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Introdução 
 
 
O Agrupamento de Escolas Manuel da Maia tem vindo a implementar, ao longo dos últimos dois 

anos lectivos, um processo de auto-avaliação que se tem efectivado num conjunto de 

procedimentos de diagnóstico, de monitorização, de partilha e de reflexão acerca de diferentes 

aspectos da dinâmica educativa, e que se têm traduzido em orientações/recomendações para o 

melhor caminho a seguir. A equipa de avaliação interna tem levado a cabo um trabalho 

sistemático de recolha de informações sobre a realidade da Escola, que permitiu a construção de 

percepções e de análises reflexivas que visam uma maior compreensão dos resultados do 

conjunto das suas dinâmicas e a melhoria da qualidade educativa. A auto-avaliação que 

procurámos encetar constituiu-se como um processo cíclico, renovador de análise, de 

interpretação e de síntese das dimensões que definem o nosso Agrupamento. 

 Na análise efectuada debruçamo-nos sobre os seguintes indicadores: 

1– Resultados sociais 

2- Reconhecimento 

3- Planeamento e Articulação 

4-Práticas de ensino 

5- Monotorização e avaliação do ensino 

6- Liderança 

7- Gestão 

8-Auto-avaliação e melhoria 

 
Como pretendemos fomentar um processo de melhoria, pareceu-nos adequado analisarmos os 

critérios indicados, procurando que todo o processo fosse participativo, a começar pela escolha 

dos procedimentos que ficaram a cargo desta equipa de avaliação interna. Deste modo, 

procurámos, de uma forma sistemática e estruturada, compreender o processo, reflectir sobre 

as práticas, corrigir procedimentos, encontrar soluções e ganhar eficácia. 

Este relatório constitui-se como uma “memória organizacional” que busca um diálogo crítico e 

reflexivo entre os diversos intervenientes, procurando uma análise dos resultados nele 

apresentados e posterior reflexão sobre eles, visando a legitimação das acções que se 

desenvolvem na escola e à explicitação daquelas que possam vir a ser consideradas pela 

comunidade educativa como áreas a melhorar. 
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Metodologia 
 

 
A selecção da metodologia de trabalho assumiu um particular significado quando se 

confrontaram questões como a dimensão da equipa de avaliação interna e o perfil dos seus 

elementos, o acesso às informações e às percepções recolhidas junto dos intervenientes, à 

formação especializada dos elementos da equipa e à gestão de tempo. Os critérios de 

complexidade, de profundidade, de lateralidade e de objectividade, assumiram, também, um 

papel importante no processo de construção do plano de avaliação interna que neste relatório 

apresentamos. 

As questões definidas para responder aos critérios seleccionados conglomeram desempenhos e 

evidências quantificáveis, bem como evidências expressas por percepções dos intervenientes em 

questionários elaborados para o efeito e que foram preenchidos pelos diversos elementos da 

comunidade educativa em suporte electrónico (em linha). 

Os instrumentos de recolha de dados aplicados na comunidade educativa e que se constituíram 

como documentos de referência para a recolha de dados apresentados neste relatório são 

apresentados no Quadro 1. 

 

 

Comunidade educativa 
Instrumento de 

recolha de dados 

Forma de 

preenchimento 

Tratamento de 

dados 

Alunos do 1º ciclo (3º /4ºano) Questionário 

Em linha 
Tratamento 

estatístico 

Alunos do 2º/ 3º ciclo Questionário 

Pessoal não docente Questionário 

Encarregados de Educação Questionário 

Pessoal Docente Questionário 

Quadro 1 – Instrumentos de recolha de dados aplicados na comunidade educativa 
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Nos questionários elaborados optou-se, preferencialmente, por formular questões fechadas, de 

fácil resposta para os inquiridos. Em algumas questões foi dada a possibilidade aos inquiridos de 

fazerem outras sugestões, para além das que eram apresentadas, o que permitiu recolher 

opiniões pessoais que complementam as opções apresentadas e contribuiu para que a equipa 

tivesse uma percepção, simultaneamente, mais abrangente e mais concreta do sentir da 

comunidade educativa. 

Da análise dos dados obtidos, através dos instrumentos de recolha de dados aplicados, tornam-

se explícitas algumas reflexões que se considera poderem ser úteis para tornar mais consequente 

o processo de auto-avaliação do agrupamento e a melhoria da sua qualidade. 

 

 

 
 

Apresentação dos resultados 
 

Questionário aos alunos do 1.º ciclo 
 

 
Quadro 1– Universo, número e taxa de respondentes ao questionário aplicado aos alunos do 3º e 4º ano 

Alunos Escola Universo Amostra % 

3º ano EB1 Santo Condestável 35   

4º ano EB1 Santo Condestável 56   

3º ano EB1 Fernanda de Castro 14   

4º ano EB1 Fernanda de Castro 7   

3º ano EB1 Manuel da Maia 21   

4º ano EB1 Manuel da Maia 19   

3º ano/ 4ºano  152 134 88,1% 
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Alunos que responderam ao questionário 
 

 

 
 

O questionário foi respondido por 62,1% - 
134/152 alunos do 1.º Ciclo. (3º /4 ano) 
 

• Santo Condestável – 60,4% (81) 

• Fernanda de Castro –11,9% (16) 

• EBI Manuel da Maia –27,6 (37) 

 

 

 

1. Em relação aos professores… 

 

1.1 - Os professores desta escola ensinam bem. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Não – 0% (0) 

• Sim – 94% (126) 

• Às vezes – 3,7% (5) 

• Não sei – 2,2% (3)  

 

1.2 - Os professores desta escola tratam os alunos com respeito. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Não – 0% (0) 

• Sim – 88,8% (119) 

• Às vezes – 9% (12) 

• Não sei – 2,2% (3)  

 

1.3 - Os professores apoiam os alunos com mais dificuldades. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Não – 1,5% (2) 

• Sim – 82,1% (110) 

• Às vezes – 11,2% (15) 

• Não sei – 5,2% (7)  
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1.4 - Os professores mostram-se disponíveis para ouvir os problemas dos alunos. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Não – 0% (0) 

• Sim – 80,6% (108) 

• Às vezes – 17,9% (24) 

• Não sei – 1,5% (2)  

 

1.5 - Os professores utilizam material audiovisual e multimédia na sala de aula. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Não – 15,7% (21) 

• Sim – 60,4% (81) 

• Às vezes – 23,9% (32) 
 

 

1.6 - Os professores têm em consideração as minhas opiniões. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Não – 3,7% (5) 

• Sim – 70,1% (94) 

• Às vezes – 20,9% (28) 

• Não sei – 5,2% (7) 
 

 

1.7 - O Professores Titular de Turma está atento e disponível para resolver problemas.  

 

Os alunos consideraram que:  

• Não – 0% (0) 

• Sim – 83,6% (112) 

• Às vezes – 14,2% (19) 

• Não sei – 2,2% (3) 
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2. Em relação à Direcção do Agrupamento… 

 

2.1 - As minhas sugestões são tidas em conta pela Direcção do Agrupamento. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Não – 8,2% (11) 

• Sim – 27,6% (37) 

• Às vezes – 17,2% (23) 

• Não sei – 47% (63) 
 

 

2.2 - De um modo geral, a Direcção/Coordenador de Estabelecimento sabe o que se passa na escola. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Não – 0,7% (1) 

• Sim – 62,7% (84) 

• Às vezes – 22,4% (30) 

• Não sei – 14,2% (19) 
 

 

2.3 - A Direcção/Coordenador de Estabelecimento divulgam a informação de uma forma atempada e 

eficaz. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Não – 1,5% (2) 

• Sim – 57,5% (77) 

• Às vezes – 14,9% (20) 

• Não sei – 26,1% (35) 
 

 

2.4 - A Direcção/Coordenador de Estabelecimento mostram-se disponíveis para a resolução de problemas 

entre os alunos. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Não – 2,2% (3) 

• Sim – 69,4% (93) 

• Às vezes – 16,4% (22) 

• Não sei – 11,9% (16) 
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3. Em relação aos serviços prestados pela escola… 

 

3.1 - Os funcionários da escola estão disponíveis e mantêm um bom relacionamento com os alunos. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Não – 3% (4) 

• Sim – 80,6% (108) 

• Às vezes – 15,7% (21) 

• Não sei – 0,7% (1) 
 

 

3.2 - Gosto do almoço que é servido na escola. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Não – 35,8% (48) 

• Sim – 17,9% (24) 

• Às vezes – 42,5% (57) 

• Não sei – 3,7% (5) 
 

 

3.3 - Uso a biblioteca para fazer pesquisa, trabalhos e leituras. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Não – 33,6% (45) 

• Sim – 29,9% (40) 

• Às vezes – 36,6% (49) 
 

 

 

4. Relação da escola com a família e a comunidade 

 

4.1 - A minha família participa nas actividades da escola. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Não – 20,1% (27) 

• Sim – 23,9% (32) 

• Às vezes – 40,3% (54) 

• Não sei – 15,7% (21) 
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4.2 - A comunidade tem uma boa imagem da escola. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Não – 3,7% (5) 

• Sim – 59% (79) 

• Às vezes – 11,9% (16) 

• Não sei – 25,4% (34) 
 

 

4.3 - A escola convida a comunidade a colaborar nas actividades desenvolvidas. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Não – 13,4% (18) 

• Sim – 38,8% (52) 

• Às vezes – 33,6% (45) 

• Não sei – 14,2% (19) 
 

 

4.4 - A escola disponibiliza informação importante à comunidade educativa, nomeadamente através de 

uma página electrónica. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Não – 2,2% (3) 

• Sim – 56,7% (76) 

• Às vezes – 6,7% (9) 

• Não sei – 34,3% (46) 
 

 

5. Enquanto aluno… 

 

5.1 - Sinto-me seguro na escola. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Não – 3,7% (5) 

• Sim – 67,9% (91) 

• Às vezes – 28,4% (38) 
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5.2 - Gosto da minha escola. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Não – 3% (4) 

• Sim – 85,1% (114) 

• Às vezes – 11,9% (16) 
 

 

5.3 - Conheço os critérios de avaliação. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Não – 16,4% (22) 

• Sim – 83,6% (112) 
 

 

5.4 - Considero que os espaços exteriores da escola (ex., o pátio) estão limpos. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Não – 14,9% (20) 

• Sim – 29,1% (39) 

• Às vezes – 56% (75) 
 

 

5.5 - Considero que os espaços de uso comum (escadas, corredores, átrios) estão limpos. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Não – 5,2% (7) 

• Sim – 58,2% (78) 

• Às vezes – 36,6% (49) 
 

 

5.6 - Considero que as salas de aulas estão limpas. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Não – 1,5% (2) 

• Sim – 73,1% (98) 

• Às vezes – 25,4% (34) 
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5.7 - Considero que as casas de banho, de um modo geral, estão limpas. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Não – 32,8% (44) 

• Sim – 20,9% (28) 

• Às vezes – 46,3% (62) 
 

 

5.8 - Participo em clubes, projectos ou jogos desenvolvidos pela escola. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Não – 6,7% (9) 

• Sim – 69,4% (93) 

• Às vezes – 23,9% (32) 
 

 

5.9 - Considero útil o uso das tecnologias digitais nas actividades desenvolvidas na sala de aula (vídeos, 

registos áudio, escola virtual, Excel, Word, etc.). 

 

Os alunos consideraram que:  

• Não – 11,2% (15) 

• Sim – 70,9% (95) 

• Às vezes – 11,2% (15) 

• Não sei – 6,7% (9) 
 

 

5.10 - Respeito os meus professores. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Não – 0,7% (1) 

• Sim – 84,3% (113) 

• Às vezes – 14,9% (20) 
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5.11 - Respeito os meus colegas. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Não – 3% (4) 

• Sim – 73,1% (98) 

• Às vezes – 23,9% (32) 
 

 

5.12 - Respeito o pessoal não docente. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Não – 1,5% (2) 

• Sim – 89,6% (120) 

• Às vezes – 9% (12) 
 

 

5.13 - Recomendaria esta escola a um amigo? 

 

Os alunos consideraram que:  

• Não – 16,4% (22) 

• Sim – 61,9% (83) 

• Não sei – 21,6% (29) 
 

 

 
 
 
 

Análise dos resultados 
 

Da análise dos resultados obtidos nos questionários aplicados aos alunos, constata-se que: os 

docentes ensinam bem, tratam os alunos com respeito, estão disponíveis para os ouvir, apoiam 

os que têm mais dificuldades; consideram ainda que o Professor Titular de Turma está atento, 

disponível para os ouvir e resolver os problemas.  

Os alunos referem que muitos professores utilizam material audiovisual e multimédia nas 

dinâmicas implementadas na sala de aula e destacam a sua importância no ensino-

aprendizagem. 
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Em relação aos serviços prestados pela escola, os alunos consideram que os funcionários estão 

disponíveis e mantêm um bom relacionamento com eles. 

Relativamente à Direcção/Coordenação de Estabelecimento os alunos demostram que estes 

órgãos estão informados sobre o que se passa nas escolas, divulgam atempadamente e de forma 

eficaz a informação interna e mostram-se disponíveis para resolver os problemas entre os alunos.  

Os alunos inquiridos consideram que a comunidade colabora nas actividades desenvolvidas na 

escola e tem uma boa imagem desta. 

Os discentes manifestaram agrado pela forma como a informação é divulgada à comunidade 

educativa, na página electrónica do Agrupamento.  

Relativamente a si próprios os alunos gostam da escola, sentem-se seguros nela, respeitam os 

professores, colegas e pessoal não docente. Participam em clubes, projectos ou jogos e 

conhecem os critérios de avaliação. Consideram útil o uso das tecnologias digitais nas actividades 

desenvolvidas na sala de aula. No que concerne à limpeza dos espaços interiores, os alunos 

consideram que se encontram limpos. 

 

 

ASPETOS A MELHORAR 

Aspectos a melhorar 
 
 

Constata-se que são apontados pelos inquiridos vários aspectos que, se forem alterados, poderão 

contribuir para a melhoria dos resultados das Escolas. Explicitam-se alguns desses aspectos: 

• Os alunos não sabem se as suas sugestões são tidas em conta pela Direcção; 

• O almoço servido nas escolas não é do agrado de 35,8% dos alunos; 

• As bibliotecas escolares são pouco utilizadas pelos inquiridos para fazer pesquisas, 

elaboração de trabalhos e leitura (33,6%); 

• Necessidade de uma maior limpeza e manutenção das casas de banho e dos espaços 

exteriores. 
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Questionário aos alunos do 2.º e 3.º ciclo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 2 – Universo, número e taxa de respondentes ao questionário aplicado aos alunos do 2º e 3º ciclo 

 

 
Alunos que responderam ao questionário 

 

 

O questionário foi preenchido por 76,1% de 
alunos do 2.º ciclo e 23,9% de alunos do 3.º 
ciclo. 

 
 
1– Em relação aos professores... 

 
1.1 Os professores desta escola ensinam bem. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 54,5% 

• Às vezes – 37,5% 

• Não – 1,1% 

• Não sei – 6,8%  

 
 
1.2 Os professores desta escola tratam os alunos com respeito. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 51,1% 

• Às vezes – 43,2% 

• Não – 1,1% 

• Não sei – 4,5% 

 
 

Alunos Universo Amostra % 

2º Ciclo 179 48     26,8% 

3º Ciclo 467 103     22,0% 
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1.3 Os professores apoiam os alunos com mais dificuldades. 

 

Os alunos consideram que: 

• Sim – 55,7% 

• Às vezes – 36,4% 

• Não – 3,4% 

• Não sei – 4,5% 

 
 
1.4 Os professores mostram-se disponíveis para ouvir os problemas dos alunos. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 44,3% 

• Às vezes – 42% 

• Não – 9,1% 

• Não sei – 4,5% 

 
 

1.5 Os professores utilizam material audiovisual e multimédia na sala de aula. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 55,7% 

• Às vezes – 28,4% 

• Não – 5,7% 

• Não sei – 10,2% 

 
 

1.6 Os professores têm em consideração as minhas opiniões. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 42,0% 

• Às vezes – 46,6% 

• Não – 5,7% 

• Não sei – 5,7% 

 
1.7 O Director de Turma está atento e disponível para resolver problemas. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 81,8% 

• Às vezes – 14,8% 

• Não – 1,1% 

• Não sei – 2,3% 
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2 – Em relação à Direcção do Agrupamento... 

 
2.1 - As minhas sugestões são tidas em conta pela Direcção do Agrupamento. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 29,5% 

• Às vezes – 27,3% 

• Não – 11,4% 

• Não sei – 31,8% 

 
 

2.2 - De um modo geral, a Direcção sabe o que se passa na escola. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 31,8% 

• Às vezes – 37,5% 

• Não – 10,2% 

• Não sei – 20,5% 

 
 

2.3 - A Direcção divulga a informação de uma forma atempada e eficaz. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 35,2% 

• Às vezes – 40,9% 

• Não – 8,0% 

• Não sei – 15,9% 

 
 

2.4 - A Direcção mostra-se disponível para a resolução de problemas entre os alunos. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 39,8% 

• Às vezes – 40,9% 

• Não – 10,2% 

• Não sei – 9,1% 
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3 – Em relação aos serviços prestados pela escola... 
 
3.1 - Os Serviços Administrativos funcionam bem. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 46,6% 

• Às vezes – 36,1% 

• Não – 5,7% 

• Não sei – 13,6% 

 
 
3.2 – Os funcionários da escola estão disponíveis e mantêm um bom relacionamento com os alunos. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 47,7% 

• Às vezes – 40,9% 

• Não – 11,4% 

• Não sei – 0% 

 
 
3.3 – Estou satisfeito com o serviço de papelaria e reprografia da escola. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 75,0% 

• Às vezes – 15,9% 

• Não – 5,7% 

• Não sei – 3,4% 

 
 
3.4 – Gosto do almoço que é servido na escola. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 14,8% 

• Às vezes – 23,9% 

• Não – 39,8% 

• Não sei – 21,6% 
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3.5 – Uso a biblioteca para fazer pesquisa, trabalhos e leitura. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 22,7% 

• Às vezes – 39,8% 

• Não – 36,4% 

• Não sei – 1,1% 

 
 
3.6 – Utilizo o espaço do Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA). 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 20,5% 

• Às vezes – 33,0% 

• Não – 44,3% 

• Não sei – 2,3% 

 
 
 
4 - Relação da escola com a família e a comunidade... 
 
4.1 – A minha família participa nas actividades da escola. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 21,6% 

• Às vezes – 42,0% 

• Não – 34,1% 

• Não sei – 2,3% 

 
 
4.2 – A comunidade tem uma boa imagem da escola. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 22,7% 

• Às vezes – 28,4% 

• Não – 23,9% 

• Não sei – 25,0% 
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4.3 – A escola convida a comunidade a colaborar nas actividades desenvolvidas. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 34,1% 

• Às vezes – 29,5% 

• Não – 11,4% 

• Não sei – 25,0% 

 
 
4.4 – A escola disponibiliza informação importante à comunidade educativa, nomeadamente através de 
uma página electrónica. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 45,5% 

• Às vezes – 26,1% 

• Não – 11,4% 

• Não sei – 17,0% 

 
 
 
 
5 – Enquanto aluno... 
 
5.1 – Sinto-me seguro na escola. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 43,2% 

• Às vezes – 37,5% 

• Não – 19,3% 

 
 

5.2 – Gosto da minha escola. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 50,0% 

• Às vezes – 31,8% 

• Não – 18,2% 
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5.3 – Conheço os critérios de avaliação. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 86,4% 

• Não – 13,6% 

 
 
5.4 – Considero que os espaços exteriores da escola (ex., o pátio) estão limpos. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 34,1% 

• Às vezes – 37,5% 

• Não – 28,4% 

 
 
5.5 – Considero que os espaços de uso comum (escadas, corredores, átrios) estão limpos. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 45,5% 

• Às vezes – 37,5% 

• Não – 17,0% 

 
 
5.6 – Considero que os balneários estão limpos. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 20,5% 

• Às vezes – 38,6% 

• Não – 40,9% 

 
 
5.7 – Considero que as salas de aulas estão limpas. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 44,3% 

• Às vezes – 44,3% 

• Não – 11,4% 
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5.8 – Considero que as casas de banho, de um modo geral, estão limpas. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 21,6% 

• Às vezes – 37,5% 

• Não – 40,9% 

 
 
5.9 – Participo em clubes, projectos ou jogos desenvolvidos pela escola. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 39,8% 

• Às vezes – 30,7% 

• Não – 29,5% 

 
5.10 – Considero útil o uso das tecnologias digitais na sala de aula (vídeos, registos áudio, escola virtual, 
excel, word, etc. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 48,9% 

• Às vezes – 38,6% 

• Não – 12,5% 

 
5.11 – Respeito os meus professores. 
 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 79,5% 

• Às vezes – 20,5% 

• Não – 0% 

 
5.12 – Respeito os meus colegas. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 59,1% 

• Às vezes – 40,9% 

• Não – 0% 
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5.13 – Respeito o pessoal não docente. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 73,9% 

• Às vezes – 23,9% 

• Não – 2,3% 

 
 
5.14 – Recomendaria esta escola a um amigo. 

 

Os alunos consideraram que:  

• Sim – 48,9% 

• Não sei – 27,3% 

• Não – 23,9% 

 
 
 
 
 
 

Análise dos resultados 
 

Da análise global dos resultados obtidos nos questionários aplicados aos alunos, constata-se que: 

gostam da escola, respeitam os seus professores, colegas, assistentes operacionais e técnicos 

administrativos. Consideram que os docentes ensinam bem, respeitam todos os elementos da 

comunidade escolar, sendo o director de turma alguém sempre disponível e atento para a 

procura de soluções. Salientam ainda, que muitos professores utilizam material audiovisual e 

multimédia nas dinâmicas implementadas na sala de aula e destacam a sua importância no 

ensino-aprendizagem. 

Realçam ainda, o desempenho positivo dos funcionários administrativos, de acção educativa e 

do serviço de papelaria e reprografia.  

 

Relativamente à Direcção, os alunos consideram que este órgão está informado sobre o que se 

passa na escola, divulga atempadamente e de forma eficaz a informação interna e que esta 

mostra-se disponível para resolver problemas entre os alunos. Os discentes manifestaram agrado 

pela forma como a informação é divulgada, à comunidade educativa, na página electrónica do 

Agrupamento.  
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Os critérios de avaliação são conhecidos por 86,4% dos inquiridos. 

No que concerne à limpeza dos espaços exteriores e interiores, os alunos consideram que de um 

modo geral se encontram limpos. 

 

 

Aspectos a melhorar 

 
Da análise global dos resultados dos inquéritos, constata-se que são apontados pelos inquiridos 

vários aspectos que, se forem alterados, poderão contribuir para a melhoria da Escola. Tais como: 

• Os alunos consideram que as suas sugestões nem sempre são tidas em conta pela 

Direcção; 

• O almoço servido na Escola Manuel da Maia não é do agrado de 39,8% dos alunos; 

• A biblioteca escolar Manuel da Maia é um recurso pouco utilizada pelos inquiridos para a 

elaboração de trabalhos, pesquisas e leitura (36,4%); 

• O Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA) não é utilizado por 44,3% dos discentes da escola; 

• Os inquiridos consideram que a sua família não participa nas actividades promovidas pela 

escola (34,1%); 

• Verifica-se que 20% dos alunos não consideram a escola um local seguro; 

• Necessidade de uma maior limpeza e manutenção dos balneários e casas de banho 

(40,9%). 

 

 

Consideração Final 

Os alunos dos diferentes ciclos de ensino do agrupamento recomendariam as suas escolas a um 
amigo: 

• 1.º ciclo (61,9%);  

• 2.º / 3.º ciclo (48,9%). 
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Questionário aos Assistentes Técnicos e Operacionais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De um conjunto de 25 assistentes, técnicos (5) e operacionais (20), apenas 5 acederam a 

responder ao inquérito. Por este motivo, a pequena representatividade da amostra, a equipa de 

auto-avaliação do Agrupamento decidiu não apresentar a análise aos resultados. 

 

  

Assistentes Universo Amostra % 

Técnicos 5 1 20% 

Operacionais 20 4 20% 

Total 25 5 20% 
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Questionário aos Docentes 
 

 
 

 

 

1. Caracterização da amostra 

1.1. Sexo 

 

1.2. Idade 

 

1.3. Anos de serviço 

 

1.4. Habilitações académicas 

 

 
 
 

Escolas do Agrupamento QA QZP Contratados 

EB1 Santo Condestável 6 0 11 

EB1 Fernanda de Castro 1 0 3 

EB1 123 Manuel da Maia 23 2 28 

Total 30 2 42 

Agrupamento Universo Amostra % 

Docentes do 1º/2º/3º ciclo 74 41 55,4% 
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1.5. Vínculo laboral 

 

 

 
 

2. Planeamento e articulação 

2.1. Espírito crítico e  reflexão sobre as práticas 
educativas. 

 

2.2. Avaliação da eficácia das estratégias de 
ensino. 

 

2.3. Trabalho cooperativo entre os diferentes 
membros do Departamento. 

 

2.4. Articulação de actividades transdisciplinares. 
 

 

2.5. Definição de critérios de avaliação das 
disciplinas. 

 

2.6. Partilha e construção de instrumentos de 
avaliação. 
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2.7. Acompanhamento  e supervisão da prática 
lectiva. 

 

 

 

Verifica-se uma concordância quase total (entre 75% e 85%) em todas as questões, excepto no que diz 

respeito ao acompanhamento e supervisão da prática lectiva em que apenas 56% dos respondentes 

concorda afirmativamente. 

 

 

3. Práticas de ensino 

3.1. Dinamização de actividades educativas 
adequadas às capacidades e aos ritmos dos  
alunos. 

 

3.2. Aplicação de estratégias de pedagogia 
diferenciada. 
 

 

3.3. Aplicação de metodologias/instrumentos 
diferenciados de avaliação. 

 

3.4. Adequação de estratégias em função dos 
resultados da avaliação. 
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3.5. Utilização de informação pertinente relativa 
ao percurso escolar dos alunos. 

 

3.6. Adequação das respostas educativas aos 
alunos abrangidos pelo Educação Especial. 

 
3.7. Contribuição dos apoios educativos para a 
melhoria dos resultados escolares. 

 

3.8. Adequação da oferta educativa às 
necessidades dos alunos. 

 

3.9. Actividades (clubes, desporto escolar, 
projectos) de complemento curricular adequadas 
aos interesses dos alunos. 

 

3.10. Medidas para melhorar os resultados 
escolares dos alunos  (apoios educativos, 
tutorias...) 

 
3.11. Eficácia da utilização dos recursos humanos 
no tempo dedicado às aprendizagens. 

 

3.12. Constituição de parcerias que valorizam a 
dimensão artística na formação dos alunos. 

 
 
 

 

 



 
Relatório de Avaliação Interna 

 

30 

 

A generalidade dos inquiridos manifesta concordância com as práticas de ensino ministradas no 

Agrupamento. No entanto, existe um número significativo de inquiridos que considera que alguns dos 

aspectos a melhorar são:  

• a dinamização de actividades educativas (19,5%) adequadas às capacidades / ritmos dos 

alunos;  

• a adequação das respostas educativas aos alunos abrangidos pela Educação Especial 

(46,3%);  

• a contribuição dos apoios educativos para a melhoria dos resultados dos alunos (29,3%);  

• a adequação da oferta educativa às necessidades dos alunos (36,6%);  

• as actividades de complemento curricular adequadas aos interesses dos alunos (36,6%); 

•  a eficácia da utilização dos recursos humanos no tempo dedicado às aprendizagens 

(29,3%); 

•  a constituição de parcerias que valorizaram a dimensão artística (24,4%) na formação 

dos alunos. 

 

 

4. Monitorização e avaliação do ensino (9 questões neste grupo) 

4.1. Diversificação das formas e instrumentos de 
avaliação. 

 

4.2. Aferição  dos critérios e dos instrumentos de 
avaliação. 

 
4.3. Análise da evolução dos resultados escolares. 
 

 

4.4. Práticas pedagógicas de valorização do 
sucesso.  
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4.5. Actividades/projectos para a diminuição dos 
casos de indisciplina. 

 

4.6. Actividades de prevenção do abandono e do 
absentismo escolar. 

 
4.7. Eficácia dos apoios educativos na alteração do 
desempenho/atitude escolar dos alunos. 
 

 

4.8. Contribuição dos gabinetes de apoio (GAA, 
GAP) para a melhoria do desempenho/atitude 
escolar dos alunos. 

 

4.9. Importância da acção dos SPO no apoio à 
actividade docente. 

 
 

 

 

 

No âmbito da monitorização e avaliação do ensino, as práticas aplicadas no Agrupamento são da 

concordância da maioria dos inquiridos. Contudo, cerca de um terço (36,6%) considera que as 

actividades/projectos promovidos para a diminuição dos casos de indisciplina são insuficientes. Os 

inquiridos concordam que existem actividades que previnem o abandono e o absentismo escolar (46,3%). 

Do mesmo modo, cerca de 49% dos inquiridos considera que os apoios educativos são eficazes na 

alteração do desempenho/atitude escolar dos alunos.  

Nesta parte do inquérito, nas questões 4.6. e 4.7. existe um número significativo de respostas que 

não tem opinião formada.  

 



 
Relatório de Avaliação Interna 

 

32 

 

5. Liderança 

5.1. A Direcção do Agrupamento mostra / promove: 

 

5.1.1. Capacidade de liderança e de gestão dos 
recursos humanos. 

 

5.1.2. Capacidade de implementar processos 
participativos de tomadas de decisão. 

 
5.1.3. Valorização do trabalho profissional dos 
docentes. 

 

5.1.4. Um ambiente de confiança, respeito e 
segurança. 

 

5.1.5. Acções de formação coerentes com o 
Projecto Educativo. 

 

5.1.6. Acções de informação sobre decisões que 
impliquem mudanças no Agrupamento. 

 

 

Existe uma concordância generalizada quanto à capacidade de liderança da Direcção do 

Agrupamento (valores situados entre 63 e 80%). 
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5.2. A Direcção do Agrupamento mostra / promove uma visão estratégica e fomenta o 

sentido de pertença e de identificação: 

 

5.2.1. Valorização da Qualidade, da Autonomia, 
da Criatividade e dos Afectos para o sucesso. 

 

5.2.2. Articulação entre a direcção e as estruturas de 
gestão intermédia. 

 
5.2.3. Articulação entre o Coordenador de 
Departamento e os Coordenadores de Disciplina 
/ professores / educadores. 

 

5.2.4. Articulação entre o Coordenador de Disciplina 
e os docentes do Grupo Disciplinar. 
 

 
 

Relativamente a este grupo a maioria dos docentes manifesta concordância em todas as questões.  

 

6. Gestão 

6.1. Os recursos do Agrupamento são distribuídos 
em benefício dos alunos. 

 

6.2. Os critérios de constituição de turmas estão 
elaborados em benefício dos alunos. 
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6.3. Os critérios de distribuição de serviço são 
definidos em benefício dos alunos. 

 

6.4. Os critérios de elaboração dos horários são 
definidos em benefício dos alunos. 

 
6.5. Os critérios de avaliação de desempenho do 
pessoal docente são definidos em prol da 
valorização do mérito. 

 

6.6. Existe valorização das iniciativas de inovação 
e de mudança. 
 

 
6.7. A informação interna circula com eficácia. 
 

 

6.8. A informação externa é divulgada com 
eficácia. 

 
6.9.  Os funcionários dos Serviços Administrativos 
revelam empenho na resolução das situações. 

6.10. Os horários dos serviços são adequados às 
necessidades do Agrupamento. 

 
 
 
 
 



 
Relatório de Avaliação Interna 

 

35 

 
 

6.11. Os espaços de trabalho dos professores são 
adequados. 
 

6.12. O espaço escolar apresenta condições de 
higiene adequadas. 
 

 
 

No capítulo da gestão do Agrupamento, cabe aqui apenas destacar os pontos considerados menos 

positivos por um número significativo de inquiridos. 

É apontada pela maioria dos docentes uma grande inadequação dos horários dos serviços às 

necessidades do Agrupamento (56,1%) e também dos espaços de trabalho (58,5%).  

As condições de higiene no espaço escolar também não são totalmente satisfatórias (39%). São 

igualmente objecto de alguma insatisfação os critérios de avaliação de desempenho do pessoal docente 

(29,3% discorda).  

 

 

 

7. Auto-avaliação e melhoria 

7.1. A auto-avaliação tem repercussões nos planos 

de melhoria. 

 

7.2. Os resultados da avaliação externa têm 

repercussões nos planos de melhoria. 
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7.3. Existe reflexão sobre a evolução dos resultados 

escolares, realização do diagnóstico das áreas de 

sucesso e insucesso e adequação às práticas. 

 

7.4. A Direcção envolve a comunidade educativa 

na auto-avaliação do Agrupamento. 

 

 

7.5. A Direcção envolve a comunidade educativa na 

elaboração dos planos de melhoria. 

 

 

7.6. A auto-avaliação tem reflexos no 

planeamento, organização e práticas 

profissionais? 

 

7.7. Considera que se  cumprem as metas 

estipuladas em matéria de sucesso e qualidade do 

sucesso, explícitas no  Projecto Educativo. 

 

 

 

 

Relativamente à auto-avaliação e melhoria do Agrupamento, verifica-se em todos os itens uma 

avaliação positiva pela maioria dos inquiridos. Contudo, nas questões 7.1., 7.2., 7.5, 7.6. e 7.7. existe um 

número significativo de respostas sem opinião.  
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Considerações finais do inquérito aos docentes 
8.  

8.1. Aspectos mais positivos do Agrupamento mencionados no universo dos 41 inquiridos:  

 

• Relações humanas (docentes; Direcção; Assistentes Operacionais), permitindo um ambiente 

favorável ao trabalho colaborativo;  

• Disponibilidade para a resolução de problemas (docentes e Direcção); 

• Dinâmicas do Agrupamento; 

• Autonomia dos docentes; 

• Abertura da comunidade escolar; 

• Bom funcionamento do SPO. 

 

8.2. Aspectos mais negativos do Agrupamento: 

 

• Falta de respostas eficazes à indisciplina; 

• Falta de recursos humanos (assistentes operacionais e administrativos); 

• Ausência de espaços de lazer interiores para os alunos; 

• Infra-estruturas degradadas: instalações e equipamentos.  

 

 

8.3. Sugestões que considere mais pertinentes: 

 

• Melhorar as infra-estruturas da escola; 

• Maior exigência no controlo da indisciplina; 

• Maior eficácia no acompanhamento pedagógico e nas regras a cumprir; 

• Uma sala de convívio para os alunos; 

• Mais assistentes operacionais e administrativos; 

• Aumentar a oferta educativa (desportiva e artística).  
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       Questionário aos Encarregados de Educação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. Caracterização da amostra. (7 questões neste grupo) 

 

1.1. Sexo. 

 

1.2. Idade. 

 

1.3. Residência (Freguesia - Concelho). 

 
 

1.4. Escolaridade. 

 

1.5. Situação laboral. 

 

1.6. Número de elementos do agregado familiar. 

 
 

E. E Universo Amostra % 

1º ciclo  152   

2º ciclo 134   

3º ciclo 180   

Total 466 121 26,0% 
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1.7. Número de educandos inscritos no 
Agrupamento. 

 

  

 

Desta amostragem, podemos concluir que o público-alvo é essencialmente do sexo feminino com uma 

idade compreendida entre os 30/39 anos e reside, maioritariamente, na freguesia de Campo de Ourique. 

De considerar, ainda assim, o facto de 13% dos encarregados de educação residir em freguesias fora da 

área de instalação do agrupamento, nomeadamente, fora do concelho de Lisboa: Sintra, Rio de Mouro, 

Cacém e Cascais.  

A maioria dos encarregados de educação possui o ensino secundário (31,4%), logo seguida do ensino 

superior (27,3%). Na situação laboral, é preponderante a resposta funcionários por conta de outrem. O 

agregado familiar maioritário é de 3 pessoas (33,1%), logo seguido pelo de 4 elementos (26,4%). 

Consideramos importante referir que 24% dos agregados familiares é composto por mais de 4 elementos. 

A maioria (79,3%) tem apenas um educando inscrito no agrupamento. 

 

 

2. Grau de satisfação da comunidade educativa 

 

2.1. Grau de satisfação relativamente ao desempenho (13 questões neste grupo): 

 

2.1.1. do Director. 

 

2.1.2. da Direcção. 
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2.1.3. do Director de turma. 

 

2.1.4. dos Professores. 

 
2.1.5. dos Professores de Educação Especial. 

 

2.1.6. dos Serviços Administrativos. 

 
2.1.7. dos Assistentes Operacionais. 
 

 

2.1.8. do acompanhamento dos alunos pelos  
Serviços de Psicologia e Orientação (SPO). 
 

  
2.1.9. do apoio directo aos alunos no  
Gabinete de Atendimento Prioritário (GAP). 
 

 

2.1.10. do apoio directo aos alunos no  
Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA). 
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2.1.11. do apoio aos alunos no Apoio Tutorial 
Específico (ATE). 
 

 

2.1.12. do apoio aos alunos no Apoio ao Estudo 
(2.º Ciclo). 
 

 
2.1.13. do apoio aos alunos no  
Apoio Educativo (3.º Ciclo). 
 

 

 

 

 

 

A partir da análise dos inquéritos realizados, destacamos que todos os itens apresentam como resposta 

dominante as hipóteses: “Bom” ou “Muito Bom”.  

Relativamente às questões sobre o SPO, GAP, GAA, ATE, Apoio ao Estudo (2.º ciclo) e Apoio Educativo (3.º 

ciclo), a opção mais seleccionada foi “Não tenho opinião” (entre 50 e 60%). Este resultado significativo 

surge pelo facto de os encarregados de educação não conhecerem esses serviços, não terem contacto 

com eles ou os seus educandos não lhes estarem afectos.  

 

 

2.2. Grau de satisfação com a cultura de escola e ambiente escolar (11 questões neste item). 

 

2.2.1 Oferta Curricular. 

 

2.2.2. Diversidade de actividades culturais. 

 

 
 
 



 
Relatório de Avaliação Interna 

 

42 

 
2.2.3. Visitas de estudo e outras actividades fora 
da escola. 
 

 

2.2.4. Actividades orientadas para uma vida 
saudável (alimentação, exercício físico...). 
 

 

2.2.5. Actividades orientadas para uma vida segura 
(incêndios, sismos...). 
 

 

2.2.6. Práticas de sustentabilidade energética e 
ecológica. 

 

2.2.7. Acompanhamento e vigilância prestados 
pelos funcionários. 

 

2.2.8. Controlo e segurança nas entradas e saídas 
da escola. 

 

2.2.9. Disciplina e segurança no interior da escola. 

 

2.2.10. Forma como são geridos os conflitos entre 
alunos. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Relatório de Avaliação Interna 

 

43 

 
2.2.11. Apoio prestado aos alunos com 
necessidades educativas especiais. 
 

 

 

 
 

A partir da análise dos inquéritos realizados, destacamos os seguintes itens: 

• Questão 2.2.8. – Controlo e segurança nas entradas e saídas da escola – “Muito Bom” 

(35,5%) – o único “Muito Bom” neste grupo. 

• Questões 2.2.1; 2.2.2.; 2.2.4.; 2.2.6.; 2.2.7; 2.2.9. – Preponderância de respostas 

“Satisfatório” e “Bom”. 

• Questões 2.2.3. e 2.2.10. - Preponderância de respostas “Pouco Satisfatório”. 

• Questão 2.2.5. – Actividades orientadas para uma vida segura – os valores de todas as 

respostas são muitos semelhantes.  

 

2.3. Grau de satisfação relativamente aos serviços e equipamentos escolares (7 questões). 

 

2.3.1. Instalações da escola em geral. 

 

2.3.2. Salas de aula. 

 
2.3.3. Equipamento informático. 

 

2.3.4. Pátios e recreios. 
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2.3.5. Refeitório. 

 

2.3.6. Refeições. 

 
2.3.7. Condições de higiene e segurança. 

 

 

 

 

Salienta-se neste grupo a prevalência da menção de “Satisfatório” em todas as respostas, logo seguida de 

“Bom”. 

Destacamos o facto de um número significativo (25,6%) dos EE não ter opinião relativamente às condições 

do refeitório; ainda que 46% o classifique com “Bom” ou “Satisfatório”. 

 

2.4. Grau de satisfação relativamente ao contributo das parcerias com o Agrupamento para a 

melhoria do sucesso dos alunos (7 questões neste item). 

 

2.4.1. SolSal. 

 

2.4.2. Fazer a Ponte. 

 

2.4.3. Clube de Teatro - Teatro Nacional  
D. Maria II. 

 

2.4.4. Eco-Escolas. 
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2.4.5. Projecto de Educação para a Saúde (PES). 

 

2.4.6. Projecto Tempo de Silêncio-Meditação. 

 
2.4.7. Casa da Praia 

 

 

 
 

 

Neste grupo a maioria dos inquiridos não tem opinião sobre as parcerias estabelecidas. 

 

 

3. Formas de valorização do sucesso dos alunos. 

 

3.1. Grau de conhecimento pessoal relativamente aos documentos 

estruturantes do Agrupamento. (7 questões neste grupo) 

 

3.1.1. Conheço o Projecto Educativo do 
Agrupamento. 

 

3.1.2. Conheço o Regulamento Interno do 
Agrupamento. 
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3.1.3. Conheço o Estatuto do Aluno e Ética Escolar 
(Decreto-Lei 51/2012, 5 de Setembro). 

 

3.1.4. Conheço o Plano Plurianual de Melhoria do 
Agrupamento. 

 

3.1.5. Conheço o Plano Anual de Actividades do 
Agrupamento. 

 

3.1.6. Conheço o Projecto TEIP do Agrupamento. 
 

 

3.1.7. Conheço a Página da Internet do 
Agrupamento. 

 

 

 

Da análise dos resultados deste grupo sublinha-se o facto de que a maioria dos documentos mais 

relevantes, Projecto Educativo, Regulamento Interno e Estatuto do Aluno, são do conhecimento da quase 

totalidade dos inquiridos (3/4). Assim como, a Página Electrónica do Agrupamento é consultada por quase 

100% dos encarregados de educação. 

 

Por outro lado, os documentos Plano Plurianual de Melhoria, Plano Anual de Actividades e Projecto TEIP 

não são do interesse dos encarregados de educação.  
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3.2. Grau de participação na vida escolar (4 questões neste item). 

 

3.2.1. Reuniões de Encarregados de Educação com 
o Director de Turma. 

 

3.2.2. Reuniões individuais com o Director de 
Turma. 

 

3.2.3. Reuniões com a Direcção. 
 
 

 

3.2.4. Reuniões com os serviços de apoio aos 
alunos (Professor Ensino Especial, GAP, GAA, 
SPO). 

 
 

Dos inquiridos que responderam (121 dos 763), verifica-se que participam massivamente nas reuniões 

para as quais são solicitados, sobretudo com o Director de Turma. 

 

 

3.3. Grau de participação na relação pedagógica (6 questões neste grupo). 

 

3.3.1. Procuro estar informado sobre as 
actividades escolares do meu educando. 

 

3.3.2. Procuro estar informado sobre o 
desempenho escolar do meu educando. 
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3.3.3. Transmito aos professores informação 
importante sobre o meu educando. 

 

3.3.4. Reconheço e valorizo o trabalho 
desenvolvido pelos professores. 
 

 
3.3.5. Reflito com o meu educando sobre a sua 
vida escolar. 

 

3.3.6. Incentivo o meu educando a melhorar o seu 
desempenho escolar. 

 
 
 

A partir da análise dos inquéritos realizados, destaca-se a resposta afirmativa, com uma percentagem 

sempre superior a 90%. 

 

3.4. Comunicação Escola – Família (1 questão neste grupo). 

 

3.4.1. Qual o meio de comunicação que mais utiliza para 
comunicar com a escola? 

 

O meio mais utilizado na comunicação 

escola-família é o correio electrónico. 
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4. Contributo da Escola para o desenvolvimento da comunidade 

 

4.1. Qual a importância das actividades/projectos 
do Agrupamento para o desenvolvimento da 
comunidade envolvente? 

 

4.2. O Agrupamento incentiva os 
pais/encarregados de educação a participarem na 
vida escolar? 

 
4.3. Os pais e encarregados de educação, em geral, 
participam nas actividades escolares? 
 
 
 

 

4.4. O Agrupamento coopera com outras 
instituições locais (Junta de Freguesia, Câmara 
Municipal, Bombeiros, Biblioteca Municipal, 
Espaço Europa, Universidade Sénior, Instituições 
Culturais, outras...)? 
 

 
4.5. Há actividades que mostram à comunidade o 
que fazemos na escola? 

 

4.6. Gosto de participar nas actividades da escola? 
 

 

 

 

Neste grupo, apesar de se verificar a prevalência da resposta “Poucas Vezes”, destacamos o facto de 

metade dos respondentes afirmarem gostar de participar nas actividades promovidas pela escola 

(questão 4.6.), ainda que 40% considere que o Agrupamento não incentiva a sua participação (questão 

4.2.). 

Releva-se ainda o facto de cerca de 70% considerar que as actividades e projectos do Agrupamento são 

importantes para o desenvolvimento da comunidade envolvente. 
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Considerações finais do inquérito aos EE. 
5.  

5.1. Aspectos mais positivos do Agrupamento. 

Os inquiridos na sua maioria consideram que: 

• A generalidade dos professores, salientando os DT, técnicos e funcionários realizam esforços 

permanentes no sentido de ajudar os alunos a ultrapassar dificuldades; manifestam simpatia e 

disponibilidade na relação com os EE; 

• Consideram relevante o trabalho dos CAF e AEC; 

• Existe controlo na entrada e saída dos alunos, e segurança no espaço escolar; 

• A comunicação escola-família desenrola-se de forma eficaz; 

• Existe uma relação de proximidade da comunidade educativa e os EE. 

 

5.2. Aspectos mais negativos do Agrupamento.  

Os inquiridos na sua maioria consideram que:  

• Verificam-se episódios de indisciplina, violência e não são implementadas medidas para a sua 

resolução; 

• A escola apresenta espaços muito degradados, destacando as casas de banho, o refeitório e o 

ginásio;  

• O horário de atendimento ao público dos Serviços Administrativos é insuficiente; 

• Os alunos não são tidos em conta relativamente às suas opiniões e sugestões; 

 

5.3. Questões/Sugestões apresentadas. 

As sugestões referidas em maior número, pelos inquiridos, foram: 

• Dinamização de actividades extracurriculares (passeios, visitas de estudo, frequência da piscina 

de Campo de Ourique); 

• Promoção de actividades que estimulem a participação dos Encarregados de Educação na vida do 

Agrupamento; 

• Criação de Cursos de Verão de PLNM para adultos; 

• Mais celeridade na resolução dos problemas que ocorram no Agrupamento; 

• Alargamento do horário dos Serviços Administrativos e da Biblioteca escolar; 

• Prevenção de situações de bullying e mais vigilância nos espaços de recreio; 

• Ocupação dos alunos com actividades lúdicas quando não têm professor; 

• Mais disponibilidade por parte da Direcção para ouvir os encarregados de educação. 
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5.4. Recomendaria o Agrupamento a um amigo? 

 

A grande maioria dos inquiridos (73,6%) afirma 

que recomendaria o Agrupamento a um amigo. 

Não recomendam, 26,4%;  
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Taxa de sucesso dos alunos 
 

Taxa de sucesso dos alunos 21/22 - (Pautas 3º período E360) 
      

1º ciclo 

Escola Turmas 
Nº alunos 
avaliados 

Nº alunos transitaram 
/aprovados 

Taxa de 
sucesso% 

Total de alunos que 
transitaram/aprovados 

SC 

3ºA 19 18 94,74% 
34 

3ºB 16 16 100,00% 

4ºA 19 19 100,00% 

55 4ºB 18 18 100,00% 

4ºC 18 18 100,00% 

MM 
3ºC 21 20 95,24% 20 

4ºD 19 19 100,00% 19 

FC 3ºD/4ºE 21 15 71,43% 15 

Total 1º Ciclo 151 143 94,70% 143 

2º ciclo 

MM 

5ºA 20 17 85,00% 

53 5ºB 20 17 85,00% 

5ºC 20 19 95,00% 

6ºA 17 12 70,59% 

58 
6ºB 21 18 85,71% 

6ºC 21 15 71,43% 

6ºD 18 13 72,22% 

Total 2º Ciclo 137 111 81,02% 111 

3º ciclo 

MM 

7ºA 22 20 90,91% 

50 7ºB 22 16 72,73% 

7ºC 22 14 63,64% 

8ºA 11 10 90,91% 

41 8ºB 18 16 88,89% 

8ºC 17 15 88,24% 

9ºA 22 22 100,00% 

70 9ºB 22 20 90,91% 

9ºC 28 28 100,00% 

Total 3º Ciclo 184 161 87,50% 161 

TOTAIS AGRUPAMENTO 472 415 87,92% 415 
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Conclusão 
 

Reconhecemos a importância do processo de autoavaliação para a melhoria da qualidade 

do serviço a prestar pela instituição, no pressuposto de que a informação será utilizada na 

promoção de futuras ações de melhoria.  

A implementação de processos devidamente estruturados de avaliação constitui-se assim 

como uma oportunidade de melhoria a alcançar.  

A consistência das práticas de autoavaliação pressupõe a abrangência do processo de 

recolha de dados, o rigor da análise do nível de satisfação dos elementos da comunidade 

educativa, a monitorização e avaliação das ações e estratégias de melhoria e aperfeiçoamento.  

O impacto pretendido é a correção das áreas com menores níveis de desempenho e a 

melhoria das práticas, visando a qualidade dos serviços e dos resultados no processo de ensino 

e aprendizagem. Contudo, se a comunidade educativa não participa no processo de avaliação, se 

os membros da comunidade educativa se eximem a responder aos inquéritos, torna-se mais 

difícil o trabalho de recolha de informação, mais difícil o conhecimento da opinião de quem 

espera um bom serviço da instituição, mais difícil a definição de estratégias de melhoria e 

aperfeiçoamento. 

De uma forma global, o presente relatório reflete uma imagem do Agrupamento que 

permite ter uma visão de conjunto das práticas já implementadas, que devem ser replicadas, e 

das oportunidades de melhoria que se pretendem aproveitar. Perseguindo estes objetivos, é com 

algum desalento que esta equipa de avaliação constata a fraca participação na recolha de 

informação de quase todos os grupos da comunidade educativo, exceção feita para os alunos do 

1.º ciclo e professores. 

 
 
 

A Secção de Auto-avaliação 


