RELATÓRIO
DE
AUTOAVALIAÇÃO
2020-2021

Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque da Guarda

ÍNDICE
ÍNDICE ......................................................................................................................................... 2
ÍNDICE DE QUADROS E GRÁFICOS..................................................................................... 3
I. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 4
II. CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DO AGRUPAMENTO ................................................. 5
III. PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DE AUTOAVALIAÇÃO.................................................... 6
1. Princípios......................................................................................................................... 6
2. Objetivos .......................................................................................................................... 7
IV. METODOLOGIA DE AUTOAVALIAÇÃO ....................................................................... 7
1. Comissão de autoavaliação ....................................................................................... 7
2. Modelo de autoavaliação............................................................................................ 8
3. Plano de autoavaliação ............................................................................................... 8
4. Áreas de autoavaliação ............................................................................................... 8
5. Fontes e processos de recolha de informação ................................................. 11
V. RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO ......................................................................... 13
1. Prestação do serviço educativo presencial ...................................................... 16
2. Prestação do serviço educativo à distância (E@D) ........................................ 33
3. Trabalhadores não docentes ................................................................................. 43
4. Eficácia das medidas de promoção do sucesso escolar ................................ 49
VI. CONCLUSÕES ................................................................................................................... 54
1. Áreas de melhoria do Agrupamento ................................................................... 54
ANEXOS ................................................................................................................................... 55
ANEXO 1 – Questionários de satisfação .................................................................. 55
ANEXO 1. A – Docentes .................................................................................................. 55
ANEXO 1.B – Alunos ....................................................................................................... 56
ANEXO 1.C – Pais e encarregados de educação EBS ........................................... 58
ANEXO 1.D – Pais e encarregados de educação EPE ........................................... 59
ANEXO 1.E – Trabalhadores não docentes ............................................................ 60

Relatório de Autoavaliação 2020/2021

Página 2 | 62

ÍNDICE DE GRÁFICOS E QUADROS
Gráfico 1 – Estratégias de ensino e aprendizagem orientadas para o sucesso…………………17
Gráfico 2 – Promoção da equidade e inclusão de todas as crianças e de todos os alunos....19
Gráfico 3 – Avaliação para e das aprendizagens……..............................................................................21
Gráfico 4 – Recursos educativos……………………………………………………………………..…................23
Gráfico 5 – Envolvimento das famílias na vida escolar……………………...........................................25
Gráfico 6 – Referentes – Ensino, aprendizagem e avaliação………………………………...…............26
Gráfico 7 – Planificação e acompanhamento das práticas educativa e letiva……......................27
Gráfico 8 – Resultados sociais………………………...……………………………………………………............28
Gráfico 9 – Trabalho desenvolvido com as crianças e com os alunos…….....................................34
Gráfico 10 – Avaliação para e das aprendizagens……………………………………….…………............36
Gráfico 11 – Recursos educativos..................................................................................................................37
Gráfico 12 – Desenvolvimento pessoal e bem-estar das crianças e dos alunos........................38
Gráfico 13 – Envolvimento das famílias no trabalho escolar.............................................................39
Gráfico 14 – Referentes – Ensino, aprendizagem e avaliação............................................................40
Gráfico 15 – Prestação do serviço educativo presencial e à distância...........................................43
Gráfico 16 – Assistentes operacionais……………………………………………...........................................44
Gráfico 17 – Assistentes técnicos……..……………………………………………...........................................45
Gráfico 18 – Trabalhadores não docentes……..…………………………….…...........................................46
Gráfico 19 – Número de alunos e de medidas universais ……..………………...................................51
Gráfico 20 – Níveis de eficácia das medidas universais……..………………………….........................51
Quadro 1 – Quadro de referência.....................................................................................................................8
Quadro 2 – Cronograma da metodologia de autoavaliação................................................................12
Quadro 3 – Inquéritos – Taxas de resposta.…….……………………………………………………….……15
Quadro 4 – Resultados da monitorização das medidas universais…………………………….……52
Quadro 5 – Resultados da monitorização das medidas seletivas……………………………….……52
Quadro 6 – Resultados da monitorização das medidas adicionais……………………………..…...53

Relatório de Autoavaliação 2020/2021

Página 3 | 62

I. INTRODUÇÃO
Falar da escola é, indiscutivelmente, associarmo-nos à noção de educação, que é uma
função tão natural e universal da comunidade humana que, pela sua evidência, leva muito
tempo a atingir a plena consciência daqueles que a recebem e praticam. O seu conteúdo,
aproximadamente o mesmo em todos os povos, é ao mesmo tempo moral e prático.
Da educação, neste sentido, distingue-se a formação do homem, por meio da criação de um
tipo de ideal intimamente coerente e claramente definido. Esta formação não é possível
sem se oferecer ao espírito uma imagem do homem tal como deve ser: bom, belo e
verdadeiro – ideais fundamentais que a escola deve propagar.
“Quem está impregnado de autoestima deseja antes viver um breve período no mais alto
gozo a passar uma longa existência em indolente repouso; prefere viver só um ano por um
fim nobre, a uma vasta vida por nada, escolhe antes executar uma única ação grande e
magnífica, a fazer uma série de pequenas insignificâncias”. (Aristóteles)
Reiteramos a convicção de que a escola é o espaço por excelência de desenvolvimento
integral de crianças e jovens, de valorização de todas as dimensões educativas em todos os
níveis de educação e ensino, de formação de cidadãos conscientes, críticos e participativos,
e de promoção de igualdade, equidade e inclusão.
Com essa crença, avaliámos, dentro do domínio Prestação do serviço educativo presencial,
os campos de análise ensino, aprendizagem e avaliação, e a planificação e acompanhamento
das práticas educativa e letiva, assim como o campo de análise resultados sociais, incluído
dentro do domínio Resultados, retomando o trabalho de autoavaliação interrompido em
março de 2020.
Devido à situação pandémica da Covid-19, que obrigou a escola à suspensão das atividades
letivas e não letivas presenciais, mobilizando modalidades alternativas de aprendizagem,
considerámos ser indispensável avaliar o campo de análise ensino, aprendizagem e
avaliação, incluído no domínio Prestação do serviço educativo à distância.
Para alcançarmos o nosso propósito, selecionámos como fontes de informação os
inquéritos aplicados a alunos, pais e encarregados de educação, docentes e não docentes e
a análise dos resultados obtidos, assim como o relatório disponibilizado pela Equipa
Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI).
Este documento é a expressão do trabalho de autoavaliação, que decorreu ao longo do ano
letivo de 2020-2021.
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II. CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DO AGRUPAMENTO
O Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque foi constituído em abril de 2013 e tem
como sede a Escola Secundária de Afonso de Albuquerque, à frente designado por AEAAG.
Escolas e Jardins de Infância
Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino
Básico

Escola Secundária Afonso de
Albuquerque

Escola do 2.º Ciclo do Ensino Básico

Escola Básica de St. ª Clara

Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico

Escola Básica de Adães Bermudes
Escola Básica de Augusto Gil
Escola Básica de Bonfim
Escola Básica de Espírito Santo
Escola Básica de Famalicão
Centro Escolar de Gonçalo
Escola Básica de Lameirinhas
Escola Básica de Maçainhas
Escola Básica de St. ª Zita
Escola Básica de Trinta
Escola Básica de Videmonte

Escolas da Educação Pré-escolar

Jardim de Infância de Famalicão
Centro Escolar de Gonçalo
Jardim de Infância de Lameirinhas
Jardim de Infância de Sé
Jardim de Infância de Trinta
Jardim de Infância de Videmonte

Recursos humanos
O corpo docente tem 277 profissionais. A média de idade dos docentes é de 54,5 anos, o
docente mais novo tem 32 anos e o docente mais velho tem 69 anos. Os docentes lecionam
nos estabelecimentos do Agrupamento e no Estabelecimento Prisional da Guarda.
Educação Pré-escolar

20 educadores de infância

1.º Ciclo do Ensino Básico

65 professores

2.º Ciclo do Ensino Básico

31 professores

3.º Ciclo do Ensino Básico e Secundário

130 professores

Educação especial

29 professores

O pessoal não docente tem 115 profissionais, 98 do sexo feminino (85,2%) e 17 do sexo
masculino (14,8%). A média de idades é de 55 anos, o não docente mais novo tem 26 anos
e o não docente mais velho tem 67 anos.
Coordenador técnico

1 coordenador

Técnicos superiores do SPO

3 técnicos

Técnicos superiores das AECS
Assistentes técnicos

7 técnicos
15 assistentes

Assistentes operacionais

88 assistentes
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Encarregado operacional

1 encarregado

Alunos
O AEAAG é frequentado por 2098 alunos de todos os níveis de ensino, 1939 alunos no
Ensino Regular, 21 alunos no Ensino Recorrente, 107 alunos no Ensino Profissional e 31
alunos nos cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) – Ensino Básico.
Educação Pré-Escolar - Regular
Ensino Básico 1.º Ciclo - Regular
Ensino Básico 2.º Ciclo - Regular
Ensino Básico 3.º Ciclo - Regular
Ensino Secundário - Regular

107 alunos
551 alunos
288 alunos
470 alunos
523 alunos

8 turmas
30 turmas
11 turmas
20 turmas
19 turmas

Ensino Secundário - Recorrente

21 alunos

3 turmas

Ensino Secundário - Profissional

107 alunos

4 turmas

Ensino Básico 1.º Ciclo - EFA
Ensino Básico 3.º Ciclo - EFA

8 alunos
23 alunos

1 turma
2 turmas

Do número total de alunos que frequentam os 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e o Ensino
Secundário – 243 são apoiados pelo SASE, o que perfaz 19,0% dos alunos, sendo que
destes, 129 estão inseridos no escalão A, o que perfaz 10,1% dos alunos.

III. PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DE AUTOAVALIAÇÃO

1. Princípios
A autoavaliação define-se como um instrumento indispensável à promoção da qualidade
educativa e à melhoria da qualidade das organizações escolares. A Lei nº 31/2002, de 20
de dezembro, designada por “Lei do Sistema de Avaliação da Educação e do Ensino não
Superior”, defende um sistema duplo de avaliação, que inclui a “avaliação externa” e a
“autoavaliação”, sendo esta obrigatória e articulada com a primeira.
Tendo como referência os termos de análise constantes no Artigo 6.º, da Lei n.º 31/2002, a
autoavaliação baseia-se nos seguintes princípios:
a) Avaliação do «grau de concretização do projeto educativo e modo como se prepara e
concretiza a educação, o ensino e as aprendizagens das crianças e alunos, tendo em
conta as suas características específicas»;
b) Avaliação do «desempenho dos órgãos de administração do Agrupamento,
abrangendo o funcionamento das estruturas escolares de gestão e de orientação
educativa, o funcionamento administrativo e a gestão de recursos»;
c) Avaliação do «nível de execução de atividades proporcionadoras de climas e
ambientes educativos capazes de gerarem as condições afetivas e emocionais de
vivência escolar propícia à interação, à integração social, às aprendizagens e ao
desenvolvimento integral da personalidade das crianças e alunos»;
d) Avaliação do «sucesso escolar, avaliado através da capacidade de promoção da
frequência escolar e dos resultados do desenvolvimento das aprendizagens
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escolares dos alunos, em particular dos resultados identificados através dos regimes
em vigor de avaliação das aprendizagens»;
e) Promoção «de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade
educativa».

2. Objetivos
Tendo em conta o objeto da autoavaliação para o ano letivo 2019/2020 e considerando
que a avaliação da escola se «desenvolve de forma sistemática e permanente» (Lei n.º
31/2002) e que «os processos de avaliação devem ser contínuos e estáveis desencadeando
uma reflexão sistemática sobre o seu impacto nos processos de melhoria da qualidade, do
funcionamento e dos resultados das escolas» (IGEC), os objetivos da autoavaliação são os
seguintes:
a) Reforçar os processos de melhoria dos resultados académicos e sociais,
nomeadamente, através da identificação rigorosa dos fatores internos que
condicionam o sucesso dos alunos e tendo em conta as metas quantificadas
definidas quanto aos resultados a atingir, constituindo-se como referenciais de ação
dos docentes;
b) Valorizar os processos educativos individuais e coletivos, consolidando as práticas
de ensino, aprendizagem e avaliação com vista à melhoria das aprendizagens e à
promoção da equidade e inclusão de todas as crianças e de todos os alunos;
c) Possibilitar à comunidade educativa um melhor conhecimento sobre si e a sua
organização, reforçando as boas práticas existentes e melhorando as que ainda
podem ser melhoradas, em benefício de todos os seus membros;
d) Aprofundar a autoavaliação enquanto processo mais organizado e mais participado,
envolvendo a comunidade educativa na consecução destes objetivos, através da
sensibilização dos seus membros e da valorização do seu papel em todo o processo
educativo.

IV. METODOLOGIA DE AUTOAVALIAÇÃO

1. Comissão de autoavaliação
No início do ano letivo de 2018-2019, a Diretora do Agrupamento designou um
coordenador da comissão de autoavaliação, que procedeu à sua constituição. A comissão
responsável pela avaliação interna do Agrupamento é representativa de toda comunidade
educativa (direção, docentes dos diferentes níveis de educação e ensino, pessoal não
docente, pais e encarregados de educação). Nenhum dos seus elementos tem qualquer tipo
de formação na área da autoavaliação.
A comissão de autoavaliação do AEAAG é composta pelos seguintes elementos: António
Manuel Madeira (departamento de ciências socias e humanas), José António Cruz Pereira
(subdiretor), Jorge Manuel Antunes Guerra da Cunha (departamento de ciências
experimentais), António Augusto Batista Rodrigues (departamento de português), Maria
do Carmo Pires Nunes Pereira (departamento de expressões), Maria Cristina Fonseca Pires
(departamento do 1º CEB), Amélia Maria Grilo Pascoal Gonçalves (departamento da
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educação pré-escolar), Carla Susana da Silva Pinheiro Fantasia (pais e encarregados de
educação) e Ermelinda do Amparo Vilares Valente (pessoal não docente).

2. Modelo de autoavaliação
Uma vez que a avaliação externa se articula com a avaliação interna das escolas, o modelo
institucional de autoavaliação do Agrupamento tem como referência o modelo de
avaliação externa da Inspeção Geral de Educação e Ciência (IGEC). O quadro de referência
do terceiro ciclo da avaliação externa das escolas estrutura-se em quatro domínios –
Autoavaliação, Liderança e Gestão, Prestação do Serviço Educativo e Resultados –
abrangendo um total de doze campos de análise explicitados por um conjunto de
referentes e indicadores.

3. Plano de autoavaliação
O Plano de autoavaliação foi o documento orientador para a implementação do projeto de
autoavaliação para o ano letivo de 2020-2021. Nele se estabeleceram a comissão de
autoavaliação, os princípios, os objetivos, o modelo, o objeto, a metodologia e o
cronograma do processo de autoavaliação.
O documento, para além de definir as linhas gerais do processo de autoavaliação, foi
dirigido a toda a comunidade educativa – pessoal docente e não docente, alunos, pais e
encarregados de educação – para que, a partir deste, pudessem acompanhar o trabalho
desenvolvido e a desenvolver. Como meios de comunicação privilegiados, a comissão de
autoavaliação utilizou a página do Agrupamento e o correio eletrónico, para disponibilizar,
de forma periódica e contínua, a informação relevante e envolver a comunidade educativa
no processo de autoavaliação.

4. Áreas de autoavaliação
Após a análise de documentos estruturantes da autoavaliação e da avaliação externa, a
comissão entendeu definir como objeto da autoavaliação as áreas prioritárias de avaliação
e de intervenção que se apresentam no seguinte quadro de referência:
QUADRO 1 – QUADRO DE REFERÊNCIA
Domínio: Prestação do serviço educativo presencial
Campos de análise

Referentes

Ensino, aprendizagem
e avaliação

Estratégias de
ensino e
aprendizagem
orientadas para o
sucesso

Indicadores
- Estratégias diversificadas de ensino e
aprendizagem com vista à melhoria das
aprendizagens, incluindo o desenvolvimento do
espírito crítico, a resolução de problemas e o
trabalho em equipa
- Recurso privilegiado à metodologia de projeto e a
atividades experimentais
- Estratégias para a manutenção de ambientes de
sala de aula propícios à aprendizagem
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Promoção da
equidade e
inclusão de todas
as crianças e de
todos os alunos

- Medidas universais, seletivas e adicionais de
inclusão das crianças e dos alunos
- Ações para a melhoria dos resultados das crianças
e alunos em grupos de risco, como os oriundos de
contextos socioeconómicos desfavorecidos
- Práticas de promoção da excelência escolar
- Medidas de prevenção da retenção, abandono e
desistência

Avaliação para e
das aprendizagens

- Diversidade de práticas e instrumentos de
avaliação nas diferentes modalidades
- Aferição de critérios e instrumentos de avaliação
- Qualidade e regularidade da informação devolvida
às crianças, aos alunos e às famílias
- Utilização primordial da avaliação com finalidade
formativa

Recursos
educativos

- Utilização de recursos educativos diversificados
(TIC, biblioteca escolar, centro de recursos
educativos)
- Adequação dos recursos educativos às
características das crianças e dos alunos
- Rentabilização do centro de apoio à aprendizagem

Envolvimento das
famílias na vida
escolar

Planificação e
acompanhamento das
práticas educativa e
letiva

Mecanismos de
autorregulação

- Diversidade de formas de participação das famílias
na escola
- Eficácia das medidas adotadas pela escola para
envolver os pais e encarregados de educação no
acompanhamento do percurso escolar dos seus
educandos
- Participação dos pais na equipa multidisciplinar de
- Consistência das práticas de autorregulação no
apoio à educação inclusiva
desenvolvimento do currículo
- Contribuição da autorregulação para a melhoria da
prática letiva

Mecanismos de
regulação pelas
lideranças
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Domínio: Resultados
Campos de análise

Referentes

Resultados sociais

Participação na
vida da escola e
assunção de
responsabilidades

Indicadores
- Atividades desenvolvidas na escola da iniciativa
das crianças e dos alunos
- Participação das crianças e alunos nas iniciativas
da escola para a formação pessoal e cidadania
- Participação dos alunos em diferentes estruturas e
órgãos da escola
- Percentagem de alunos retidos por faltas

Cumprimento das
regras e disciplina

- Percentagem das ocorrências em que foram
aplicadas medidas disciplinares sancionatórias
- Normas e código de conduta
- Formas de tratamento dos incidentes disciplinares

Solidariedade e
cidadania

- Trabalho voluntário
- Ações de solidariedade
- Ações de apoio à inclusão
- Ações de participação democrática

Impacto da
escolaridade no
percurso dos
alunos

- Inserção académica dos alunos
- Inserção profissional dos alunos
- Inserção dos alunos com plano individual de
transição na vida pós-escolar

Domínio: Prestação do serviço educativo à distância
Campos de análise

Referentes

Ensino, aprendizagem
e avaliação

Estratégias de
ensino e
aprendizagem
orientadas para o
sucesso

Indicadores
- Estratégias diversificadas de ensino e
aprendizagem com vista à melhoria das
aprendizagens, incluindo o desenvolvimento do
espírito crítico, a resolução de problemas e o
trabalho em equipa
- Recurso privilegiado à metodologia de projeto e a
atividades experimentais
- Estratégias para a manutenção de ambientes de
sala de aula propícios à aprendizagem

Promoção da
equidade e
inclusão de todas
as crianças e de
todos os alunos

- Medidas universais, seletivas e adicionais de
inclusão das crianças e dos alunos
- Ações para a melhoria dos resultados das crianças
e alunos em grupos de risco, como os oriundos de
contextos socioeconómicos desfavorecidos
- Práticas de promoção da excelência escolar
- Medidas de prevenção da retenção, abandono e
desistência
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Avaliação para e
das aprendizagens

- Diversidade de práticas e instrumentos de
avaliação nas diferentes modalidades
- Aferição de critérios e instrumentos de avaliação
- Qualidade e regularidade da informação devolvida
às crianças, aos alunos e às famílias
- Utilização primordial da avaliação com finalidade
formativa

Recursos
educativos

- Utilização de recursos educativos diversificados
(TIC, biblioteca escolar, centro de recursos
educativos)
- Adequação dos recursos educativos às
características das crianças e dos alunos
- Rentabilização do centro de apoio à aprendizagem

Envolvimento das
famílias na vida
escolar

- Diversidade de formas de participação das famílias
na escola
- Eficácia das medidas adotadas pela escola para
envolver os pais e encarregados de educação no
acompanhamento do percurso escolar dos seus
educandos
- Participação dos pais na equipa multidisciplinar de
apoio à educação inclusiva

A comissão de autoavaliação avaliou, dentro de cada um dos domínios Prestação do serviço
educativo presencial e Resultados, os campos de análise ensino, aprendizagem e avaliação,
planificação e acompanhamento das práticas educativa e letiva e resultados sociais, assim
como o campo de análise ensino, aprendizagem e avaliação, incluído no domínio Prestação
do serviço educativo à distância, através dos respetivos referentes e indicadores de
avaliação.

5. Fontes e processos de recolha de informação
De modo a obter uma melhor compreensão do serviço educativo prestado pelo
Agrupamento e a identificar de forma clara e objetiva os pontos fortes e os aspetos a
melhorar, optou-se pelas fontes e processos de recolha de informação que se
consideraram mais adequados, a saber:
a) Análise documental (relatório da EMAEI);
b) Análise da informação estatística relativa à comunidade educativa e aos resultados
sociais;
c) Aplicação de inquéritos e análise dos resultados obtidos (alunos, pais e
encarregados de educação, pessoal docente e não docente);
d) Discussão dos resultados dos campos de análise avaliados;
e) Identificação dos pontos fortes e áreas de melhoria;
f) Apresentação das propostas de melhoria decorrentes do processo de autoavaliação;
g) Elaboração do relatório de autoavaliação;
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h) Apreciação do relatório pelos órgãos competentes;
i) Divulgação do relatório à comunidade educativa.
QUADRO 2 – CRONOGRAMA DA METODOLOGIA DE AUTOAVALIAÇÃO

Etapas

2020

2021

set. out. nov. dez. jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul.

1. Análise de documentos de informação e de apoio
2. Identificação das áreas de autoavaliação
3. Definição de estratégias do processo de autoavaliação
4. Elaboração do plano de autoavaliação
5. Recolha de informação
6. Análise documental e estatística
7. Discussão dos resultados dos domínios, campos de
análise e referentes avaliados
8. Identificação dos pontos fortes e áreas de melhoria
9. Apresentação das propostas de melhoria decorrentes do
processo de autoavaliação
10. Elaboração do relatório de autoavaliação
11. Apreciação do relatório pelos órgãos de decisão
12. Divulgação do relatório à comunidade educativa
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V. RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO
Tendo como objetivos «promover uma cultura de melhoria continuada da organização, do
funcionamento e dos resultados do Agrupamento» e «sensibilizar os vários membros da
comunidade educativa para a participação ativa no processo educativo, valorizando o seu
papel neste processo» (RIA), foram aplicados inquéritos aos docentes, alunos, pais e
encarregados de educação e pessoal não docente.
Foram constituídos cinco grupos de inquiridos: docentes de todos os níveis de educação e
ensino; alunos do 4º, 6º, 9º e 12º anos do ensino básico e secundário; pais e encarregados
de educação dos alunos do 4º, 6º, 9º e 12º anos do ensino básico e secundário; pais e
encarregados de educação da educação pré-escolar; pessoal não docente.
Os grupos dos alunos e respetivos pais e encarregados de educação do ensino básico e
secundário foram selecionados por se considerarem os mais representativos daqueles
níveis de ensino. Todos os inquiridos foram informados sobre a importância e a finalidade
dos inquéritos. Os inquéritos foram aplicados online e foi garantido o anonimato de todos
os respondentes.
• Caracterização dos respondentes
Os gráficos seguintes mostram as características mais relevantes de cada grupo de
respondentes.
a) Docentes
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b) Alunos

c) Pais e encarregados de educação do ensino básico e secundário

d) Pais e encarregados de educação da educação pré-escolar
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e) Trabalhadores não docentes

O QUADRO 3 apresenta o total da amostra prevista para cada tipo de inquérito, o número de
inquéritos recebidos e a taxa de resposta.
QUADRO 3 – INQUÉRITOS - TAXAS DE RESPOSTA
Amostra
prevista

Inquéritos
recebidos

Taxa de
resposta

1 – Docentes

257

185

72,0%

2 – Alunos do 4º, 6º, 9º e 12º anos do ensino
básico e secundário

700

424

60,6%

3 – Pais e encarregados de educação – alunos do
ensino básico e secundário

700

187

26,7%

4 – Pais e encarregados de educação – crianças da
educação pré-escolar

107

21

19,6%

5 – Trabalhadores não docentes

107

49

45,8%
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As taxas de resposta registam valores entre o mínimo de 19,6% e o máximo de 72%. Os
docentes são os que apresentam valores de participação mais elevados (72%). Os níveis de
participação dos pais e encarregados de educação da educação pré-escolar são mais baixos
(19,6%). Globalmente, a relação entre a amostra prevista e a taxa de respostas revela uma
participação significativa, pelo que se pode considerar que o número de respondentes é
suficientemente representativo do universo dos quatro grupos de inquiridos.
Os inquéritos são constituídos por um conjunto de afirmações sobre as quais os
respondentes indicaram o seu grau de concordância, de acordo com uma escala de cinco
valores: Discordo Totalmente (DT); Discordo (D); Não Concordo/Nem Discordo (NC/ND);
Concordo (C); Concordo Totalmente (CT). Existe, ainda, a opção Não Sei/Não se Aplica
(NS/NA).

1. Prestação do serviço educativo presencial
Os resultados apresentados baseiam-se na análise estatística dos dados recolhidos nos
inquéritos. Para efeitos de tratamento dos dados, as respostas Concordo e Concordo
totalmente foram agrupadas num único nível, que se considera como sendo de manifesta
satisfação. As opções Discordo e Discordo totalmente também foram agrupadas num único
nível que representa a insatisfação relativamente ao item em causa.

1.1. Ensino, aprendizagem e avaliação
Para a análise das respostas ao inquérito, agruparam-se as afirmações do questionário no
campo de análise ensino, aprendizagem e avaliação, onde se os incluem indicadores de
satisfação dos inquiridos sobre os referentes estratégias de ensino e aprendizagem
orientadas para o sucesso, a promoção da equidade e inclusão de todas as crianças e de todos
os alunos, a avaliação para e das aprendizagens, os recursos educativos e o envolvimento das
famílias na vida escolar.
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1.1.1. Estratégias de ensino e aprendizagem orientadas para o sucesso
No GRÁFICO 1, apresenta-se a percentagem da relevância dos indicadores incluídos no
referente estratégias de ensino e aprendizagem orientadas para o sucesso.
GRÁFICO 1 – ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM ORIENTADAS PARA O SUCESSO
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Constata-se que existe um predomínio das asserções positivas Concordo e Concordo
totalmente em todos os indicadores, variando o grau de concordância de acordo com os
grupos de respondentes e os indicadores em causa.
Outros dados recolhidos revelam que são os alunos do ensino básico e secundário e os
respetivos pais e encarregados de educação que manifestam um grau de satisfação mais
baixo em relação a este referente. No caso dos alunos, o nível de satisfação começa a baixar
no 3º ciclo do ensino básico e acentua-se no ensino secundário.
Os alunos manifestam um menor grau de concordância relativamente ao indicador os
professores possibilitam a realização de debates e de trabalho em grupo (15%) e os pais e
encarregados de educação do ensino básico e secundário em relação ao indicador os
professores privilegiam uma metodologia ativa de exploração, de descoberta e de resolução
de problemas (17%).
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1.1.2. Promoção da equidade e inclusão de todas as crianças e de todos os alunos
O GRÁFICO 2 mostra a opinião dos respondentes sobre os indicadores incluídos no referente
promoção da equidade e inclusão de todas as crianças e de todos os alunos.
GRÁFICO 2 – PROMOÇÃO DA EQUIDADE E INCLUSÃO DE TODAS AS CRIANÇAS E DE TODOS OS ALUNOS
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Observa-se que as apreciações positivas Concordo e Concordo totalmente são dominantes
em todos os indicadores incluídos no referente, embora o grau de concordância varie
consoante os grupos de respondentes e os indicadores em causa.
Outras informações recolhidas confirmam que os alunos e os respetivos pais e
encarregados de educação do ensino básico e secundário continuam a manifestar um grau
de satisfação mais baixo. No caso dos alunos, o nível de satisfação começa a diminuir no 3º
ciclo do ensino básico, acentuando-se no ensino secundário, designadamente em relação
ao indicador os professores adaptam as estratégias de ensino e aprendizagem às
necessidades específicas dos alunos.
Globalmente, os alunos mostram um grau de concordância mais baixo relativamente aos
indicadores os professores adaptam as estratégias de ensino e aprendizagem às
necessidades específicas dos alunos (15%); quando falto, justificadamente, os professores
permitem-me recuperar atrasos na aprendizagem (15%); os professores criam um ambiente
inclusivo, onde todos os alunos se sentem acolhidos e valorizados (19%).
A maior discordância dos pais e encarregados de educação do ensino básico e secundário
observa-se nos indicadores os professores criam um ambiente inclusivo, onde todos os
alunos se sentem acolhidos e valorizados (15%); os professores mobilizam estratégias
pedagógicas diferenciadas e adequadas às caraterísticas individuais dos alunos (22%).
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1.1.3. Avaliação para e das aprendizagens
O GRÁFICO 3 demonstra o nível de concordância dos inquiridos relativamente aos
indicadores incluídos no referente avaliação para e das aprendizagens.
GRÁFICO 3 – AVALIAÇÃO PARA E DAS APRENDIZAGENS
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Confirma-se a predominância das afirmações positivas Concordo e Concordo totalmente
em todos os indicadores, variando o grau de concordância de acordo com os grupos de
respondentes e os indicadores em causa.
Outras informações recolhidas indicam que os alunos e os pais e encarregados de
educação do ensino básico e secundário têm um nível de satisfação menor. No caso dos
alunos, o grau de concordância baixa no ensino secundário, nomeadamente em relação ao
indicador os professores ajustam os critérios e os instrumentos de avaliação, de forma a
garantir o sucesso de todos os alunos, inferindo-se que deve-se melhorar a informação
transmitida aos alunos sobre a aplicação dos critérios e os instrumentos de avaliação.
Os pais e encarregados de educação da educação pré-escolar (15%) e do ensino básico e
secundário (24%) evidenciam o maior nível de discordância sobre o indicador os
educadores e professores devolvem com regularidade aos alunos e às famílias informações
relevantes sobre a avaliação das aprendizagens.
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1.1.4. Recursos educativos
No GRÁFICO 4, apresenta-se a percentagem da relevância dos indicadores incluídos no
referente recursos educativos. Verifica-se o predomínio das asserções positivas Concordo e
Concordo totalmente em todos os indicadores, variando o grau de concordância consoante
os grupos de respondentes e os indicadores em análise.
GRÁFICO 4 – RECURSOS EDUCATIVOS
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Continua a verificar-se que os alunos e os pais e encarregados de educação do ensino
básico e secundário mostram um grau de satisfação menor. Os pais e encarregados de
educação do ensino básico e secundário mostram um nível de satisfação mais baixo sobre
o indicador os recursos educativos são diversificados, adequados e adaptados para facilitar a
aprendizagem de todos os alunos (20%).
No caso dos alunos, outros dados recolhidos evidenciam que a frequência e a utilização
dos recursos educativos diminuem à medida que aumenta a escolaridade. Indicam também
que o grau de discordância começa a aumentar no 2º ciclo do ensino básico, acentuando-se
no 3º ciclo do ensino básico e no ensino secundário em relação aos indicadores utilizo com
frequência os recursos educativos existentes na escola, designadamente a biblioteca escolar,
as tecnologias de informação e comunicação (TIC) e outros materiais pedagógicos.
Salienta-se ainda a percentagem de respostas dos alunos Não concordo/Nem discordo
(33%) em relação ao indicador frequento o centro de apoio à aprendizagem (CAA), para
esclarecer as minhas dúvidas e realizar trabalho complementar à sala de aula. Assim sendo,
conclui-se que é necessário repensar porque é que os alunos não utilizam e não
frequentam os recursos educativos disponíveis e se estes têm as condições indispensáveis
para responderem às necessidades dos alunos.
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1.1.5. Envolvimento das famílias na vida escolar
O GRÁFICO 5 apresenta o nível de concordância dos respondentes relativamente aos
indicadores incluídos no referente envolvimento das famílias na vida escolar.
GRÁFICO 5 – ENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS NA VIDA ESCOLAR
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Verifica-se o predomínio das asserções positivas Concordo e Concordo totalmente em todos
os indicadores, variando o grau de concordância conforme os grupos de respondentes e os
indicadores em análise.
Os pais e encarregados de educação da educação pré-escolar e do ensino básico e
secundário revelam a maior insatisfação relativamente aos indicadores os pais e
encarregados de educação participam no planeamento e evolução do processo educativo dos
seus educandos (34%); os pais e encarregados de educação são parceiros ativos nas questões
relativas à aprendizagem, à avaliação e às necessidades de apoio dos seus educandos (19%);
sou incentivado a participar em atividades desenvolvidas pela escola (15%).
Os docentes mostram a sua maior discordância no indicador as famílias mostram-se
disponíveis na implementação de medidas de prevenção e resolução de problemas de
indisciplina, retenção, desistência e abandono escolar (15%).
No GRÁFICO 6, apresenta-se a avaliação dos referentes incluídos no campo de análise ensino,
aprendizagem e avaliação.
GRÁFICO 6 – REFERENTES – ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO

Constata-se o predomínio das asserções positivas Concordo e Concordo totalmente em
todos os referentes. Outros dados recolhidos revelam que, no caso dos alunos, o grau de
satisfação em relação ao campo de análise ensino, aprendizagem e avaliação diminui
progressivamente, de forma pouco significativa, desde o 1º ciclo do ensino básico até ao
ensino secundário.
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1.2. Planificação e acompanhamento das práticas educativa e letiva
No GRÁFICO 7, apresenta-se a avaliação do campo de análise planificação e
acompanhamento das práticas educativa e letiva, onde se incluem os referentes
mecanismos de autorregulação e mecanismos de regulação pelas lideranças. Verifica-se o
predomínio das asserções positivas Concordo e Concordo totalmente em todos os
indicadores.
GRÁFICO 7 – PLANIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS PRÁTICAS EDUCATIVA E LETIVA
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1.3. Resultados sociais
O GRÁFICO 8 mostra a avaliação do campo de análise resultados sociais, onde se incluem os
referentes participação na vida da escola e assunção de responsabilidades, cumprimento das
regras e disciplina e solidariedade e disciplina. Constata-se a predominância das asserções
positivas Concordo e Concordo totalmente em todos os indicadores.
GRÁFICO 8 – RESULTADOS SOCIAIS
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1.4. Principais indicadores de concordância e de discordância
Relativamente ao campo de análise ensino, aprendizagem e avaliação presencial,
apresentam-se em seguida os indicadores de maior concordância (a partir de 75%) e os
indicadores de menor concordância (a partir de 15%), que resultam da análise das
respostas aos questionários de satisfação aplicados.
a) Docentes
Indicadores de maior concordância:
• Diversifica estratégias de ensino e aprendizagem com vista à melhoria das
aprendizagens, incluindo o desenvolvimento do espírito crítico, a resolução de
problemas e o trabalho em equipa (94% de concordância).
• Implementa metodologias ativas que permitem desenvolver projetos e práticas
experimentais, com reflexos positivos na motivação para a descoberta e na
qualidade das aprendizagens (89%).
• Possibilita a criação de um ambiente educativo em sala de aula facilitador do
progresso das aprendizagens e do desenvolvimento das potencialidades das
crianças e dos alunos (92%).
• A escola mobiliza medidas universais, seletivas e adicionais, garantindo a todas
as crianças e alunos os apoios necessários para que possam concretizar o seu
potencial de desenvolvimento e aprendizagem (85%).
• A escola adota medidas de prevenção da retenção, da desistência e do abandono
escolar, em articulação com os recursos e estruturas internas, as famílias e a
comunidade (79%).
• A escola implementa práticas de promoção da excelência escolar, dando
visibilidade interna e externa aos resultados académicos e sociais, como forma de
incentivar e valorizar as aprendizagens (83%).
• Diversifica as práticas e os instrumentos de avaliação nas diferentes modalidades
(92%).
• Utiliza preferencialmente a avaliação formativa, enquanto informação de retorno
e reguladora do processo de ensino e aprendizagem (86%).
• Monitoriza a aplicação de critérios e instrumentos de avaliação de forma a
garantir o seu rigor e equidade (91%).
• Devolve com regularidade às crianças, alunos e famílias informação relevante
sobre a avaliação nas diferentes modalidades (89%).
• Promove a utilização dos recursos educativos, designadamente a biblioteca
escolar e as tecnologias de informação e comunicação (TIC) e outros materiais
pedagógicos, com impacto no trabalho autónomo dos alunos e na articulação do
currículo (89%).
• Promove a utilização de recursos educativos culturalmente relevantes,
socialmente significativos e adequados à idade e às competências das crianças e
dos alunos (94%).
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• Acompanha de forma consistente o desenvolvimento do currículo, de modo a
permitir a reformulação ou adequação das planificações e a eficácia das práticas
educativa e letiva (92%).
• A autorregulação do desenvolvimento do currículo contribui para a melhoria das
planificações, das práticas educativa e letiva e dos resultados dos alunos (87%).
• As lideranças acompanham e avaliam de forma consistente as práticas educativa
e letiva e os resultados dos alunos (78%).
• O trabalho de regulação realizado pelas lideranças potencia a colaboração entre
os docentes e contribui para a melhoria das práticas educativa e letiva e dos
resultados dos alunos (77%).
Indicador de menor concordância:
• As famílias mostram-se disponíveis na implementação de medidas de prevenção
e resolução de problemas de indisciplina, retenção, desistência e abandono
escolar (15% de discordância).
b) Alunos
Indicadores de maior concordância:
• Os professores informam os titulares/diretores
comportamentos dos alunos (81% de concordância).

de

turma

sobre

os

• Esforço-me para obter bons resultados (91%).
• Tenho conhecimento dos resultados obtidos nas diferentes modalidades de
avaliação (87%).
• O conhecimento dos resultados obtidos motiva-me a melhorar o meu
desempenho escolar (83%).
• O meu encarregado de educação recebe informações periódicas acerca do meu
percurso escolar (83%).
• O meu encarregado de educação vem à escola para transmitir e receber
informações acerca do meu percurso escolar (78%).
• O meu encarregado de educação participa nas decisões relacionadas com o meu
percurso escolar (83%).
• Participo nas iniciativas da escola tendo em vista a minha formação pessoal e
cidadania (82%).
• Conheço as formas de tratamento dos incidentes disciplinares quando as regras
não são cumpridas (78%).
Indicadores de menor concordância:
• Os professores possibilitam a realização de debates e de trabalho em grupo (15%
de discordância).
• Os professores adaptam as estratégias de ensino e aprendizagem às necessidades
específicas dos alunos (15%).
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• Os professores criam um ambiente inclusivo, onde todos os alunos se sentem
acolhidos e valorizados (19%).
• Quando falto, justificadamente, os professores permitem-me recuperar atrasos
na aprendizagem (15%).
• Os professores ajustam os critérios e os instrumentos de avaliação, de forma a
garantir o sucesso de todos os alunos (19%).
• Utilizo com frequência os recursos educativos existentes na escola,
designadamente a biblioteca escolar, as tecnologias de informação e comunicação
(TIC) e outros materiais pedagógicos (22%).
• Frequento o centro de apoio à aprendizagem (CAA), para esclarecer as minhas
dúvidas e realizar trabalho complementar à sala de aula (34%).
• Participo, pessoalmente ou através dos meus representantes, em diferentes
estruturas e órgãos da escola (17%).
• Conheço o estatuto do aluno, o regulamento interno e o código de conduta em
vigor no Agrupamento (16%).
c) Encarregados de educação do ensino básico e secundário
Indicadores de maior concordância:
• Gosto que o meu educando frequente esta escola (90% de concordância).
• Conheço o estatuto do aluno, o regulamento interno e o código de conduta em
vigor no Agrupamento (84%).
• Acompanho com regularidade as atividades e as aprendizagens que o meu
educando vai realizando (96%).
• Sou informado sobre as decisões relativas à aprendizagem e às necessidades de
apoio do meu educando (78%).
• O professor titular/diretor de turma informa-me sobre todas as questões
relacionadas com a vida escolar do meu educando (83%).
Indicadores de menor concordância:
• Os professores privilegiam uma metodologia ativa de exploração, de descoberta e
de resolução de problemas (17% de discordância).
• Os professores mobilizam estratégias pedagógicas diferenciadas e adequadas às
caraterísticas individuais dos alunos (22%).
• Os professores criam um ambiente inclusivo, onde todos os alunos se sentem
acolhidos e valorizados (15%).
• Os professores devolvem com regularidade aos alunos e às famílias informações
relevantes sobre a avaliação das aprendizagens (24%).
• Os recursos educativos são diversificados, adequados e adaptados para facilitar a
aprendizagem de todos os alunos (20%).
• Sou incentivado a participar em atividades desenvolvidas pela escola (15%).
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d) Encarregados de educação da educação pré-escolar
Indicadores de maior concordância:
• Os educadores promovem a participação de todas as crianças nas atividades de
aprendizagem que se desenvolvem para todo o grupo (100% de concordância).
• Os educadores desenvolvem atividades pensadas com base nos interesses e
necessidades das crianças (100%).
• Os educadores privilegiam uma metodologia ativa de exploração, de descoberta e
de resolução de problemas (86%).
• Os educadores possibilitam a criação de um ambiente de comunicação e de
interação facilitador das aprendizagens (96%).
• Os educadores mobilizam estratégias pedagógicas diferenciadas e adequadas às
caraterísticas individuais de cada criança (81%).
• Os educadores envolvem todas as crianças nas atividades de grupo e incentivam
as crianças a respeitar as diferenças existentes no grupo de pares (86%).
• Os educadores criam um ambiente inclusivo, onde todas as crianças se sentem
acolhidas e valorizadas (95%).
• Os educadores recolhem e organizam a informação sobre o envolvimento, as
aprendizagens e as necessidades das crianças (81%).
• Os recursos educativos são diversificados, adequados e adaptados para facilitar a
aprendizagem de todas as crianças (91%).
• Os espaços interiores são organizados por áreas, onde se realizam projetos, onde
se partilha o saber e onde se desenvolve a autonomia de cada criança (90%).
• Os materiais e os equipamentos são estimulantes para a iniciativa,
independência, exploração e criatividade das crianças (90%).
Indicadores de menor concordância:
• Os educadores devolvem com regularidade às crianças e às famílias informações
relevantes sobre a avaliação das aprendizagens (15% de discordância).
• Os pais e encarregados de educação participam no planeamento e evolução do
processo educativo dos seus educandos (24%).
• Os pais e encarregados de educação são parceiros ativos nas questões relativas à
aprendizagem, à avaliação e às necessidades de apoio dos seus educandos (19%).
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2. Prestação do serviço educativo à distância (E@D)
Os resultados apresentados baseiam-se na análise estatística dos dados recolhidos nos
inquéritos. Para efeitos de tratamento dos dados, as respostas Concordo e Concordo
totalmente foram agrupadas num único nível, que se considera como sendo de manifesta
satisfação. As opções Discordo e Discordo totalmente também foram agrupadas num único
nível que representa a insatisfação relativamente ao item em análise.

2.1. Ensino, aprendizagem e avaliação
Para análise das respostas do inquérito, agruparam-se as afirmações do questionário no
campo de análise ensino, aprendizagem e avaliação, onde se incluem os indicadores do
nível de satisfação dos inquiridos sobre o trabalho desenvolvido com as crianças e com os
alunos, a avaliação para e das aprendizagens, os recursos educativos, o desenvolvimento
pessoal e bem-estar das crianças e dos alunos e o envolvimento das famílias no trabalho
escolar.
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2.1.1. Trabalho desenvolvido com as crianças e com os alunos
No GRÁFICO 9, apresenta-se a percentagem da relevância dos indicadores incluídos no
referente trabalho desenvolvido com as crianças e com os alunos.
GRÁFICO 9 – TRABALHO DESENVOLVIDO COM AS CRIANÇAS E COM OS ALUNOS
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Observa-se que existe uma predominância das afirmações positivas Concordo e Concordo
totalmente em todos os indicadores, variando o grau de concordância de acordo com os
grupos de respondentes e os indicadores em causa.
Com exceção dos docentes, todos os respondentes mostram o seu grau de satisfação mais
baixo relativamente a estes indicadores. Os alunos evidenciam uma insatisfação
considerável sobre os indicadores no E@D, fui devidamente acompanhado pelos professores
na realização das minhas atividades e no esclarecimento das minhas dúvidas (27%); no
E@D, a quantidade de atividades propostas pelos professores foi adequada ao meu ritmo de
aprendizagem (37%); no E@D, os prazos para a realização das atividades propostas pelos
professores foram adequados ao meu ritmo de aprendizagem (28%).
A insatisfação dos pais e encarregados de educação do ensino básico e secundário verificase nos mesmos indicadores (35%, 45% e 25%, respetivamente). No caso dos pais e
encarregados de educação da educação pré-escolar, a insatisfação observa-se no indicador
no E@D, as atividades propostas pelo educador possibilitaram a aquisição das competências
previstas nas Orientações Curriculares Para a Educação Pré-Escolar (24%).
Salienta-se ainda a percentagem de respostas Não sei/Não se aplica dos pais e
encarregados de educação da educação pré-escolar (33%), que pode ser justificável pelo
facto de cinco educadores não terem grupo turma e se encontrarem a exercer funções em
outros locais do agrupamento. Outras informações indicam que, no caso dos alunos, a
insatisfação em relação aos indicadores em análise começa a aumentar no 2º ciclo do
ensino básico, acentuando-se no 3º ciclo e no ensino secundário, nomeadamente em
relação ao indicador no E@D, a quantidade de atividades propostas pelos professores foi
adequada ao meu ritmo de aprendizagem.
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2.1.2. Avaliação para e das aprendizagens
O GRÁFICO 10 mostra a opinião dos diferentes grupos de respondentes sobre aos
indicadores incluídos no referente avaliação para e das aprendizagens.
GRÁFICO 10 – AVALIAÇÃO PARA E DAS APRENDIZAGENS

Confirma-se que as apreciações positivas Concordo e Concordo totalmente são dominantes
em todos os indicadores incluídos no referente, embora o grau de concordância varie
consoante os grupos de respondentes e os indicadores em causa.
Os alunos e os respetivos pais e encarregados de educação do ensino básico e secundário
manifestam um grau de satisfação menor. No caso dos alunos, outros dados recolhidos
indicam que o grau de satisfação diminui progressivamente desde o 1º ciclo do ensino
básico até ao ensino secundário. Nos alunos do ensino básico, a insatisfação verifica-se
essencialmente em relação ao indicador no E@D, senti dificuldades em acompanhar os
conteúdos lecionados e aprender novos conteúdos. Nos alunos do ensino secundário, a
maior insatisfação evidencia-se no indicador no E@D, os professores deram-me,
atempadamente, conhecimento do meu desempenho nas atividades realizadas.
Globalmente, a maior discordância dos alunos observa-se nos indicadores no E@D, os
professores deram-me, atempadamente, conhecimento do meu desempenho nas atividades
realizadas (19%); no E@D, senti dificuldades em acompanhar os conteúdos lecionados e
aprender novos conteúdos (24%). Em relação aos mesmos indicadores, os pais e
encarregados de educação do ensino básico e secundário manifestam um nível de
discordância semelhante (25% e 31%, respetivamente).
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2.1.3. Recursos educativos
O GRÁFICO 11 mostra o grau de concordância dos respondentes em relação aos indicadores
incluídos no referente recursos educativos.
GRÁFICO 11 – RECURSOS EDUCATIVOS

Constata-se o predomínio das asserções positivas Concordo e Concordo totalmente em
todos os indicadores, variando o grau de concordância conforme os grupos de inquiridos e
os referentes em causa. Outras informações indicam que são os alunos do 1º ciclo do
ensino básico que mostram a maior insatisfação relativamente ao indicador os meios
informáticos (‘Internet’ e computador) disponíveis no meu agregado familiar foram
suficientes, para que pudesse acompanhar o E@D.
Globalmente, os docentes revelam alguma satisfação sobre o indicador os recursos
pedagógicos utilizados no ensino à distância possibilitaram o desenvolvimento adequado da
atividade letiva e o acompanhamento regular dos alunos (17%), assim como os pais e
encarregados de educação do ensino básico e secundário relativamente ao indicador os
meios informáticos (Internet e computador) disponíveis no meu agregado familiar foram
suficientes, para que o meu educando acompanhasse o ensino à distância (18%).
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2.1.4. Desenvolvimento pessoal e bem-estar das crianças e dos alunos
No GRÁFICO 12, apresenta-se a percentagem da relevância dos indicadores incluídos no
referente desenvolvimento pessoal e bem-estar das crianças e dos alunos.
GRÁFICO 12 – DESENVOLVIMENTO PESSOAL E BEM-ESTAR DAS CRIANÇAS E DOS ALUNOS

Observa-se o predomínio das afirmações positivas Concordo e Concordo totalmente em
todos os indicadores, variando o grau de concordância de acordo com os grupos de
respondentes e os indicadores em análise.
Globalmente, os alunos mostram um menor grau de concordância sobre o indicador o
E@D permitiu-me ser mais autónomo e responsável na procura de conhecimentos e na
realização das atividades propostas pelos professores (23%), assim como os pais e
encarregados de educação do ensino básico e secundário em relação ao mesmo indicador
(26%).
No caso dos alunos e relativamente ao indicador o E@D permitiu-me ser mais autónomo e
responsável na procura de conhecimentos e na realização das atividades propostas pelos
professores, outros dados recolhidos revelam que o grau de discordância aumenta a partir
do 1º ciclo do ensino básico e diminui no ensino secundário.
Os docentes mostram alguma insatisfação em relativamente ao indicador as metodologias
de E@D promoveram o trabalho autónomo e a responsabilidade individual dos alunos na
procura de conhecimentos e na realização das atividades propostas (16%). Salienta-se a
percentagem de respostas Não concordo/Nem discordo dos pais e encarregados de
educação da educação pré-escolar.
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2.1.5. Envolvimento das famílias no trabalho escolar
O GRÁFICO 13 mostra o grau de concordância dos respondentes relativamente aos
indicadores incluídos no referente envolvimento das famílias no trabalho escolar.
GRÁFICO 13 – ENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS NO TRABALHO ESCOLAR

Verifica-se o predomínio das afirmações positivas Concordo e Concordo totalmente em
todos os indicadores, variando o grau de concordância de acordo com os grupos de
respondentes e o indicador em análise. Observa-se que todos inquiridos revelam um
elevado grau de concordância relativamente ao indicador em causa.
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No GRÁFICO 14, apresenta-se a avaliação dos referentes incluídos no campo de análise
ensino, aprendizagem e avaliação.
GRÁFICO 14 – REFERENTES – ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO

Confirma-se o predomínio das asserções positivas Concordo e Concordo totalmente em
todos os referentes. É nos referentes trabalho desenvolvido com as crianças e com os alunos
e avaliação para e das aprendizagens que a satisfação é menor. No caso dos alunos, outros
dados recolhidos mostram que o nível de insatisfação aumenta gradualmente desde o 1º
ciclo do ensino básico até ao ensino secundário. Relativamente aos recursos educativos e
ao desenvolvimento pessoal e bem-estar das crianças e dos alunos, o nível de satisfação é
semelhante em todos os níveis de educação e ensino.
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2.2. Principais indicadores de concordância e de discordância
Em relação ao campo de análise ensino, aprendizagem e avaliação à distância, apresentamse em seguida os indicadores de maior concordância (a partir de 75%) e os indicadores de
menor concordância (a partir de 15%), que resultam da análise das respostas aos
questionários de satisfação aplicados.
a) Docentes
Indicadores de maior concordância:
• O ensino à distância dificultou a realização de atividades interdisciplinares (75%
de concordância).
• O ensino à distância exigiu uma maior disponibilidade dos professores (91%).
• O ensino à distância aumentou as desigualdades no acesso à ação educativa.
(82%).
• O ensino à distância exigiu uma maior intervenção dos pais e encarregados de
educação no processo de ensino e aprendizagem dos seus educandos (84%).
Indicadores de menor concordância:
• Os recursos pedagógicos utilizados no ensino à distância possibilitaram o
desenvolvimento adequado da atividade letiva e o acompanhamento regular dos
alunos (17%).
• As metodologias de ensino à distância promoveram o trabalho autónomo e a
responsabilidade individual dos alunos na procura de conhecimentos e na
realização das atividades propostas (16%).
b) Alunos
Indicador de maior concordância:
• Os meios informáticos (Internet e computador) disponíveis no meu agregado
familiar foram suficientes, para que pudesse acompanhar o ensino à distância
(87% de concordância).
Indicadores de menor concordância:
• No ensino à distância, fui devidamente acompanhado pelos professores na
realização das minhas atividades e no esclarecimento das minhas dúvidas (27%
de discordância).
• No ensino à distância, a quantidade de atividades propostas pelos professores foi
adequada ao meu ritmo de aprendizagem (37%).
• No ensino à distância, os prazos para a realização das atividades propostas pelos
professores foram adequados ao meu ritmo de aprendizagem (28%).
• No ensino à distância, os professores deram-me, atempadamente, conhecimento
do meu desempenho nas atividades realizadas (19%).
• No ensino à distância, senti dificuldades em acompanhar os conteúdos lecionados
e aprender novos conteúdos (24%).
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• O ensino à distância permitiu-me ser mais autónomo e responsável na procura de
conhecimentos e na realização das atividades propostas pelos professores (23%).
c) Pais e encarregados de educação do ensino básico e secundário
Indicador de maior concordância:
• O ensino à distância exigiu dos pais e encarregados de educação uma
participação mais ativa, no acompanhamento das atividades propostas pelos
professores (83% de concordância).
Indicadores de menor concordância:
• No ensino à distância, o meu educando foi devidamente acompanhado pelos
professores na realização das suas atividades e no esclarecimento das suas
dúvidas (35% de discordância).
• No ensino à distância, a quantidade de atividades propostas pelos professores foi
adequada ao ritmo de aprendizagem do meu educando (45%).
• No ensino à distância, os prazos para a realização das atividades propostas pelos
professores foram adequados ao ritmo de aprendizagem do meu educando
(25%).
• No ensino à distância, os professores deram, atempadamente, ao meu educando
conhecimento do seu desempenho nas atividades realizadas (25%).
• No ensino à distância, meu educando sentiu dificuldades em acompanhar os
conteúdos lecionados e aprender novos conteúdos (31%).
• Os meios informáticos (Internet e computador) disponíveis no meu agregado
familiar foram suficientes, para que o meu educando acompanhasse o ensino à
distância (18%).
• O ensino à distância permitiu ao meu educando ser mais autónomo e responsável
na procura de conhecimentos e na realização das atividades propostas pelos
professores (26%).
d) Pais e encarregados de educação da educação pré-escolar
Indicador de menor concordância:
• No ensino à distância, as atividades propostas pelo educador possibilitaram a
aquisição das competências previstas nas Orientações Curriculares Para a
Educação Pré-Escolar (24%).
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No GRÁFICO 15, compara-se a prestação do serviço educativo presencial com a prestação do
serviço educativo à distância.
GRÁFICO 15 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO PRESENCIAL E À DISTÂNCIA

Observa-se o predomínio das asserções positivas Concordo e Concordo totalmente em
todos os referentes incluídos nos domínios em análise.
Comparativamente com a prestação do serviço educativo presencial, outros dados obtidos
indicam que os alunos que manifestam a maior insatisfação com a prestação do serviço
educativo à distância. No ensino à distância, a insatisfação com o trabalho desenvolvido com
as crianças e com os alunos e com a avaliação para e das aprendizagens aumenta
gradualmente desde o 1º ciclo do ensino básico até ao ensino secundário. Relativamente
aos recursos educativos e ao desenvolvimento pessoal e bem-estar das crianças e dos alunos,
o grau de satisfação é semelhante em todos os níveis de educação e ensino.

3. Trabalhadores não docentes
Para a análise das respostas dos trabalhadores não docentes ao inquérito, agruparam-se
as afirmações do questionário em três campos de análise: satisfação com as condições de
trabalho; satisfação com as lideranças – Coordenadora técnica/Encarregada dos assistentes
operacionais; satisfação com as lideranças – Direção do Agrupamento.
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No GRÁFICO 16, apresenta-se a avaliação dos assistentes operacionais relativamente aos
referentes incluídos nos três campos de campo de análise. Observa-se que as avaliações
Concordo e Concordo totalmente são dominantes em quase todos os indicadores. As
apreciações Não concordo/Nem discordo apresentam valores muito significativos.
GRÁFICO 16 – ASSISTENTES OPERACIONAIS
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O GRÁFICO 17 mostra a avaliação dos assistentes técnicos relativamente aos referentes
incluídos nos três campos de campo de análise. Observa-se que as avaliações Concordo e
Concordo totalmente são dominantes em cerca de metade dos indicadores. As apreciações
Não concordo/Nem discordo apresentam valores expressivamente significativos.
GRÁFICO 17 – ASSISTENTES TÉCNICOS
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O GRÁFICO 18 mostra que, globalmente, o nível de satisfação dos trabalhadores não
docentes é positivo. Em comparação com os assistentes operacionais, os assistentes
técnicos manifestam um grau de satisfação menor relativamente aos três campos de
análise. As apreciações Não concordo/Nem discordo apresentam valores bastante
significativos.
GRÁFICO 18 –TRABALHADORES NÃO DOCENTES
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3.1. Principais indicadores de concordância e de discordância
Em relação ao campo de análise satisfação com o trabalho e com as lideranças, apresentamse em seguida os indicadores de maior concordância (a partir de 75%) e os indicadores de
menor concordância (a partir de 15%), que resultam da apreciação das respostas dos
questionários aplicados aos trabalhadores não docentes.
a) Assistentes operacionais
Indicadores de maior concordância:
• Enquanto membro da comunidade educativa, é reconhecido o meu direito ao
exercício condigno da minha profissão (88% de concordância).
• Sou tratado com correção e respeito pelos professores (90%).
• Sou tratado com correção e respeito pelos alunos (81%).
• Sou tratado com correção e respeito pelos pais e encarregados de educação
(85%).
• As instalações e os equipamentos têm as condições necessárias ao exercício das
minhas funções (75%).
• Sou informado sobre o processo e os critérios utilizados na minha avaliação
(75%).
• Todos os funcionários conhecem a sua função e as respetivas tarefas (83%).
Indicadores de menor concordância:
• Os circuitos de informação, referentes a convocatórias, ordens de serviço e
comunicações que me dizem respeito, funcionam bem (15% de insatisfação).
• Os funcionários são felicitados quando fazem um bom trabalho (25%).
• Recebo a formação adequada para o exercício da minha profissão (15%).
• No Agrupamento, há uma boa relação entre todos os membros da comunidade
educativa (17%).
• As propostas dos funcionários são geralmente valorizadas (22%).
• Os conflitos entre os funcionários são bem geridos pelos seus responsáveis
diretos (19%).
• Os funcionários são ouvidos pela Diretora sobre a organização do serviço a que
pertencem (15%).
• A Direção reconhece e valoriza o trabalho dos funcionários (15%).
• Os funcionários são ouvidos durante o seu processo de avaliação (22%).
• A Direção preocupa-se com a satisfação dos funcionários (22%).
• A Direção apoia os funcionários na resolução de problemas pessoais e
profissionais (15%).
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b) Assistentes técnicos
Indicadores de maior concordância:
• Enquanto membro da comunidade educativa, é reconhecido o meu direito ao
exercício condigno da minha profissão (88% de concordância).
• Sou tratado com correção e respeito pelos professores (88%).
• Sou tratado com correção e respeito pelos alunos (75%).
• Sou tratado com correção e respeito pelos pais e encarregados de educação
(75%).
• As instalações e os equipamentos têm as condições necessárias ao exercício das
minhas funções (88%).
• No Agrupamento, há uma boa relação entre todos os membros da comunidade
educativa (75%).
• Todos os funcionários conhecem a sua função e as respetivas tarefas (75%).
• Os horários de trabalho dos funcionários são adequados ao bom funcionamento
do Agrupamento (100%).
Indicadores de menor concordância:
• Os circuitos de informação, referentes a convocatórias, ordens de serviço e
comunicações que me dizem respeito, funcionam bem (51% de insatisfação).
• Os funcionários são felicitados quando fazem um bom trabalho (50%).
• Recebo a formação adequada para o exercício da minha profissão (37%).
• As propostas dos funcionários são geralmente valorizadas (38%).
• Os conflitos entre os funcionários são bem geridos pelos seus responsáveis
diretos (25%).
• Os funcionários são ouvidos pela Diretora sobre a organização do serviço a que
pertencem (24%).
• A Direção reconhece e valoriza o trabalho dos funcionários (38%).
• A Direção apoia e incentiva o trabalho dos funcionários (38%).
• Os funcionários são ouvidos durante o seu processo de avaliação (26%).
• É fácil a comunicação entre a Direção e os funcionários (36%).
• A Direção preocupa-se com a satisfação dos funcionários (25%).
• A Direção apoia os funcionários na resolução de problemas pessoais e
profissionais (25%).
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4. Eficácia das medidas de promoção do sucesso escolar
A partir da análise dos dados disponibilizados pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à
Educação Inclusiva (EMAEI), apresentam-se «as conclusões da monitorização da
implementação das medidas curriculares, dos recursos e estruturas de suporte à educação
inclusiva» (Artigo 33º, do Decreto-Lei nº 54/2018).

4.1. Medidas universais
a) 1º ciclo do ensino básico
No universo de 543 alunos que frequentaram o 1º ciclo do ensino básico foram
mobilizadas 263 medidas universais de suporte à aprendizagem e à inclusão para 87
alunos, sendo que, na soma de todas as disciplinas, foram eficazes 111 medidas (42,2%) e
não foram eficazes 72 medidas (27,4%).
Entre as disciplinas onde os docentes mobilizaram o maior número de medidas, conta-se a
disciplina de Português com medidas propostas para 81 alunos, tendo sido eficazes em 31
alunos (38,3%) e não eficazes em 20 (24,7%). Assim como a disciplina de Matemática,
onde os docentes mobilizaram medidas para 77 alunos, sendo eficazes em 26 alunos
(33,8%) e não eficazes em 27 alunos (35,1%). Salienta-se que o número de medidas
implementadas aumentou de forma progressiva ao longo do ciclo.
b) 2º ciclo do ensino básico
No total de 280 alunos que frequentaram o 2º ciclo do ensino básico foram mobilizadas
301 medidas universais de suporte à aprendizagem e à inclusão para 97 alunos, sendo
que, na soma total das disciplinas, 223 medidas foram eficazes (74,1%) e 57 não foram
eficazes (18,9%).
As disciplinas onde os docentes mobilizaram o maior número de medidas são a disciplina
de Matemática com medidas propostas para 67 alunos, que foram eficazes para 50 alunos
(75,0%) e não foram eficazes para 12 alunos (17,9%), a disciplina de Inglês com medidas
mobilizadas para 65 alunos, sendo que foram eficazes em 44 alunos (67,7%) e não eficazes
em 18 alunos (27,7%), e a disciplina de Português com medidas mobilizadas para 57
alunos, onde se verificaram eficazes em 30 alunos (53,0%) e não eficazes em 8 alunos
(14,0%). No 6º ano de escolaridade a eficácia das medidas mobilizadas na disciplina de
Português aumentou e nas disciplinas de Inglês e Matemática diminuiu.
c) 3º ciclo do ensino básico
No conjunto dos 449 alunos que frequentaram o 3º ciclo do ensino básico foram
mobilizadas 783 medidas universais de suporte à aprendizagem e à inclusão para 186
alunos, sendo que, na soma de todas as disciplinas, 331 medidas foram eficazes (42,3%) e
220 não foram eficazes (28,1%).
Ao longo dos três anos do ciclo o número de medidas mobilizadas aumentou de forma
acentuada. No 7º ano os docentes mobilizaram o maior número de medidas (mais de 25)
nas disciplinas de Matemática e Português; no 8º ano o maior número de medidas
mobilizadas ocorreu nas disciplinas de Matemática, Português, Físico-Química e Geografia.
No 9º ano salientam-se as medidas mobilizadas nas disciplinas de Matemática, FísicoQuímica, Português, Inglês, Francês e História.
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É nas disciplinas de Português, Francês e História que se verifica a maior eficácia das
medidas implementadas. Em sentido inverso, é nas disciplinas de Matemática, FísicoQuímica e Inglês que a eficácia das medidas é menor. Os resultados mostram que nos três
anos do ciclo a eficácia das medidas implementadas na disciplina Matemática foi de
(12,5%, 15,2% e 32,8%).
d) Ensino secundário
No universo de 508 alunos que frequentaram o ensino secundário foram mobilizadas 279
medidas universais de suporte à aprendizagem e à inclusão para 134 alunos, sendo que, na
soma de todas as disciplinas, 132 medidas foram eficazes (47,3%) e 125 não foram
eficazes (44,8%).
Ao longo dos três anos do ensino secundário o número de alunos com medidas e o número
de medidas mobilizadas reduziram de forma muito acentuada. No 10º ano os docentes
mobilizaram o maior número de medidas (25 ou mais) nas disciplinas de Português,
Matemática A, Filosofia, Física e Química A e Biologia e Geologia. No 11º ano o número de
alunos com medidas e o número de medidas mobilizadas baixaram de forma muito
significativa. No 12º ano o número de alunos com medidas e o número de medidas
mobilizadas são residuais.
No 10º ano, na disciplina de Português, as medidas mobilizadas para 25 alunos foram
eficazes em 9 alunos (36%) e não eficazes em 15 alunos (60%). Na disciplina de Filosofia
foram propostas medidas para 40 alunos, sendo eficazes em 16 alunos (40%) e não
eficazes em 23 alunos (57,5%). Também foram propostas medidas pelos docentes de
Matemática A para 40 alunos, sendo eficazes em 7 alunos (17,5%) e não eficazes em 28
alunos (70%). Na disciplina de Física e Química A, com medidas propostas para 45 alunos,
foram eficazes em 5 alunos (16,7%) e não eficazes em 22 alunos (73,3%). Na disciplina de
Biologia e Geologia as medidas foram eficazes para 7 alunos (25,9%) e não eficazes para
18 alunos (66,7%). No 11º ano a eficácia das medidas mobilizadas aumentou nas
disciplinas de Física e Química A, Português e Matemática (54,5%, 70,0% e 71,4%,
respetivamente). Nas restantes disciplinas a eficácia foi de 100%. No 12º ano a eficácia das
medidas mobilizadas foi de 100%, exceto na disciplina de Matemática A, onde se verificou
uma eficácia de 25%.
e) Ensino Profissional
No total de 77 alunos que frequentaram o ensino profissional foram mobilizadas 30
medidas universais de suporte à aprendizagem e à inclusão para 11 alunos, sendo que, na
soma total das disciplinas, 13 medidas foram eficazes (43,3%) e 10 não foram eficazes
(33,4%).
O maior número de medidas foi mobilizado nas disciplinas de Matemática, Português e
Inglês, com medidas propostas para 12, 10 e 5 alunos, respetivamente. Na disciplina de
Matemática a eficácia das medidas foi de 33,3% e a não eficácia foi de 50%. Na disciplina
de Português verificou-se uma eficácia de 50% e uma não eficácia de 30%. Na disciplina de
Inglês a eficácia foi de 60% e a não eficácia das medidas foi de 20%. Salienta-se que o
número de medidas implementadas diminuiu de forma acentuada ao longo dos três anos.
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O GRÁFICO 19 sintetiza o número de alunos e o número de medidas universais mobilizadas.
GRÁFICO 19 – NÚMERO DE ALUNOS E DE MEDIDAS UNIVERSAIS

Os dados demonstram que o número de medidas mobilizadas é menor do que o número de
alunos no 1º ciclo do ensino básico, no ensino secundário e no ensino profissional. No 2º
ciclo do ensino básico o número de alunos e o número de medidas mobilizadas é
semelhante e no 3º ciclo do ensino básico o número de medidas mobilizadas aumenta
exponencialmente em relação ao número de alunos.
O GRÁFICO 20 evidencia os níveis de eficácia das medidas universais mobilizadas.
GRÁFICO 20 – NÍVEIS DE EFICÁCIA DAS MEDIDAS UNIVERSAIS

Os dados mostram que os níveis mais baixos de eficácia das medidas mobilizadas encontramse no 1º ciclo do ensino básico (42,2%), no 3º ciclo (42,3%), no ensino profissional (43,3%) e
no ensino secundário (47,3%). Na educação pré-escolar (com 2 crianças) e no 2º ciclo do
ensino básico os níveis de eficácia das medidas mobilizadas aumentam de forma expressiva
(respetivamente, 100% e 74,1%).
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NO QUADRO 4 apresentam-se os resultados completos da monitorização da eficácia das medidas
universais por ano de escolaridade.
QUADRO 4 – RESULTADOS DA MONITORIZAÇÃO DAS MEDIDAS UNIVERSAIS
Medidas
universais

PréEsc.

1º
Ciclo

5º
Ano

6º
Ano

7º
Ano

8º
Ano

9º
Ano

10º
Ano

11º
Ano

12º
Ano

Ens.
Prof.

Nº de alunos

111

543

123

157

135

144

170

190

160

158

77

Nº de alunos
com medidas

2

87

42

55

57

49

80

70

50

14

11

Nº de
medidas

2

263

115

186

209

231

343

182

83

14

30

Eficazes

2

111

91

132

60

61

210

53

71

8

13

Parcialmente
eficazes

0

80

3

18

91

84

57

16

2

4

7

Não eficazes

0

72

21

36

58

86

76

113

10

2

10

% de eficácia
total

100

42,2

79,1

71,0

28,7

26,4

61,2

29,1

85,5

57,1

43,3

% de eficácia
parcial

0

30,4

2,6

9,7

43,5

36,4

16,6

8,8

2,4

28,6

23,3

% de não
eficácia

0

27,4

18,3

19,3

27,8

37,2

22,2

62,1

12,1

14,3

33,4

A leitura dos dados revela que os níveis de eficácia das medidas mobilizadas são mais elevados
na educação pré-escolar, no 5º e 6º anos do ensino básico e no 11º ano do ensino secundário,
com valores de eficácia acima dos 70%. Em sentido contrário, salientam-se o 7º, 8º e 10º anos
de escolaridade, com valores de eficácia abaixo dos 30%, e o 1ºciclo e ensino profissional com
valores de eficácia abaixo dos 45%.

4.2. Resultados dos alunos com medidas seletivas e adicionais
Observa-se no QUADRO 5 que as medidas seletivas mobilizadas foram eficazes em uma
criança da educação pré-escolar e parcialmente eficazes em outra criança. Foram 81%
eficazes em 16 alunos do 1.º ciclo do ensino básico e 83% do 3º ciclo. Em 12 alunos do 2.º
ciclo e 3 alunos do ensino secundário, a eficácia das medidas mobilizadas foi de 100%.
Estes alunos beneficiaram também de medidas universais.
QUADRO 5 – RESULTADOS DA MONITORIZAÇÃO DAS MEDIDAS SELETIVAS
Medidas
seletivas

Nº de
alunos

Eficazes

%

Parcialmente
eficazes

%

Não
eficazes

%

Pré-Escolar

2

1

50%

1

50%

0

0%

1º Ciclo

16

13

81%

0

0%

3

19%

2º Ciclo

12

12

100%

0

0%

0

0%

3º Ciclo

18

15

83%

0

0%

3

17%

Secundário

3

3

100%

0

0%

0

0%
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Observando o QUADRO 6, constata-se que as medidas adicionais mobilizadas foram 100%
eficazes em 14 alunos de todos os ciclos e níveis de ensino. Estes alunos beneficiaram
também de medidas universais e seletivas.
QUADRO 6 – RESULTADOS DA MONITORIZAÇÃO DAS MEDIDAS ADICIONAIS
Medidas
adicionais

Nº de alunos

Eficácia

%

Não eficácia

%

1º Ciclo

2

2

100%

0

0%

2º Ciclo

4

4

100%

0

0%

3º Ciclo

5

5

100%

0

0%

Secundário

3

3

100%

0

0%

4.3. Monitorização dos recursos e estruturas de suporte à educação
inclusiva
Para implementação das medidas curriculares o Agrupamento contou com diversos tipos
de recursos. Entre os recursos humanos específicos de apoio à aprendizagem e à inclusão,
contam-se 17 docentes de Educação Especial (enquanto dinamizadores, articuladores e
especialistas em diferenciação dos meios e materiais de aprendizagem); 3 docentes de
Intervenção Precoce; 6 técnicos (a tempo parcial) do Centro de Recursos para a Inclusão
(CRI), no âmbito da Terapia de Fala, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia Clínica;
3 técnicos do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) e os assistentes operacionais do
Agrupamento, sempre que necessário.
Dos recursos organizacionais específicos de apoio à aprendizagem e à inclusão fazem
parte a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), a Equipa da
Intervenção Precoce para a Infância, o Centro de Recursos TIC para a Educação Especial
(CRTIC) e o Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA). Este Centro engloba diversas
valências e integra um conjunto de recursos para apoiar e acompanhar a implementação
das medidas de suporte à aprendizagem e inclusão. Conta com um grupo de docentes das
várias áreas disciplinares, que se constituem como uma mais-valia para a gestão de
respostas e intervenções diferenciadas. Para o desenvolvimento de metodologias de
ensino estruturado e de competências de autonomia pessoal e social, privilegiando,
sempre que possível, o trabalho colaborativo entre alunos e entre turmas, integra duas
unidades especializadas (Multideficiência e Autismo).
Os recursos específicos existentes na comunidade mobilizados para apoio à aprendizagem
e à inclusão são a Equipa Local de Intervenção Precoce (ELI), a Equipa de Saúde Escolar e
Consulta de Desenvolvimento da ULS, o Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) e a
CERCIG, onde os alunos desenvolvem os Planos Individuais de Transição (PIT).
A mobilização de todos estes recursos e estruturas de apoio à implementação das medidas
curriculares, os quais cooperam de forma complementar, revelou-se de grande
importância na promoção do sucesso educativo dos alunos.
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VI. CONCLUSÕES

1. Áreas de melhoria do Agrupamento
Relativamente à prestação do serviço educativo à distância, não são indicadas propostas
de melhoria, uma vez que foram recomendadas no Relatório de Monitorização do Plano de
E@D de 2021, respeitante ao segundo período de confinamento. No que se refere à
prestação do serviço educativo presencial, depois de analisados os resultados dos
inquéritos e outras informações recolhidas, a equipa de autoavaliação concluiu que as
áreas prioritárias de melhoria do Agrupamento devem ser as que a seguir se apresentam.

1.1. Prestação do serviço educativo presencial
a) Promoção da equidade e inclusão de todas as crianças e de todos os alunos
• Melhorar a eficácia das medidas curriculares implementadas, nomeadamente
no10º ano de escolaridade.
• Desenvolver ações de melhoria dos resultados das crianças e dos alunos
provenientes de contextos socioeconómicos desfavorecidos.
• Continuar a adotar medidas de prevenção da retenção, da desistência e do
abandono escolar, em articulação com os recursos e estruturas internas, as
famílias e a comunidade.
b) Avaliação para e das aprendizagens
• Melhorar a informação transmitida aos alunos sobre a aplicação dos critérios e os
instrumentos de avaliação, principalmente no ensino secundário.
• Devolver com regularidade às crianças, aos alunos e às famílias informações
relevantes sobre a avaliação das aprendizagens, sobretudo no ensino secundário.
c) Recursos educativos
• Incentivar a utilização dos recursos educativos disponíveis, designadamente a
biblioteca escolar, as tecnologias de informação e comunicação (TIC) e outros
materiais pedagógicos.
• Rentabilizar os recursos do centro de apoio à aprendizagem (CAA), visando o
desenvolvimento de práticas inclusivas e de competências específicas e
complementares ao trabalho em sala de aula.
• Diversificar e adaptar os recursos educativos para facilitar a aprendizagem de
todos os alunos.
d) Envolvimento das famílias na vida escolar
• Melhorar a participação dos pais e encarregados de educação no planeamento do
processo educativo, designadamente nas questões relativas à aprendizagem, à
avaliação e às necessidades de apoio dos seus educandos.
• Assegurar a participação das famílias na implementação de medidas de
prevenção e resolução de problemas de indisciplina, retenção e abandono
escolar.
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ANEXOS

ANEXO 1 – Questionários de satisfação
ANEXO 1. A – Docentes
O QUESTIONÁRIO QUE SE SEGUE TEM POR FINALIDADE RECOLHER INFORMAÇÃO SOBRE O TRABALHO DOS DOCENTES NO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AFONSO DE ALBUQUERQUE DA GUARDA. TEM COMO OBJETIVOS A MELHORIA DO AGRUPAMENTO E
A PARTICIPAÇÃO DOS DOCENTES NA AUTOAVALIAÇÃO. O QUESTIONÁRIO É CONFIDENCIAL . É IMPORTANTE QUE RESPONDA COM
RIGOR A TODAS AS QUESTÕES. A EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO AGRADECE A SUA COLABORAÇÃO .
CARACTERIZAÇÃO DO INQUIRIDO
1 - IDADE
-35
35-45
46-55
56-65
+65
2 - SEXO
Masculino
Feminino
3 - CICLO DE RECRUTAMENTO/PROVIMENTO
Pré-Escolar
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo/Secundário
4 - TEMPO DE SERVIÇO
0-15
16-30
+30
QUESTIONÁRIO
ASSINALE O SEU GRAU DE CONCORDÂNCIA EM RELAÇÃO A CADA UMA DAS AFIRMAÇÕES QUE SE SEGUEM (DISCORDO TOTALMENTE
(1); DISCORDO (2); NÃO CONCORDO NEM DISCORDO (3); CONCORDO (4); CONCORDO TOTALMENTE (5); NÃO SEI/NÃO SE
APLICA).
1)

Diversifica estratégias de ensino e aprendizagem com vista à melhoria das aprendizagens, incluindo o
desenvolvimento do espírito crítico, a resolução de problemas e o trabalho em equipa.

2)

Implementa metodologias ativas que permitem desenvolver projetos e práticas experimentais, com
reflexos positivos na motivação para a descoberta e na qualidade das aprendizagens.

3)

Acompanha de forma consistente o desenvolvimento do currículo, de modo a permitir a reformulação
ou adequação das planificações e a eficácia das práticas educativa e letiva.

4)

A autorregulação do desenvolvimento do currículo contribui para a melhoria das planificações, das
práticas educativa e letiva e dos resultados dos alunos.

5)

As lideranças acompanham e avaliam de forma consistente as práticas educativa e letiva e os
resultados dos alunos.

6)

O trabalho de regulação realizado pelas lideranças potencia a colaboração entre os docentes e contribui
para a melhoria das práticas educativa e letiva e dos resultados dos alunos.

7)

Diversifica as práticas e os instrumentos de avaliação nas diferentes modalidades.

8)

Utiliza preferencialmente a avaliação formativa, enquanto informação de retorno e reguladora do
processo de ensino e aprendizagem.

9)

Monitoriza a aplicação de critérios e instrumentos de avaliação de forma a garantir o seu rigor e
equidade.

10) Devolve com regularidade às crianças, alunos e famílias informação relevante sobre a avaliação nas
diferentes modalidades.
11) Possibilita a criação de um ambiente educativo em sala de aula facilitador do progresso das
aprendizagens e do desenvolvimento das potencialidades das crianças e dos alunos.
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12) Promove a utilização dos recursos educativos, designadamente a biblioteca escolar e as tecnologias de
informação e comunicação (TIC) e outros materiais pedagógicos, com impacto no trabalho autónomo
dos alunos e na articulação do currículo.
13) Promove a utilização de recursos educativos culturalmente relevantes, socialmente significativos e
adequados à idade e às competências das crianças e dos alunos.
14) Rentabiliza os recursos do centro de apoio à aprendizagem (CAA), visando o desenvolvimento de
práticas inclusivas e de competências específicas e complementares ao trabalho em sala de aula.
15) A escola mobiliza medidas universais, seletivas e adicionais, garantindo a todas as crianças e alunos os
apoios necessários para que possam concretizar o seu potencial de desenvolvimento e aprendizagem.
16) A escola desenvolve ações para a melhoria dos resultados das crianças e alunos em situações de risco e
provenientes de contextos socioeconómicos desfavorecidos.
17) A escola adota medidas de prevenção da retenção, da desistência e do abandono escolar, em articulação
com os recursos e estruturas internas, as famílias e a comunidade.
18) A escola implementa práticas de promoção da excelência escolar, dando visibilidade interna e externa
aos resultados académicos e sociais, como forma de incentivar e valorizar as aprendizagens.
19) As famílias mostram-se disponíveis na implementação de medidas de prevenção e resolução de
problemas de indisciplina, retenção, desistência e abandono escolar.
20) As medidas adotadas pela escola são eficazes para envolver os pais e encarregados de educação nas
atividades escolares, no funcionamento da escola e no acompanhamento do percurso escolar dos seus
educandos.
21) A equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI) garante a participação dos pais na
implementação de práticas pedagógicas inclusivas e na definição, aplicação e avaliação de medidas
universais, seletivas e adicionais.
22) O ensino à distância exigiu uma maior intervenção dos pais e encarregados de educação no processo de
ensino e aprendizagem dos seus educandos.
23) Os recursos pedagógicos utilizados no ensino à distância possibilitaram o desenvolvimento adequado
da atividade letiva e o acompanhamento regular dos alunos.
24) O ensino à distância comprometeu a fiabilidade da avaliação e o envolvimento dos alunos no processo
de autorregulação das suas aprendizagens.
25) O ensino à distância dificultou a realização de atividades interdisciplinares.
26) O ensino à distância exigiu uma maior disponibilidade dos professores.
27) No ensino à distância, o ritmo de aprendizagem dificultou o cumprimento dos programas das
disciplinas.
28) As metodologias de ensino à distância promoveram o trabalho autónomo e a responsabilidade
individual dos alunos na procura de conhecimentos e na realização das atividades propostas.
29) O ensino à distância promoveu a interajuda, a colaboração e a partilha de novos métodos de ensino e
aprendizagem entre docentes do mesmo grupo disciplinar.
30) O ensino à distância aumentou as desigualdades no acesso à ação educativa.

ANEXO 1.B – Alunos
O

QUESTIONÁRIO QUE SE SEGUE TEM POR FINALIDADE RECOLHER A OPINIÃO DOS ALUNOS SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AFONSO DE ALBUQUERQUE DA GUARDA. TEM COMO
AGRUPAMENTO E A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NA AUTOAVALIAÇÃO . O QUESTIONÁRIO É
CONFIDENCIAL. É IMPORTANTE QUE RESPONDA COM RIGOR A TODAS AS QUESTÕES . A EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO AGRADECE A
SUA COLABORAÇÃO.
EDUCATIVO E OS RESULTADOS SOCIAIS DO
OBJETIVOS A MELHORIA DO

CARACTERIZAÇÃO DO INQUIRIDO
1 - SEXO
Masculino
Feminino
2 - ANO DE ESCOLARIDADE
4º ano
6º ano
9º ano
12º ano
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QUESTIONÁRIO
ASSINALE O SEU GRAU DE CONCORDÂNCIA EM RELAÇÃO A CADA UMA DAS AFIRMAÇÕES QUE SE SEGUEM (DISCORDO TOTALMENTE
(1); DISCORDO (2); NÃO CONCORDO NEM DISCORDO (3); CONCORDO (4); CONCORDO TOTALMENTE (5); NÃO SEI/NÃO SE
APLICA).
1)

Os professores diversificam materiais e metodologias de ensino com vista à melhoria das
aprendizagens.

2)

Os professores diversificam as práticas e os instrumentos de avaliação nas diferentes modalidades.

3)

Os professores possibilitam a realização de debates e de trabalho em grupo.

4)

Os professores possibilitam a realização de atividades experimentais e o desenvolvimento de projetos.

5)

Os professores, para manterem um ambiente favorável à aprendizagem, solicitam a participação dos
alunos, fazem mudanças de lugares e retiram da sala de aula os focos de distração.

6)

Os professores informam os titulares/diretores de turma sobre os comportamentos dos alunos.

7)

Os professores adaptam as estratégias de ensino e aprendizagem às necessidades específicas dos
alunos.

8)

Os professores ajustam os critérios e os instrumentos de avaliação, de forma a garantir o sucesso de
todos os alunos.

9)

Os professores criam um ambiente inclusivo, onde todos os alunos se sentem acolhidos e valorizados.

10) Quando falto, justificadamente, os professores permitem-me recuperar atrasos na aprendizagem.
11) Tenho conhecimento dos resultados obtidos nas diferentes modalidades de avaliação.
12) O conhecimento dos resultados obtidos motiva-me a melhorar o meu desempenho escolar.
13) Esforço-me para obter bons resultados.
14) Utilizo com frequência os recursos educativos existentes na escola, designadamente a biblioteca
escolar, as tecnologias de informação e comunicação (TIC) e outros materiais pedagógicos.
15) Os recursos educativos existentes na escola estão adaptados às características e necessidades dos
alunos.
16) Frequento o centro de apoio à aprendizagem (CAA), para esclarecer as minhas dúvidas e realizar
trabalho complementar à sala de aula.
17) O meu encarregado de educação recebe informações periódicas acerca do meu percurso escolar.
18) O meu encarregado de educação vem à escola para transmitir e receber informações acerca do meu
percurso escolar.
19) O meu encarregado de educação participa nas decisões relacionadas com o meu percurso escolar.
20) Participo nas iniciativas da escola tendo em vista a minha formação pessoal e cidadania.
21) Faço trabalho voluntário e participo em ações de solidariedade, na escola ou fora dela, em favor da
comunidade em que estou inserido ou da sociedade em geral.
22) Apresento críticas e faço sugestões relativas ao funcionamento da escola ou sobre assuntos que
justificadamente são do meu interesse.
23) Participo, pessoalmente ou através dos meus representantes, em diferentes estruturas e órgãos da
escola.
24) Conheço o estatuto do aluno, o regulamento interno e o código de conduta em vigor no Agrupamento.
25) Conheço as formas de tratamento dos incidentes disciplinares quando as regras não são cumpridas.
26) No ensino à distância, fui devidamente acompanhado pelos professores na realização das minhas
atividades e no esclarecimento das minhas dúvidas.
27) No ensino à distância, os professores deram-me, atempadamente, conhecimento do meu desempenho
nas atividades realizadas.
28) O ensino à distância permitiu-me ser mais autónomo e responsável na procura de conhecimentos e na
realização das atividades propostas pelos professores.
29) No ensino à distância, a quantidade de atividades propostas pelos professores foi adequada ao meu
ritmo de aprendizagem.
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30) No ensino à distância, os prazos para a realização das atividades propostas pelos professores foram
adequados ao meu ritmo de aprendizagem.
31) No ensino à distância, senti dificuldades em acompanhar os conteúdos lecionados e aprender novos
conteúdos.
32) O ensino à distância promoveu uma situação de desigualdade entre alunos no acesso à ação educativa.
33) Os meios informáticos (internet e computador) disponíveis no meu agregado familiar foram suficientes,
para que pudesse acompanhar o ensino à distância.

ANEXO 1.C – Pais e encarregados de educação EBS
O

QUESTIONÁRIO QUE SE SEGUE TEM POR FINALIDADE RECOLHER A OPINIÃO DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AFONSO DE
AGRUPAMENTO E A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS E
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO NA AUTOAVALIAÇÃO. O QUESTIONÁRIO É CONFIDENCIAL. É IMPORTANTE QUE RESPONDA COM
RIGOR A TODAS AS QUESTÕES. A EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO AGRADECE A SUA COLABORAÇÃO .
ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO NO

ALBUQUERQUE

DA

GUARDA. TEM

COMO OBJETIVOS A MELHORIA DO

CARACTERIZAÇÃO DO INQUIRIDO
1 - IDADE
-30
30-40
41-50
+50
2 - SEXO
Masculino
Feminino
3 - HABILITAÇÕES LITERÁRIAS
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
Secundário
Curso superior
QUESTIONÁRIO
ASSINALE O SEU GRAU DE CONCORDÂNCIA EM RELAÇÃO A CADA UMA DAS AFIRMAÇÕES QUE SE SEGUEM (DISCORDO TOTALMENTE
(1); DISCORDO (2); NÃO CONCORDO NEM DISCORDO (3); CONCORDO (4); CONCORDO TOTALMENTE (5); NÃO SEI/NÃO SE
APLICA).
1)

Os professores promovem a participação de todos os alunos nas atividades de aprendizagem.

2)

Os professores desenvolvem atividades pensadas com base nos interesses e necessidades dos alunos.

3)

Os professores mobilizam estratégias pedagógicas diferenciadas e adequadas às caraterísticas
individuais dos alunos.

4)

Os professores privilegiam uma metodologia ativa de exploração, de descoberta e de resolução de
problemas.

5)

Os recursos educativos são diversificados, adequados e adaptados para facilitar a aprendizagem de
todos os alunos.

6)

Os professores utilizam instrumentos diversificados na recolha de informação sobre as aprendizagens
dos alunos.

7)

Os professores recolhem e organizam a informação sobre o envolvimento, as aprendizagens e as
necessidades dos alunos.

8)

Os professores devolvem com regularidade aos alunos e às famílias informações relevantes sobre a
avaliação das aprendizagens.

9)

Os professores possibilitam a criação de um ambiente em sala de aula facilitador das aprendizagens.

10) Os professores envolvem todos os alunos nas atividades e incentivam os alunos a respeitar as
diferenças existentes no grupo de pares.
11) Os professores criam um ambiente inclusivo, onde todos os alunos se sentem acolhidos e valorizados.
12) Conheço o estatuto do aluno, o regulamento interno e o código de conduta em vigor no Agrupamento.
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13) Acompanho com regularidade as atividades e as aprendizagens que o meu educando vai realizando.
14) Sou informado sobre as decisões relativas à aprendizagem e às necessidades de apoio do meu
educando.
15) O professor titular/diretor de turma informa-me sobre todas as questões relacionadas com a vida
escolar do meu educando.
16) Sou incentivado a participar em atividades desenvolvidas pela escola.
17) O meu educando revela satisfação pela forma como é tratado na escola e é incentivado a trabalhar para
ter bons resultados.
18) As instalações são boas.
19) Os serviços funcionam bem.
20) Gosto que o meu educando frequente esta escola.
21) No ensino à distância, o meu educando foi devidamente acompanhado pelos professores na realização
das suas atividades e no esclarecimento das suas dúvidas.
22) No ensino à distância, os professores deram, atempadamente, ao meu educando conhecimento do seu
desempenho nas atividades realizadas.
23) O ensino à distância permitiu ao meu educando ser mais autónomo e responsável na procura de
conhecimentos e na realização das atividades propostas pelos professores.
24) No ensino à distância, a quantidade de atividades propostas pelos professores foi adequada ao ritmo de
aprendizagem do meu educando.
25) No ensino à distância, os prazos para a realização das atividades propostas pelos professores foram
adequados ao ritmo de aprendizagem do meu educando.
26) No ensino à distância, o meu educando sentiu dificuldades em acompanhar os conteúdos lecionados e
aprender novos conteúdos.
27) Os meios informáticos (internet e computador) disponíveis no meu agregado familiar foram suficientes,
para que o meu educando acompanhasse o ensino à distância.
28) O ensino à distância exigiu dos pais e encarregados de educação uma participação mais ativa, no
acompanhamento das atividades propostas pelos professores.

ANEXO 1.D – Pais e encarregados de educação EPE
O

QUESTIONÁRIO QUE SE SEGUE TEM POR FINALIDADE RECOLHER A OPINIÃO DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO NO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AFONSO DE
AGRUPAMENTO E A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS E
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO NA AUTOAVALIAÇÃO. O QUESTIONÁRIO É CONFIDENCIAL. É IMPORTANTE QUE RESPONDA COM
RIGOR A TODAS AS QUESTÕES. A EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO AGRADECE A SUA COLABORAÇÃO .
ALBUQUERQUE

DA

GUARDA. TEM

COMO OBJETIVOS A MELHORIA DO

CARACTERIZAÇÃO DO INQUIRIDO
1 - IDADE
-25
25-30
31-35
+35
2 - SEXO
Masculino
Feminino
3 - HABILITAÇÕES LITERÁRIAS
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
Secundário
Curso superior
QUESTIONÁRIO
ASSINALE O SEU GRAU DE CONCORDÂNCIA EM RELAÇÃO A CADA UMA DAS AFIRMAÇÕES QUE SE SEGUEM (DISCORDO TOTALMENTE
(1); DISCORDO (2); NÃO CONCORDO NEM DISCORDO (3); CONCORDO (4); CONCORDO TOTALMENTE (5); NÃO SEI/NÃO SE
APLICA).
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1)

Os educadores promovem a participação de todas as crianças nas atividades de aprendizagem que se
desenvolvem para todo o grupo.

2)

Os educadores desenvolvem atividades pensadas com base nos interesses e necessidades das crianças.

3)

Os educadores mobilizam estratégias pedagógicas diferenciadas e adequadas às caraterísticas
individuais de cada criança.

4)

Os educadores privilegiam uma metodologia ativa de exploração, de descoberta e de resolução de
problemas.

5)

Os educadores possibilitam a criação de um ambiente de comunicação e de interação facilitador das
aprendizagens.

6)

Os educadores recolhem e organizam a informação sobre o envolvimento, as aprendizagens e as
necessidades das crianças.

7)

Os educadores utilizam instrumentos diversificados na recolha de informação sobre as aprendizagens
das crianças.

8)

Os educadores devolvem com regularidade às crianças e às famílias informações relevantes sobre a
avaliação das aprendizagens.

9)

Os recursos educativos são diversificados, adequados e adaptados para facilitar a aprendizagem de
todas as crianças.

10) Os espaços interiores são organizados por áreas, onde se realizam projetos, onde se partilha o saber e
onde se desenvolve a autonomia de cada criança.
11) Os materiais e os equipamentos são estimulantes para a iniciativa, independência, exploração e
criatividade das crianças.
12) Os educadores envolvem todas as crianças nas atividades de grupo e incentivam as crianças a respeitar
as diferenças existentes no grupo de pares.
13) Os educadores criam um ambiente inclusivo, onde todas as crianças se sentem acolhidas e valorizadas.
14) Os pais e encarregados de educação têm oportunidade de participar nas tomadas de decisão sobre a
vida da escola.
15) Os pais e encarregados de educação participam no planeamento e evolução do processo educativo dos
seus educandos.
16) Os pais e encarregados de educação são parceiros ativos nas questões relativas à aprendizagem, à
avaliação e às necessidades de apoio dos seus educandos.
17) No ensino à distância, as atividades propostas pelo educador possibilitaram a aquisição das
competências previstas nas Orientações Curriculares Para a Educação Pré-Escolar.
18) O ensino à distância exigiu dos pais e encarregados de educação uma participação mais ativa, no
acompanhamento das atividades propostas pelo educador.
19) No ensino à distância, a quantidade de atividades propostas pelo educador e os prazos para a sua
realização foram adequados ao ritmo de aprendizagem de cada criança.
20) O ensino à distância comprometeu a aprendizagem entre pares e a socialização das crianças.
21) O ensino à distância promoveu uma situação de desigualdade entre crianças no acesso à ação
educativa.

ANEXO 1.E – Trabalhadores não docentes
O QUESTIONÁRIO QUE SE SEGUE TEM POR FINALIDADE RECOLHER INFORMAÇÃO SOBRE O TRABALHO DO PESSOAL NÃO DOCENTE
NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AFONSO DE ALBUQUERQUE DA GUARDA. TEM COMO OBJETIVOS A MELHORIA DO
AGRUPAMENTO E A PARTICIPAÇÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE NA AUTOAVALIAÇÃO . O QUESTIONÁRIO É CONFIDENCIAL. É
IMPORTANTE QUE RESPONDA COM RIGOR A TODAS AS QUESTÕES . A EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO AGRADECE A SUA
COLABORAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO DO INQUIRIDO
1 - IDADE
-35
35-45
46-55
56-65
+65
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2 - SEXO
Masculino
Feminino
3 - FUNÇÃO DESEMPENHADA
Assistente técnico
Assistente operacional
Outra
4 - TEMPO DE SERVIÇO
0-15
16-30
+30
QUESTIONÁRIO
ASSINALE O SEU GRAU DE CONCORDÂNCIA EM RELAÇÃO A CADA UMA DAS AFIRMAÇÕES QUE SE SEGUEM (DISCORDO TOTALMENTE
(1); DISCORDO (2); NÃO CONCORDO NEM DISCORDO (3); CONCORDO (4); CONCORDO TOTALMENTE (5); NÃO SEI/NÃO SE
APLICA).
1)

Enquanto membro da comunidade educativa, é reconhecido o meu direito ao exercício condigno
da minha profissão.

2)

Sou tratado com correção e respeito pelos professores.

3)

Sou tratado com correção e respeito pelos alunos.

4)

Sou tratado com correção e respeito pelos pais e encarregados de educação .

5)

Todos os funcionários conhecem a sua função e as respetivas tarefas.

6)

Os circuitos de informação, referentes a convocatórias, ordens de serviço e comunicações que me
dizem respeito, funcionam bem.

7)

Os horários de trabalho dos funcionários são adequados ao bom funcionamento do Agrupamento.

8)

As instalações e os equipamentos têm as condições necessárias ao exercício das minhas funções.

9)

Os funcionários são ouvidos pela Diretora sobre a organização do serviço a que pertencem.

10) As propostas dos funcionários são geralmente valorizadas.
11) O meu trabalho e o meu desempenho são regularmente supervisionados.
12) Os funcionários são felicitados quando fazem um bom trabalho.
13) A Direção reconhece e valoriza o trabalho dos funcionários.
14) A Direção apoia e incentiva o trabalho dos funcionários.
15) Recebo a formação adequada para o exercício da minha profissão.
16) Sou informado sobre o processo e os critérios utilizados na minha avaliação.
17) Os funcionários são ouvidos durante o seu processo de avaliação.
18) Os assuntos correntes são geridos com eficácia pelos meus responsáveis diretos.
19) Os conflitos entre os funcionários são bem geridos pelos seus responsáveis diretos.
20) Os conflitos entre os funcionários são bem geridos pela Direção.
21) É fácil a comunicação entre a Direção e os funcionários.
22) A Direção preocupa-se com a satisfação dos funcionários.
23) A Direção apoia os funcionários na resolução de problemas pessoais e profissionais.
24) Apresento críticas, sugestões e propostas, com vista à cooperação entre todos os membros do
Agrupamento e à melhoria das condições de trabalho.
25) No Agrupamento, há uma boa relação entre todos os membros da comunidade educativa.
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