. de Educação (cont.)  
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5.  Funcionamento dos serviços 

 

  

 

 

O horário de
funcionamento dos

serviços
administrativos é

adequado às
minhas

necessidades e às
do meu educando

Os serviços
administrativos do

Agrupamento
funciomam bem.

O horário de
funcionamento do
bar e refeitório é

adequado às
necessidades do
meu educando

Estou satisfeito
com o serviço

prestado pelo bar e
refeitório.

O horário de
funcionamento da

papelaria e
reprografia é
adequado  às

necessidadesdo
meu educando

Discordo Totalmente 3 1 1 6 1

Discordo 6 3 5 11 3

Não Concordo nem Discordo 13 23 14 21 20

Concordo 80 82 73 61 67

Concordo Totalmente 16 10 14 9 10

Não se aplica 3 2 14 12 20

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Satisfação em relação ao funcionamento dos serviços 

Estou satisfeito
com os serviços
prestados pela

papelaria e
reprografia.

As atividades de
apoio à família

funcionam bem.

As atividades de
enriquecimento
extracurriculares

(AEC, clubes e
projetos)

funcionam bem.

A escola está limpa
e arrumada.

As instalações da
escola são

mantidas num bom
estado de

conservação

Discordo Totalmente 1 2 2 2 4

Discordo 0 8 7 12 17

Não Concordo nem Discordo 19 26 20 22 23

Concordo 69 59 68 64 60

Concordo Totalmente 12 13 16 17 15

Não se aplica 19 13 8 3 2
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Satisfação em relação ao funcionamento dos serviços  (cont.) 
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6. Cultura da Escola 

 

7. Perceção global sobre a Escola/Agrupamento 

 

A Escola resolve
bem os

problemas de
indisciplina

O Agrupamento
preocupa-se

com a segurança
na circulação
dos alunos à

entrada e à saída
da escola.

o Agrupamento
é um lugar

disciplinado e
seguro

O Agrupamento
é um lugar onde

é agradável
estar.

O meu
educando tem

professores que
o ajudam nas

suas
dificuldades.

Os alunos são
reconhecidos

quando
desenvolvem um

bom trabalho.

Discordo Totalmente 7 3 1 2 2 2

Discordo 16 15 13 5 3 5

Não Concordo nem Discordo 44 29 37 38 15 21

Concordo 49 65 62 68 72 73

Concordo Totalmente 5 9 8 8 29 20

0
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Satisfação em relação à cultura da escola 

Gosto que o
meu

filho/educando
frequente esta

Esola.

A Direção atua
de acordo com
os objetivos e

valores
definidos no

Projeto
Educativo do

Agrupamento.

A Direção
promove a

aplicação de
regras de

disciplina na
escola.

O ensino que o
meu educando

recebe
corresponde às

minhas
expetativas.

Os Enc. De
Educação

envolvem-se nas
tomadas de

decisão
(conselho de

turma,
associação de
pais, conselho

geral...).

O Projeto
Educativo tem
em conta os

problemas do
Agrupamento.

Discordo Totalmente 1 0 2 2 1 0

Discordo 1 6 10 4 7 8

Não Concordo nem Discordo 10 33 38 14 36 44

Concordo 78 68 60 85 68 61

Concordo Totalmente 31 14 11 16 9 8
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Satisfação em relação à perceção global sobre a Escola e o Agrupamento 



Relatório - Questionário aos Encarregados de Educação – grau de satisfação 2017/2018 

 

11 

8. Diagnóstico dos problemas – aspetos menos positivos do Agrupamento 
 

 

 

 

 

 

Indisciplina dos
alunos.

Interesses
divergentes dos

escolares/falta de
expetativas

Desinvestimento
nas

aprendizagens/ativi
dades escolares

Incumprimento dos 
deveres do aluno 

(assiduidades, 
empenho…). 

Preparação dos
funcionários para as

funções que
desempenham.

Discordo Totalmente 3 3 4 4 6

Discordo 11 11 17 11 22

Não Concordo nem Discordo 30 34 37 35 42

Concordo 57 57 52 58 45

Concordo Totalmente 20 16 11 13 6

0
10
20
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40
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60
70

Grau de concordância relativamente aos aspetos menos positivos do 
Agrupamento 

Envolvimento dos
Enc. De educação no

acompanhamento
dos filhos.

O atendimento é
sempre realizado
em condições de

privacidade para os
Enc. De Educação e

os alunos.

Meio
socioeconómico.

Recursos materiais
do Agrupamento.

Conservação de
espaços e

insatalações.

Discordo Totalmente 4 6 3 3 4

Discordo 16 16 10 7 17

Não Concordo nem Discordo 25 20 41 44 35

Concordo 67 67 61 58 56

Concordo Totalmente 9 12 6 9 9
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Grau de concordância relativamente aos aspetos menos positivos do 
Agrupamento (cont.) 
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9. Outros aspetos menos positivos assinalados pelos Pais/Enc. De Educação 
 

Nota: apresentam-se de seguida a transcrição das diferentes respostas dadas pelos pais e encarregados de educação. Cada alínea 

corresponde a uma resposta. 

 

a) “Nem sempre é assegurado que os funcionários do agrupamento não interfiram na vida escolar dos seus 

educandos quando estes frequentam a escola onde os familiares trabalham; é claramente um fator gerador 

de stresse na criança e o alienar de funções de outros funcionários e/ou professores a quem compete 

intervir nas questões ou problemas existentes no meio escolar.” 
 

b) “O bar não consegue dar resposta aos alunos durante os intervalos, ou os intervalos são muito curtos ou o 

serviço é lento. Na maioria das vezes os alunos não conseguem ser atendidos nos intervalos, o que faz com 

que estejam várias horas sem comer.” 
 

c) “Não há uma cultura institucional de exigência, rigor e QUALIDADE DO ENSINO, do corpo docente, de 

diversidade pedagógica e de tudo fazer para tornar e exigir a quem de direito, que a Escola seja UM LOCAL 

ATRATIVO, APAZIGUADOR, ESTIMULANTE, MODERNO, CONFORTÁVEL, SEGURO E VERDADEIRAMENTE 

INCLUSO, onde não basta fazer de conta que há muitas atividades onde nada acontece porque nada é 

realmente atrativo para as crianças e jovens (não ser quando os professores bons e interessados teimam e 

desdobram-se por iniciativa própria não reconhecida), mas um local um de formam verdadeiros cidadãos e 

jovens motivados, bem preparados para continuar os estudos e para enfrentar a vida e o mundo e 

acrescentar inovação e positividade. A escola não é capaz de enfrentar e impedir a utilização da escola em 

atividades de propaganda/eleitoralistas da Autarquia em detrimento de capacidade de reivindicar junto da 

Espaços apropriados para o
convívio dos alunos.

A higiene e segurança de
materiais/instalações.

Horário de funcionamento do
estabelecimento de ensino.

Discordo Totalmente 6 6 8

Discordo 17 18 23

Não Concordo nem Discordo 31 40 30

Concordo 58 50 54

Concordo Totalmente 9 7 6
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Grau de concordância relativamente aos aspetos menos positivos do 
Agrupamento (cont.) 
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autarquia e/ou Ministério da Educação, nomeadamente as condições das casas de banho, atualmente 

assustadoras, com vidros partidos, teias de aranha que assustam as crianças, cheiro nauseabundo que repele 

as crianças de as utilizarem, condições de degradação vergonhosa dos balneários do pavilhão, que leva a que 

as crianças nem tomem banho até por muitas vezes nem sequer há gás. Os auxiliares, não têm formação, 

nem recebem atualização de formação para as funções que desempenham. A comida do refeitório no 

momento da aquisição pode até ser de boa qualidade, mas não sabem confecionar para grandes 

quantidades e a comida fica sem sabor, fria e com má apresentação. Independentemente disso, o que mais 

afasta os alunos do refeitório e leva muitas vezes a recorrerem aos cafés, para além do que foi dito, é que 

não há a mínima preocupação em criar um ambiente e um espaço agradável, acolhedor, em ambiente calmo 

e sem gritos para as crianças tomarem a sua refeição, isto porque não há uma cultura de exigência em 

formar pessoas, não há um regulamento para a utilização do refeitório que seja instituído com rigor, até por 

que não há quem vigie o refeitório, investido da devida autoridade para exigir postura adequada e que 

ensine aos alunos, normas/regras de estar à mesa e de utilização do espaço. Não há castigos, nem medidas 

reparadoras, aplicadas no momento por quem vigie o refeitório, não há expulsões do refeitório para quem 

comete infrações graves do uso do espaço. Acaba por ser uma escola medíocre, com bons professores e 

profissionais competentes subaproveitados pois não têm meios suficientes ao seu dispor e não são 

mandatados de autoridade para agir em prol de um ensino de elevada qualidade e da formação de cidadãos, 

assim como também tem docentes e profissionais medíocres que não são avaliados em conformidade com o 

seu desempenho medíocre e não se lhe é exigido um desempenho de maior exigido responsabilidades em 

conformidade e alinhamento com os objetivos do projeto da escola e da cultura institucional (se é que existe 

nesta escola) ” 
 

d) “Um espaço para os alunos em dias de chuva. Sem ser a sala de aulas (centro escolar).” 
 

e) “Necessidade de mais espaços de lazer/brincadeira para as crianças (centro escolar).” 
 

f) “O facto de fumar na escola.” 
 

g) “Variedade na ementa da cantina.” 

 

h) “Falta de apoio na realização dos trabalhos de casa. Nem todos os pais têm escolaridade ou conhecimento 

suficiente para ajudar os filhos na realização dos trabalhos de casa.” 
 

i) “Melhorar a vigilância dentro do recinto escolar. Há pouco controlo.” 
 

j) “A falta de assiduidade de alguns alunos que passam os seus dias nos espaços verdes próximos da escola, 

sem que haja uma atuação da escola segura ou direção do agrupamento.” 
 

k) “A higiene das casas de banho um aspeto negativo.” 
 

l) “Noto que há alunos que levam para a escola colunas de som e que ouvem música altíssima prejudicando os 

colegas e o bom funcionamento das aulas.” 
 

m) “A entrada de álcool para dentro do recinto escolar.” 

 

n) “Não haver papel higiénico nem sabonete nas casas de banho! Acho falta de higiene para com os alunos.” 

 

o) “Pouca higiene.” 
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10. Sugestões de medidas que permitam melhorar o funcionamento da 

Escola/Agrupamento apresentadas pelos Pais/Enc. De Educação 
 

Nota: apresentam-se de seguida a transcrição das diferentes sugestões de melhoria apresentadas pelos pais e encarregados de 

educação. Cada alínea corresponde a uma sugestão apresentada. 

 

a) “Mais e melhor intervenção ao nível disciplinar; definição muito clara junto dos colaboradores de quais as 

funções que exercem e definição clara de que enquanto funcionários devem agir como tal, não intervindo 

em funções que não as suas e que se relacionem com o facto de ter crianças familiares no meio escolar. Na 

escola quem faz as regras é a escola, não o pai, a mãe ou qualquer outro familiar.” 
 

b) “Melhorar a qualidade da comida do refeitório ou ter alternativas no bar.” 
 

c) “Penso que referi o essencial acima, no entanto para além do já referido posso acrescentar que é inaceitável, 

uma escola com um espaço exterior incrível como o que tem, não estar tratado, ajardinado, relvado e limpo 

para que se seja um espaço agradável e acolhedor para as crianças e jovens, de que gostem e se sintam bem 

no espaço escolar, o mesmo se reportando para a área edificada, com ofertas educativas, clubes e atividades 

dinamizadas por pessoas que saibam o que estão a fazer e que tenham formação para o fazer e não 

apresentar um rol de atividades só para encher o olho e cumprir objetivos, sem que corresponda 

minimamente ao interesse das crianças e jovens.” 
 

d) “Melhor funcionalidade do refeitório”. 
 

e) “Uma vez que o meu educando se encontra no pré-escolar o inquérito não está muito vocacionado para 

mim, mas pelo que sei entram bebidas alcoólicas na escola C+S, deveriam aleatoriamente revistar as 

mochilas dos alunos, existe muita falta de educação por parte dos alunos, por parte da escola deveria haver 

punições que dessem resultados, por exemplo trabalho comunitário (não sei se já o fazem), mas deveriam 

haver castigos mais severos e não ir de castigo para casa...” 
 

f) “Dotar o centro escolar de mais espaço para convívio entre os alunos, para brincar.” 
 

g) “A direção deveria ter um papel mais ativo na correção de comportamentos indesejados, nomeadamente, 

sendo mais exigente quanto à não repetição desses comportamentos. Os alunos deveriam ser mais 

reconhecidos, pelos professores e direção, pelos seus resultados. Por vezes os alunos tiram "excelente" 

nalguns testes e o resultado final é 4. Alunos com 70 e pouco também ficam com 4. Resultado, no próximo 

período é difícil motivá-los para estudar, porque respondem que não vale a pena... Os alunos não são 

reconhecidos pelo trabalho que realizam. Diferentes professores, diferentes turmas, o mesmo ano e a 

mesma disciplina, as notas finais são muito diferentes!!?  O mobiliário das salas de aula é pouco atrativo, por 

vezes desadequado à estatura, quando chegam a casa referem que lhes dói as costas... Os auxiliares, por 

vezes, falam com os alunos de forma menos correta. É preciso respeitar para se fazer respeitar!” 

 

h) “A colocação de uma cobertura/toldo no campo de futebol da EB1; Considero também que deveria existir 

um espaço de atendimento para os encarregados de educação na EB1 de Ourique, que não a sala de aula; 

Considero que a entrada da escola (EB1 Ourique) é uma barreira (não foi bem conseguida do ponto de vista 

da estrutura, os encarregados de educação falam com os auxiliares e às vezes professores através das 

grades, estas e o fato de e não existir um espaço à entrada para os encarregados de educação, funcionam 

como uma barreira quer física, quer psicológica como se cada pai, cada mãe não pertencesse à vida dos 

filhos naquele espaço.); Para além das questões relacionadas com o trânsito na rua da escola, e com o fato 

de na entrada não existir um espaço coberto onde os pais possam esperar pelas crianças dentro da escola; 

Considero que as atividades extracurriculares do 1º ciclo devem ser repensadas (horário e funcionamento), 
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considerando importante a articulação entre os professores e direção do agrupamento e o Município, quer 

na fase de decisão, quer depois na implementação/execução dos projetos; Relativamente às atividades e 

estando inseridos num meio onde a oferta cultural não é variada, penso que é importante a música, indo 

também ao encontro do que deve ser a diversidade e diferenças de interesses das crianças; Considero que o 

Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família deveria abranger o 1º ciclo, e ponderar-se o apoio aos alunos na 

transição entre ciclos, especialmente 4º para o 5º ano; Ainda que não seja uma sugestão de melhoria, e 

tendo esta oportunidade não posso deixar de expressar a minha satisfação pelos professores da turma na 

qual o meu filho está inserido, desde a professora titular de turma, aos professores das outras disciplinas 

(Inglês, educação física, educação ativa), que para além da parte pedagógica, estabeleçam a relação, quanto 

a mim importante na escola como um lugar no qual o meu filho se sinta/seja feliz; Para além dos 

professores, considero que os assistentes operacionais são uma mais-valia na escola, devendo o município 

considerar planos de formação em áreas diversas e que podem fazer a diferença para as funções que 

desempenham.” 

 

i) “O projeto educativo da escola deve estar de acordo com o meio socioeconómico em que esta se insere a 

carta educativa deve ser revista anualmente, direcionar o ensino para a oferta do mercado de trabalho 

existente no concelho e da região é um documento que está completamente desfasado da realidade o que 

permite que muitos dos alunos procurem noutras escolas a oferta formativa que que vá de encontro aquilo 

que se pretendem para a vida ativa e entrada no mercado de trabalho. Este é um dos pontos que deve ser 

revisto e que o município em conjunto com direção e as forças vivas do concelho devem fazer pressão junto 

das instâncias superiores para inverter a situação dos jovens terem de rumar a outros estabelecimentos que 

satisfaçam as suas expetativas profissionais. Outro aspeto que deve ser tido em conta é o cumprimento 

integral do estatuto do aluno, estes devem ter conhecimento não apenas dos direitos mas também dos 

deveres, quanto às medidas de indisciplina as medidas corretivas por vezes não condizem com a gravidade 

das situações/ desafio da autoridade do professor/ faltas de respeito pela restante comunidade educativa/ a 

direção tem mecanismos ao seu dispor que a lei lhe confere, deverá fazer com que as medidas corretivas 

sejam cumpridas na integra, e quando necessário responsabilizar a família, não ter receio de recorrer aos 

mecanismos e que a lei lhe confere e encaminhar casos de difícil resolução que extravasem as suas 

competências nomeadamente recorrendo às CPCJ para que está encaminhe a resolução a que de direito 

nomeadamente os tribunais quando for caso disso. A direção da escola deverá ainda em articulação com as 

forças de segurança reforçar a vigilância no espaço extramuros da escola no sentido de dissuasão e na 

prevenção de muitos comportamentos de risco que se passam no espaço exterior à escola.” 

 

j) “Criar 1h (tipo ATL) após terminar as aulas, onde exista 1 ou 2 professores que ajudem os alunos na 

realização dos trabalhos de casa.” 

 

k) “Incentivar os alunos com mais dificuldades a terem gosto pela escola e a irem às aulas.” 

 

l) “Efetuar uma maior controlo da assiduidade e denunciar os casos mais graves às entidades competentes.” 

 

m) “Um maior controle do pessoal não docente no cumprimento de horários por forma a prestar um maior 

apoio aos alunos. Principalmente no que respeita ao Inverno em que uma das funcionárias deveria entrar às 

8:30 por forma a aquecer a sala de aula para preparar a chegada dos meninos. Essa mesma funcionária seria 

compensada na parte da tarde em saía meia hora mais cedo.😉” 

 

n) “ Avaliar a possibilidade do inicio das aulas uma hora mais cedo; - Promover/divulgar junto da comunidade 

escolar as atividades realizadas e a participação do agrupamento/alunos em projetos, promovendo o mérito 

escolar dos alunos; - Assegurar formação/sensibilizar os auxiliares para as suas funções no interior na escola 
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- Assegurar um maior controle na entrada/saída de alunos na escola - Aplicar com maior incidência as regras 

de disciplina na escola, em conformidade com o Regulamento interno do Aluno.” 

 

o) “A contratação de pessoas com formação/ ou dada mais formação aquém lá trabalha.” 

 

p) “Acho que, de vez em quando e aleatoriamente, deviam revistar as mochilas dos alunos, uma vez que têm 

sido detetados casos de álcool.” 

 

q) “Mais vigilância na portaria.” 

 

r) “Melhorar as casas de banho que são uma vergonha!” 

 

s) “Os professores serem mais exigentes em termos disciplinares e que sejam aplicados os castigos que a lei 

permite aos infratores.” 

 

t) “Mais papel higiénico e sabonete nas casas de banho.” 

 

11. Análise dos dados recolhidos 
 

Procuramos adaptar a pontuação CAF a uma escala de 1 a 5, assim na análise dos dados recolhidos, a 

diferentes questões são consideradas pontos fortes sempre que o grau de satisfação obtido é igual ou superior a 

4. São consideradas pontos fracos sempre que a pontuação obtida é inferior a 3. 

a) Habilitações académicas dos Encarregados de Educação 

 

 44% dos encarregados de educação que responderam ao questionário possuem como habilitações 

académicas o ensino secundário, 26% têm uma licenciatura e 21% concluíram o 3º ciclo. 

 

b) Nível de ensino frequentado pelo aluno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Embora o questionário tenha sido publicitado nas redes sociais pela Biblioteca Escolar do Agrupamento e 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Ourique, disponibilizado 

via mail pelos diretores de turma, e em alguns casos entregue em papel, a participação dos encarregados 

de educação não foi além dos 23,9%.  

 Destaca-se a participação quase nula das diferentes ofertas formativas (CEF e curso profissional). 

 

c) Organização e práticas pedagógicas 

 

Nº de questionários 
preenchidos e analisados 

121 
(23,9%) 

Pré-escolar 16 (25%) 

1º Ciclo 47 (33%) 

2º Ciclo 15 (20%) 

3ºCiclo 34 (27%) 

CEF 0 (0%) 

Secundário 8 (13%) 

Profissional 1 (10%) 
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 Verificámos que os documentos cujos conteúdos são mais conhecidos pelos EE são o Plano Anual de 

Atividades (65,3%) seguido do Regulamento Interno (62%). 

 Grau de satisfação  

 Neste parâmetro, que engloba 8 questões, destacam-se 5 pontos fortes, apresentando-se de 

seguida os resultados por ordem decrescente: 

 

Resultados: grau de satisfação com a organização e práticas pedagógicas da escola. 
 1 – Mau  2 – Não Satisfatório  3- Satisfatório  4 – Bom  5- Muito Bom 

 Grau de satisfação 

O meu educando participa em visitas de estudo e em aulas realizadas fora da sala de aula 

(atividades integradas no plano anual de atividades). 
4,3 

As avaliações do meu educando obedecem aos critérios de avaliação.  4,2 

É desenvolvido no meu educando o gosto pela aprendizagem. 4,1 

Há incentivos para a frequência das aulas de apoio/recuperação e/ou sala de estudo. 4 

O meu educando faz trabalhos de pesquisa recorrendo a meios eletrónicos e à internet. 4 

É desenvolvido no meu educando hábitos e métodos de estudo autónomos. 3,9 

Há incentivos para frequentar a biblioteca escolar. 3,8 

Há incentivos para trabalhar mais e obter melhores resultados. 3,8 

Média do grau de satisfação com a organização e práticas pedagógicas da escola 4,02 

 

Maior grau de satisfação Menor grau de satisfação 
 O meu educando participa em visitas de estudo e 

em aulas realizadas fora da sala de aula (atividades 
integradas no plano anual de atividades). (4,3) 

 Há incentivos para frequentar a biblioteca escolar. 

(3,8) 

 Há incentivos para trabalhar mais e obter melhores 

resultados. (3,8) 

 

 

d) Relação com os Encarregados de Educação 

 

 No parâmetro “Frequência com que o Enc. de Educação se desloca à escola”, observa-se que 69% dos 

encarregados de educação apenas se deslocam à Escola, quando lhes é solicitada a sua presença e 

apenas 23% o fazem por sua iniciativa mais do que uma vez por período. 

 Grau de satisfação 

 Neste parâmetro, que engloba 10 questões, destacam-se 5 pontos fortes, apresentando-se de 

seguida os resultados por ordem decrescente: 

Resultados: grau de Satisfação da relação com os encarregados de educação  
1 – Mau  2 – Não Satisfatório  3- Satisfatório  4 – Bom  5- Muito Bom 

 Grau de satisfação 

A educadora/titular de turma/diretor de turma do meu educando mostra disponibilidade no 

atendimento aos Encarregados de Educação. 
4,5 

A educadora/titular de turma/diretor de turma promove a participação dos Encarregados de 

Educação no processo de ensino e aprendizagem. 
4,4 

Na escola, há garantias de privacidade no atendimento aos Encarregados de Educação. 4,2 

Os meios através dos quais a Escola/Agrupamento me contacta são adequados (presencial, telefone, 

correio, e-mail) 
4,2 

A Direção mostra disponibilidade para ouvir os Encarregados de Educação. 4 

O Agrupamento fornece informações suficientes sobre as atividades e aprendizagens do meu 

educando. 
3,8 
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A Direção responde sempre atempadamente às questões que eu coloco. 3,6 

A página do Agrupamento na internet está sempre atualizada e é útil para mim. 3,5 

A Direção promove atividades que envolvam os Encarregados de Educação na dinâmica do 

Agrupamento. 
3,4 

Média do grau de Satisfação da relação com os encarregados de educação 3,96 

 

Maior grau de satisfação Menor grau de satisfação 

 A educadora/titular de turma/diretor de turma do 
meu educando mostra disponibilidade no 
atendimento aos Encarregados de Educação. (4,5) 

 A Direção promove atividades que envolvam os 

Encarregados de Educação na dinâmica do 

Agrupamento. (3,4) 

 

 Neste parâmetro a Educadora/Professor Titular ou Diretor de turma emergem como figuras essenciais na imagem 

que o Agrupamento projeta. As suas funções preponderantes e os seus desempenhos são destacados e 

amplamente reconhecidos pelas Pais e Encarregados de Educação, uma vez que são as questões que se referem à 

sua atuação que alcançam os graus de satisfação mais elevados de todo o questionário. 

 

e) Funcionamento dos serviços 

 

 Grau de satisfação  

 Neste parâmetro, que engloba 10 questões, não se destaca nenhum ponto forte embora 6 

questões tenham obtido resultados próximos. Apresenta-se de seguida os resultados por ordem 

decrescente: 

 

Resultados: Grau de satisfação relativamente ao funcionamento dos serviços 
 1 – Mau  2 – Não Satisfatório  3- Satisfatório  4 – Bom  5- Muito Bom 

 Grau de Satisfação 

O horário de funcionamento do bar e do refeitório é adequado às necessidades do meu educando. 3,9 

Estou satisfeito com os serviços prestados pela papelaria e reprografia. 3,9 

Os serviços administrativos do Agrupamento funcionam bem. 3,8 

O horário de funcionamento dos serviços administrativos é adequado às minhas necessidades e às do meu 

educando. 
3,8 

O horário de funcionamento da papelaria e da reprografia é adequado às necessidades do meu educando. 3,8 

As atividades de enriquecimento extracurriculares (AEC, clubes e projetos) funcionam bem. 3,8 

As atividades de apoio à família funcionam bem. 3,7 

A Escola está limpa e arrumada. 3,7 

Estou satisfeito com os serviços prestados pelo bar e pelo refeitório. 3,5 

As instalações da Escola são mantidas num bom estado de conservação. 3,5 

Média do grau de satisfação relativamente ao funcionamento dos serviços 3,74 

 

Maior grau de satisfação Menor grau de satisfação 
Estou satisfeito com os serviços prestados pela 

papelaria e reprografia. (3,9) 

Estou satisfeito com os serviços prestados pelo bar e 

pelo refeitório. (3,5) 

O horário de funcionamento do bar e do refeitório é 

adequado às necessidades do meu educando. (3,9) 

As instalações da Escola são mantidas num bom estado 

de conservação. (3,5) 
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f) Cultura da Escola 

 

 Grau de satisfação  

  Neste parâmetro, que engloba 6 questões, destaca-se 1 ponto forte, apresentando-se de 

seguida os resultados por ordem decrescente: 

Resultados: grau de satisfação relativamente à cultura da Escola 
 1 – Mau  2 – Não Satisfatório  3- Satisfatório  4 – Bom  5- Muito Bom 

 Grau de satisfação 

O meu educando tem professores que o ajudam nas suas dificuldades. 4 

Os alunos são reconhecidos quando desenvolvem um bom trabalho. 3,9 

O Agrupamento é um lugar onde é agradável estar. 3,6 

O Agrupamento preocupa-se com a segurança na circulação dos alunos à entrada e à saída da escola. 3,5 

O Agrupamento é um lugar disciplinado e seguro. 3,5 

A Escola resolve bem os problemas de indisciplina. 3,2 

Média do grau de satisfação relativamente à cultura da Escola 3,62 

 

Maior grau de satisfação Menor grau de satisfação 
O meu educando tem professores que o ajudam nas 

suas dificuldades. (4) 
A Escola resolve bem os problemas de indisciplina. (3,2) 

 

 Salienta-se que é neste parâmetro e em particular na questão “ A Escola resolve bem os problemas 

disciplinares” que é verificado o menor grau de satisfação em todo o questionário. 

 

g) Perceção global sobre a Escola/Agrupamento 

 

 Grau de satisfação  

 Neste parâmetro, que engloba 6 questões, destaca-se 1 ponto forte, apresentando-se de 

seguida os resultados por ordem decrescente: 

 

Resultados: Perceção global sobre a Escola e o Agrupamento 
 1 – Mau  2 – Não Satisfatório  3- Satisfatório  4 – Bom  5- Muito Bom 

 
Grau de 

satisfação 

Gosto que o meu educando frequente esta Escola. 4,1 

O ensino que o meu educando recebe corresponde às minhas expetativas. 3,9 

A Direção atua de acordo com os objetivos e valores definidos no Projeto Educativo do agrupamento.  3,7 

Os Encarregados de Educação envolvem-se nas tomadas de decisão (Conselho de turma, Associação de Pais, 
Conselho Geral..). 

3,6 

A Direção do Agrupamento promove a aplicação de regras de disciplina na escola. 3,6 

O Projeto Educativo tem em conta os problemas do Agrupamento. 3,6 

Média do grau de perceção global sobre a Escola e o Agrupamento 3,75 

 

Maior grau de satisfação Menor grau de satisfação 

Gosto que o meu educando frequente esta Escola. (4,1) 

Os Encarregados de Educação envolvem-se nas tomadas 
de decisão (Conselho de turma, Associação de Pais, 
Conselho Geral...). (3,6) 

A Direção do Agrupamento promove a aplicação de 
regras de disciplina na escola. (3,6) 

O Projeto Educativo tem em conta os problemas do 
Agrupamento. (3,6) 
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h) Diagnóstico dos problemas - aspetos menos positivos do Agrupamento 

 
1 – Discordo totalmente  2 – Discordo 3- Nem concordo nem discordo  4 – Concordo 5- Concordo Totalmente 

 
Aspetos 
menos 

positivos 
Ordenação 

Indisciplina dos alunos. 3,7 1 

Interesses divergentes dos escolares/falta de expetativas. 3,6 2 

Recursos materiais do Agrupamento. 3,5 3 

Incumprimento dos deveres do aluno (assiduidade, empenho, …) 3,5 3 

Envolvimento dos Enc. de Educação no acompanhamento dos trabalhos dos filhos. 3,5 3 

O atendimento é sempre realizado em condições de privacidade para os EE e os 
alunos. 

3,5 3 

Meio socioeconómico. 3,5 3 

Conservação de espaços e instalações. 3,4 4 

Desinvestimento nas aprendizagens/ atividades escolares 3,4 4 

Espaços apropriados para o convívio dos alunos 3,4 4 

A higiene e segurança de materiais/instalações. 3,3 5 

Preparação dos funcionários para as funções que desempenham. 3,2 6 

Horário de funcionamento do estabelecimento de ensino. 3,2 6 

 

 Nas questões de resposta aberta destacam-se: 

 Os seguintes aspetos menos positivos e identificação da sua frequência absoluta: 

 

Aspetos menos positivos assinalados pelos pais e encarregados de educação 
Frequência 

absoluta 
Indisciplina /incumprimento de regras 6 

Higiene das instalações (especificamente casas de banho) 4 

Funcionamento do bar e refeitório 3 

Formação do pessoal não docente 2 

Conservação das instalações (nomeadamente casas de banho) 2 

Vigilância refeitório e outros espaços dentro do recinto escolar 2 

“Inexistência de uma cultura institucional de exigência, rigor e QUALIDADE DO ENSINO” 1 

Funcionamento dos clubes e projetos 1 

Inexistência de espaços cobertos e de lazer – centro escolar 1 

Apoio prestado na realização dos trabalhos de casa 1 

Atuação da direção perante a indisciplina 1 

 

 As seguintes sugestões de melhoria e identificação da sua frequência absoluta: 

 

Sugestões de melhoria assinaladas pelos pais e encarregados de educação 
Frequência 

absoluta 
Aplicar com maior incidência as regras de disciplina na escola, em conformidade com o 
Regulamento interno do Aluno 

5 

Proporcionar formação ao pessoal não docente 3 

Reforçar a vigilância (refeitório, recreio, entrada e saída do recinto escolar) 3 

Reconhecer o desempenho e mérito escolar dos alunos 2 

Adequação do Projeto Educativo ao meio socioeconómico 1 

Avaliar a possibilidade do inicio das aulas uma hora mais cedo 1 

Concertação dos critérios de avaliação a aplicar na correção dos diversos elementos de avaliação 
evitando discrepância na avaliação nas disciplinas de um mesmo ano de escolaridade lecionada 
por diferentes professores 

1 
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Conservação das instalações, nomeadamente casas de banho 1 

Criação de espaços apropriados para o convívio dos alunos 1 

Criar espaços exteriores ajardinados, agradáveis e acolhedores 1 

Desenvolver nos alunos com mais dificuldades o gosto pelas aprendizagens 1 

Direcionar o ensino para a oferta do mercado de trabalho existente no concelho e região 1 

Disponibilizar formação aos auxiliares operacionais 1 

Intervenção mais abrangente do GAAF   1 

Mais e melhor intervenção ao nível disciplinar 1 

Melhorar a qualidade da comida do refeitório ou ter alternativas no bar 1 

Promover/divulgar junto da comunidade escolar as atividades realizadas e a participação do 
agrupamento/alunos em projetos 

1 

Proporcionar aos alunos clubes e projetos que vão ao encontro dos seus interesses 1 

Reforçar a limpeza e higiene das instalações, em particular das casas de banho 1 

Reforçar a vigilância no espaço extramuros da escola no sentido de dissuasão e na prevenção de 
muitos comportamentos de risco que se passam no espaço exterior à escola 

1 

Repensar o horário e funcionamento das atividades extracurriculares do 1º ciclo (introdução da 
música como oferta de AEC) em articulação com professores, direção do agrupamento e 
autarquia. 

1 

Tornar a atuação da Direção perante a indisciplina mais eficaz e eficiente 1 

Tornar o mobiliário mais adequado às faixas etárias 1 

 

12. Sugestões de melhoria apresentadas pela Equipa de Avaliação Interna 
 

Nos dados anteriormente apresentados não foram detetados pontos fracos (parâmetros com grau de satisfação 

inferior a 3), por essa razão a equipa decidiu centrar a sua atenção nas questões que apresentam graus de satisfação 

menores e apresentar algumas sugestões de melhoria. 

a) Organização e práticas pedagógicas 

 

 Perante a constatação do facto de o Regulamento Interno não ser do conhecimento da totalidade dos EE 

inquiridos, a equipa sugere que se cumpra o legislado no Estatuto do aluno e ética escolar no artigo 51.º 

“Divulgação do regulamento interno da escola – ponto 1 — O regulamento interno da escola é 

publicitado no Portal das Escolas e na escola, em local visível e adequado, sendo fornecido 

gratuitamente ao aluno, quando inicia a frequência da escola e sempre que o regulamento seja objeto 

de atualização; no ponto 2 — Os pais ou encarregados de educação devem, no ato da matrícula, nos 

termos da alínea k) do n.º 2 do artigo 43.º, conhecer o regulamento interno da escola e subscrever, 

fazendo subscrever igualmente aos seus filhos e educandos, declaração anual, em duplicado, de 

aceitação do mesmo e de compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral.” 

 

 Relativamente aos outros documentos, estes deverão continuar a estar disponíveis para consulta na 

página do agrupamento e os pais e encarregados de educação alertados para a sua existência. 

 

 No que toca aos índices mais baixos de grau de satisfação obtidos neste parâmetro 

Menor grau de satisfação 

 É desenvolvido no meu educando hábitos e métodos de estudo autónomos. (3,9) 

 Há incentivos para frequentar a biblioteca escolar. (3,8) 

 Há incentivos para trabalhar mais e obter melhores resultados. (3,8) 
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A EAI sugere que: 

  As aulas de apoio/recuperação e sala de estudo sejam espaços onde os docentes para além de 

efetuarem o reforço de conteúdos e colmatar de dificuldades, criem espaço para incutir nos 

alunos hábitos e métodos de estudo autónomos; 

 Tendo em conta que a Câmara Municipal se encontra a desenvolver o projeto “ À Descoberta do 

Saber”, nas diferentes localidades do concelho, que visa precisamente o desenvolvimento de 

hábitos e métodos de estudo, considera-se fulcral que o referido projeto dê o seu contributo e 

ajuste a sua atividade a estas necessidades manifestadas pelos encarregados de educação – 

desenvolvimento de hábitos e métodos de estudo e apoio na realização dos trabalhos de casa. 

 As atividades promovidas pela Biblioteca Escolar são divulgadas, não só nas redes sociais e placar 

criado para o efeito como tem acontecido, mas igualmente no ecrã de circuito interno. A nível da 

BE do Centro Escolar, os alunos deslocam-se ao espaço para realizar trabalho individual, 

atividades de leitura e ocupação de tempos livres. O trabalho de grupo, pesquisa de informação, 

acesso à internet, a visualização de filmes ou audição de CD continuam a ser atividades sem 

qualquer expressão nesta biblioteca, tal como a lecionação de aulas, o que se pode explicar 

pelas seguintes razões: fraco desenvolvimento da coleção disponível; diminuta diversidade de 

materiais disponíveis; inexistência de uma equipa da BE dinamizadora, ativa e formada para este 

trabalho; falta de atividades de animação e de incentivo à leitura (a condição dos docentes 

destacados na equipa os impede de desenvolver atividades com alunos, comprometendo a 

missão da biblioteca escolar); inexistência de recursos tecnológicos; espaço diminuto para a 

realização de eventos ou aulas. Perante estes factos, a Direção em parceria com a autarquia 

deverá equacionar a definição de um plano estratégico para a valorização daquele espaço, 

dotando-o de materiais/equipamentos e de recursos humanos capazes de dinamizar atividades 

de incentivo à leitura. 

 Pelo facto de os EE considerarem que a questão “Há incentivos para trabalhar mais e obter 

melhores resultados” carece de alguma melhoria, propõe-se que o Conselho Pedagógico 

pondere a existência de quadros de mérito de excelência e valores, para cada ano de 

escolaridade, por forma a incentivar os alunos a trabalhar mais e serem reconhecidos pelo seu 

empenho, atitudes e valores manifestados assim como pelos resultados alcançados. 

 

b) Relação com os Encarregados de Educação 

 

 Neste questionário confirmam-se os dados apresentados pelos diretores de turma: os encarregados de 

educação deslocam-se à escola não por iniciativa própria, mas sempre que lhe és solicitada a sua 

presença pelo diretor de turma para resolução de problemas ou prestação de informações. Esta é a 

realidade de 69% dos encarregados de educação.  

 Porque aspiramos a que os encarregados de educação acompanhem regularmente os seus educandos, 

deslocando-se à escola por iniciativa própria, a EAI sugere-se que se desencadeie estratégias de 

aproximação da Escola aos encarregados de educação, proporcionando-lhes hábitos regulares de visita à 

escola. Propõe-se que os encarregados sejam convidados regularmente a visitar as 

exposições/apresentações dos trabalhos realizados pelos seus educandos e que estas não se concentrem 

num único dia mas que sejam agendadas por forma a ocorrerem em vários momentos ao longo do ano 

letivo. Propõe, ainda, que esse convite seja feito não só pelo responsável pela exposição/apresentação 

de trabalhos como divulgado na página do Agrupamento e redes sociais da BE e Associação de Pais e 

Encarregados de Educação do Agrupamento.  
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 No que toca aos índices mais baixos de grau de satisfação obtidos neste parâmetro 

Menor grau de satisfação 

O Agrupamento fornece informações suficientes sobre as atividades e aprendizagens do meu 

educando. (3,8) 

A Direção responde sempre atempadamente às questões que eu coloco. (3,6) 

A página do Agrupamento na internet está sempre atualizada e é útil para mim. (3,5) 

A Direção promove atividades que envolvam os Encarregados de Educação na dinâmica do 

Agrupamento. (3,4) 

A EAI sugere: 

 Deverá a Direção repensar a sua estratégia de divulgação da informação e estar atenta às 

necessidades dos pais e encarregados de educação de modo a satisfazer as suas necessidades 

em termos informativos. Por exemplo, no final de cada período sugere-se a divulgação na página 

do Agrupamento das atividades extracurriculares a realizar mensalmente pelos alunos (desporto 

escolar, exposições, visitas de estudo…); da data de afixação das pautas; no final do ano letivo, 

informações relativas às matrículas e renovações de matrículas…  

 

c) Funcionamento dos serviços 

 

 Neste parâmetro nenhuma das questões obteve o grau de satisfação igual ou superior a 4. Perante estes 

resultados, sugere-se que a direção: 

 Reúna com o responsável pelos diferentes serviços do Agrupamento e que face a estes 

resultados definam áreas de intervenção/melhoria. 

 Estabeleça/reforce a sua parceria com a Câmara Municipal de Ourique ou que o protocolo 

estabelecido seja cumprido no ponto 3, cláusula 4ª do contrato 229/2009 - no que toca à 

conservação /manutenção das instalações. 

 

d) Cultura da Escola 

 

 No que toca aos índices mais baixos de grau de satisfação obtidos neste parâmetro 

Menor grau de satisfação 

O Agrupamento preocupa-se com a segurança na circulação dos alunos à entrada e à saída da escola. (3,5) 

O Agrupamento é um lugar disciplinado e seguro. (3,5) 

A Escola resolve bem os problemas de indisciplina. (3,2) 

 

A indisciplina e segurança são situações perante as quais os pais e encarregados de educação manifestam 

uma clara preocupação, assim a EAI sugere que: 

 Se reforce o controlo na circulação dos alunos à entrada e saída da escola, não só na escola 

sede como nas diferentes escolas que compõem o Agrupamento e se assegure a segurança 

dos alunos no espaços exteriores através de uma maior vigilância; 

 A Direção atue de forma rigorosa na aplicação das medidas corretivas e sancionatórias 

previstas no Estatuto do Aluno e Regulamento Interno; 

 A equipa multidisciplinar reforce a sua atividade de prevenção junto dos alunos com 

comportamentos potencialmente prevaricadores e que faça um acompanhamento regular 

dos alunos e famílias sinalizadas; 
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 O Gabinete de Supervisão Disciplinar adote medidas preventivas e dissuasoras de maus 

comportamentos para os alunos que comparecem no gabinete mais do que uma vez, por 

lhes ter sido dado ordem de saída da sala de aula; 

 A equipa multidisciplinar avalie as suas estratégias de atuação no que toca à prevenção e 

acompanhamento dos alunos com comportamentos potencialmente desviantes e suas 

famílias. Na sua análise deverá ter em conta os resultados obtidos no presente ano letivo, 

nomeadamente o número de alunos sinalizados que reverteram a sua postura. 

 Os casos mais graves e para os quais a Escola esgotou todos as suas estratégias sejam 

sinalizados às entidades previstas na lei (CPCJ e Segurança Social) 

 O Agrupamento reforce o seu trabalho de articulação com a CPCJ local, na definição de 

estratégias conjuntas de atuação perante situações de risco. 

 

 

e) Perceção global sobre a Escola/Agrupamento 

No que toca aos índices mais baixos de grau de satisfação obtidos neste parâmetro 

Menor grau de satisfação 

Os Encarregados de Educação envolvem-se nas tomadas de decisão (Conselho de turma, Associação de Pais, 
Conselho Geral…). (3,6) 

A Direção do Agrupamento promove a aplicação de regras de disciplina na escola. (3,6) 

O Projeto Educativo tem em conta os problemas do Agrupamento. (3,6) 

 

A EAI sugere que: 

 A representação dos pais em diversos órgãos de decisão na escola está prevista na legislação em 

vigor. Cabe à Direção e associação de Pais analisar este resultado e definir estratégias que 

possibilitem um envolvimento maior dos pais. 

 A Direção proporcione alguns momentos de reflexão e partilha entre esta e os Encarregados de 

Educação, tal como acontece periodicamente no pré-escolar e 1º ciclo, onde deverão passar a incluir 

os restantes níveis de ensino no espaço da escola sede. Ouvir os pais, os seus problemas, anseios e 

sugestões de melhoria é sem dúvida uma forma de os envolver e apelar à sua participação nas 

tomadas de decisões. 

 A atuação da Direção perante a indisciplina deve ser mais incisiva no sentido de minorar os 

comportamentos de risco evitando a reincidência. 

 Perante o grau de satisfação obtido na questão “O Projeto Educativo tem em conta os problemas do 

Agrupamento”, deve a Direção rever o seu Projeto educativo definindo metas quanto ao combate à 

indisciplina e estratégias de atuação conducentes a uma inversão da tendência, já que esta é o 

aspeto menos positivo diagnosticado pelos pais e encarregados de educação, por inúmeras vezes, ao 

longo do questionário. 
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Conclusão 
 

O trabalho que a equipa de avaliação interna desenvolveu no âmbito de inquirir os pais e encarregados de 

educação está descrito neste relatório. Este trabalho é apenas uma pequena etapa de um trabalho muito complexo 

para o qual nenhum elemento da equipa possui formação. 

Não podemos concluir a nossa análise sem referir que embora os pais manifestem o seu agrado pelo facto de os 

seus educandos frequentarem este estabelecimento de ensino (4,1), não deixaram de frisar que o aspeto menos 

positivo do Agrupamento é o incumprimento de regras/indisciplina e desejam uma atuação mais incisiva na 

aplicação de regras por parte da Direção, pessoal docente e pessoal não docente.  

O nosso trabalho sempre teve como objetivo essencial fazer um diagnóstico fundamentado, identificando os 

pontos menos fortes e possibilitar uma reflexão por parte dos diferentes órgãos do Agrupamento, no sentido de 

validarem algumas das nossas sugestões ou proporem outras estratégias e ações de melhoria. 
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Anexo 
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Reconhecendo a importância do papel dos 

Pais/Encarregados de Educação e da sua colaboração no 

processo educativo dos seus educandos, pretende-se com o 

presente questionário saber qual o grau de satisfação 

relativamente ao tipo de ensino que os seus filhos recebem 

na escola que frequentam, a sua perceção sobre o 

funcionamento global e o relacionamento que mantêm 

com a mesma. 

Não há respostas certas ou erradas relativamente 

a qualquer dos itens, pretende-se apenas a sua opinião 

pessoal, sincera e objetiva. Este questionário é de natureza 

confidencial e anónima, embora sejam solicitadas algumas 

informações que permitem a caracterização dos 

participantes. 

Responda, por favor, a todas as perguntas. A sua 

colaboração é indispensável. A sua resposta é essencial 

para a melhoria do Agrupamento. 

AGRADECEMOS A SUA COLABORAÇÃO! 

A Equipa de Avaliação Interna do agrupamento de Escolas de Ourique 

 

1. HABILIATAÇÕES ACADÉMICAS  

o 1º ciclo (4ºano) 

o 2º ciclo (6ºano) 

o 3º ciclo (9ºano) 

o Ensino secundário (12ºano) 

o Bacharelato  

o Licenciatura 

o Mestrado 

o Doutoramento

 

2. NÍVEL DE ENSINO FREQUENTADO PELO SEU EDUCANDO 

o Pré-escolar 

o 1º ciclo 

o 2º ciclo 

o 3º ciclo 

o Ensino secundário 

o Curso de Educação e Formação 

o Curso profissional 



 

3. ORGANIZAÇÃO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

Assinale os documentos estruturantes cujo conteúdo é do seu conhecimento. 

o Regulamento Interno 

o Projeto educativo 

o Plano anual de Atividades 

o Plano de Ações de Melhoria do Agrupamento 

 

Satisfação com a organização e práticas pedagógicas da escola. 

Indique o seu grau de concordância relativamente às seguintes afirmações: 

 

 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

Não 

Sei 

Há incentivos para trabalhar mais e obter 

melhores resultados. 
o  o  o  o  o  o  

Há incentivos para frequentar a Biblioteca 

Escolar. 
o  o  o  o  o  o  

Há incentivos para a frequência das aulas de 

apoio/recuperação e/ou sala de estudo. 
o  o  o  o  o  o  

O meu educando faz trabalhos de pesquisa 

recorrendo a meios eletrónicos e à internet. 
o  o  o  o  o  o  

O meu educando participa em visitas de 

estudo e em aulas realizadas fora da sala de 

aula (atividades integradas no Plano Anual de 

Atividades). 

o  o  o  o  o  o  

É desenvolvido no meu educando hábitos e 

métodos de estudo autónomos. 
o  o  o  o  o  o  

É desenvolvido no meu educando o gosto pela 

aprendizagem. 
o  o  o  o  o  o  

As avaliações do meu educando obedecem 

aos critérios de avaliação.  
o  o  o  o  o  o  

 

4. RELAÇÃO COM OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Frequência com que se desloca à escola do seu educando. 

o Nunca 

o Por sua iniciativa, uma vez por ano. 

o Por sua iniciativa, uma vez por período. 

o Por sua iniciativa, mais do que uma vez por período. 

o Sempre que seja solicitada pela educadora/titular de turma/diretor de turma a sua presença. 
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Satisfação com a relação com os encarregados de educação  

Indique o seu grau de concordância relativamente às seguintes afirmações: 

 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Não concordo 

nem discordo 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

A Direção mostra disponibilidade para ouvir os 

Encarregados de Educação. 
o  o  o  o  o  

A Direção promove atividades que envolvam os 

Encarregados de Educação na dinâmica do 

Agrupamento. 

o  o  o  o  o  

A Direção responde sempre atempadamente às 

questões que eu coloco. 
o  o  o  o  o  

O Agrupamento fornece informações suficientes 

sobre as atividades e aprendizagens do meu 

educando. 

o  o  o  o  o  

A educadora/titular de turma/diretor de turma do 

meu educando mostra disponibilidade no 

atendimento aos Encarregados de Educação. 

o  o  o  o  o  

A educadora/titular de turma/diretor de turma 

promove a participação dos Encarregados de 

Educação no processo de ensino e aprendizagem. 

o  o  o  o  o  

Na escola, há garantias de privacidade no 

atendimento aos Encarregados de Educação. 
o  o  o  o  o  

A página do Agrupamento na internet está sempre 

atualizada e é útil para mim. 
o  o  o  o  o  

Os meios através dos quais a Escola/Agrupamento 

me contacta são adequados (presencial, telefone, 

correio, e-mail) 

o  o  o  o  o  

 

 

5. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS 

Indique o seu grau de concordância relativamente às seguintes afirmações: 

 

 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Não concordo 

nem discordo 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

Não se 

aplica 

O horário de funcionamento dos serviços 

administrativos é adequado às minhas 

necessidades e às do meu educando. 

o  o  o  o  o  o  

Os serviços administrativos do 

Agrupamento funcionam bem. 
o  o  o  o  o  o  

O horário de funcionamento do bar e do 

refeitório é adequado às necessidades do 

meu educando. 

o  o  o  o  o  o  

Estou satisfeito com os serviços prestados 

pelo bar e pelo refeitório. 
o  o  o  o  o  o  

O horário de funcionamento da papelaria 

e da reprografia é adequado às 

necessidades do meu educando. 

o  o  o  o  o  o  

Estou satisfeito com os serviços prestados 

pela papelaria e reprografia. 
o  o  o  o  o  o  
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Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Não concordo 

nem discordo 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

Não se 

aplica 

As atividades de apoio à família funcionam 

bem. 
o  o  o  o  o  o  

As atividades de enriquecimento 

extracurriculares (AEC, clubes e projetos) 

funcionam bem. 

o  o  o  o  o  o  

A Escola está limpa e arrumada. o  o  o  o  o  o  
As instalações da Escola são mantidas 

num bom estado de conservação. 
o  o  o  o  o  o  

 

6. Cultura da Escola 

Indique o seu grau de concordância relativamente às seguintes afirmações: 

 

 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Não concordo 

nem discordo 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

A Escola resolve bem os problemas de 

indisciplina. 
o  o  o  o  o  

O Agrupamento preocupa-se com a segurança 

na circulação dos alunos à entrada e à saída da 

escola. 

o  o  o  o  o  

O Agrupamento é um lugar disciplinado e 

seguro. 
o  o  o  o  o  

O Agrupamento é um lugar onde é agradável 

estar. 
o  o  o  o  o  

O meu educando tem professores que o 

ajudam nas suas dificuldades. 
o  o  o  o  o  

Os alunos são reconhecidos quando 

desenvolvem um bom trabalho. 
o  o  o  o  o  

 

7. Perceção global sobre a Escola e o Agrupamento 

Indique o seu grau de concordância relativamente às seguintes afirmações: 

 

 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Não concordo 

nem discordo 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

Gosto que o meu educando frequente esta Escola. o  o  o  o  o  
A Direção atua de acordo com os objetivos e 

valores definidos no Projeto Educativo do 

agrupamento.  

o  o  o  o  o  

A Direção do Agrupamento promove a aplicação 

de regras de disciplina na escola. 
o  o  o  o  o  

O ensino que o meu educando recebe 

corresponde às minhas expetativas. 
o  o  o  o  o  

Os Encarregados de Educação envolvem-se nas 

tomadas de decisão (Conselho de turma, 

Associação de Pais, Conselho Geral..). 

o  o  o  o  o  

O Projeto Educativo tem em conta os problemas 

do Agrupamento. 
o  o  o  o  o  

 



Relatório - Questionário aos Encarregados de Educação – grau de satisfação 2017/2018 

 

 

 

 

8. Diagnóstico dos problemas – aspetos menos positivos do Agrupamento 

Indique o seu grau de concordância relativamente às seguintes afirmações: 

 

 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Não concordo 

nem discordo 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

Indisciplina dos alunos. o  o  o  o  o  

Interesses divergentes dos escolares/falta de 

expetativas. 
o  o  o  o  o  

Desinvestimento nas aprendizagens/ atividades 

escolares 
o  o  o  o  o  

Incumprimento dos deveres do aluno 

(assiduidade, empenho,...) 
o  o  o  o  o  

Preparação dos funcionários para as funções 

que desempenham. 
o  o  o  o  o  

Envolvimento dos Enc. de Educação no 

acompanhamento dos trabalhos dos filhos. 
o  o  o  o  o  

O atendimento é sempre realizado em 

condições de privacidade para os EE e os 

alunos. 

o  o  o  o  o  

Meio socioeconómico. o  o  o  o  o  

Recursos materiais do Agrupamento. o  o  o  o  o  

Conservação de espaços e instalações. o  o  o  o  o  

Espaços apropriados para o convívio dos alunos o  o  o  o  o  

A higiene e segurança de materiais/instalações. o  o  o  o  o  

Horário de funcionamento do estabelecimento 

de ensino. 
o  o  o  o  o  

 

9. Outros aspetos menos positivos que queira assinalar. 

 

 

 

 

 

 

10. Sugestões de melhoria 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

AGRADECEMOS A SUA COLABORAÇÃO! 

A Equipa de Avaliação Interna. 

 


