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“Nem tudo o que se enfrenta pode ser modificado, 

mas nada pode ser modificado até que seja enfrentado.”  

(Albert Einstein) 
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Nota(s) Introdutória(s) 

Cumprindo o disposto na lei relativamente à definição das orientações gerais para a 

autoavaliação, o Agrupamento de Escolas nº 1 de Gondomar (AEG1), não obstante a 

necessidade do encerramento das suas escolas (Jardins, escolas básicas e secundária) em 

virtude do fenómeno pandémico Covid-19 e do confinamento a que os diferentes atores 

se viram obrigados, não deixou de continuar o empreendimento do processo de 

autoavaliação, com o objetivo de identificar os seus pontos fortes e diagnosticar 

problemas que possibilitem tomar decisões que autorizem a melhoria contínua e 

sustentada da organização, promovendo a qualidade educativa. 

Este facto do confinamento pode ter tido influência nas respostas aos questionários 

propostos, pois nem todas as pessoas têm computador e/ou smartphone e a ligação à 

Internet/rede é, frequentemente, muito lenta ou difícil a partir das suas habitações. 

Nalguns casos, o acesso à internet faz-se por dados móveis que nem sempre são 

suficientes, pois têm um custo. Por outro lado, os diferentes agentes viram, de um dia 

para o outro, a sua casa transformada numa espécie de sala de aula, e viram-se 

assoberbados de trabalho. De facto, confinamento exigiu mais do que nunca a 

cumplicidade das famílias no processo de aprendizagem e não custa aceitar que muito 

do seu esforço e energia tenha sido canalizado para essa tarefa. 

Também será de aceitar que as respostas dos nossos informantes aos questionários 

possam ter sofrido a influência de uma maior pressão psicológica e anímica a que todos 

eles, de alguma forma, estiveram sujeitos nestes tempos de pandemia. 

Agradecer é um momento especial de comunicação com as pessoas que, de uma forma 

ou de outra, nos acompanharam na realização deste trabalho. Por isso mesmo, o que 

sentimos extravasa largamente o valor semântico da palavra obrigado pois, temos para 

nós que jamais se agradece a alguém a quem se fica em dívida para sempre. 

Não obstante, não podemos deixar de expressar o nosso profundo reconhecimento ao 

nosso psicólogo Marco Fontes pela sua disponibilidade e pela qualidade científica que 

emprestou a este mesmo trabalho. 

Permitam-nos igualmente invocar o nome da colega Manuela Coutinho, membro da 

Equipa de Autoavaliação, e que o Covid-19 a roubou do nosso convívio. Evocar o seu 

nome, recordar a sua pessoa, é a nossa singela homenagem. Obrigado e até sempre, 

Manuela. 
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PREÂMBULO 

 

No âmbito no processo de autoavaliação do Agrupamento de Escolas n.º 1 de 

Gondomar (AEG1), foi aplicado um inquérito por questionário de satisfação a todo o 

corpo docente e não-docente, em formato online, disponibilizado na plataforma Google 

Forms, entre o período de 8 a 13 de maio.  

Assim, o presente relatório tem como principal objetivo proceder à apresentação do 

processo de análise e interpretação dos dados do referido questionário. 

Pretendeu-se apreciar a perceção e aferir o grau de satisfação do corpo docente e não-

docente nos seguintes domínios: A. Caracterização do(s) Respondente(s), B. 

Documentos Estruturantes, C. Liderança(s) e Serviço Educativo (Conselho Geral, 

Direção, Conselho Pedagógico, Departamentos/Subdepartamentos, Conselho de 

Turma/Conselho de Escola), D. Desempenho Profissional (Docentes), D. Clima e 

Ambiente Educativo (Não-Docentes), E. Equipamentos e Serviços, F. Aspetos Positivos 

e Aspetos a Melhorar. 

Para cada domínio contemplado no questionário procurámos identificar pontos fortes 

(percentagens entre 71 e 100)
1
 e indicadores suscetíveis de melhoria (percentagens entre 

31 e 70)
2
, de forma a aprontar um plano de ação transversal (Plano de Melhoria) a todos 

os estabelecimentos que constituem o Agrupamento, salvaguardando diferenças 

inerentes às especificidades de cada um deles. Os gráficos e tabelas criadas para cada 

domínio permitem uma visualização imediata dos indicadores de acordo com as 

percentagens de respostas obtidas. 

Entendeu-se, com base na literatura da especialidade, optar pela seguinte escala de 

resposta: Discordo totalmente, Discordo, Concordo, Concordo totalmente e Não sei/Não 

se aplica
3
. A introdução desta última tipologia de opção (denominada, na literatura, de 

“não resposta”) visou possibilitar que, em situações em que o respondente considerasse 

que determinada questão não seria aplicada ao seu caso particular ou em que revelasse 

                                                           
1
 Admitimos graduações dentro deste campo: 

91-100 – Excelente 

81-90 – Muito Bom 

71-80 - Bom 
2
 Duas graduações dentro deste campo: 

51-70 – área de melhoria 

31-50 – área de melhoria prioritária. 
3
 A resposta “Não sei/Não se aplica” pode ter razões diversas, pelo que não é correto dar-lhe uma 

interpretação unívoca. “Não sei” pode significar receio de emitir opinião ou de revelar uma atitude; pode 

estar associado à não compreensão da pergunta; pode esconder falta de tempo para responder a um 

questionário. 
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ignorância face ao objeto e/ou natureza da mesma, pudesse optar por esta tipologia de 

resposta. Neste sentido, ainda que os valores obtidos nesta tipologia de resposta não 

tenham sido considerados em termos de aquilatação do grau de satisfação e/ou 

insatisfação, o seu resultado foi considerado na análise efetuada, na medida em que, 

dada a natureza das questões colocadas e tendo em consideração a natureza da 

população-alvo, seria de esperar que todos os indivíduos se manifestassem disponíveis 

para a apresentação de uma resposta valorativa e não deste tipo de “não resposta” nos 

itens questionados. Assim, em vários casos, as “não respostas” registadas assumem-se 

como relevantes para a consciencialização da necessidade de um maior envolvimento 

dos elementos da comunidade educativa nas problemáticas, dinâmicas e/ou serviços do 

agrupamento em que se verificaram elevadas percentagens de opção desta tipologia de 

resposta, na medida em que se espera que, no futuro, exista uma redução das mesmas e 

uma maior capacidade de apresentação de uma resposta efetivamente valorativa. 

No âmbito do Processo de Implementação do Quadro de Referência da Qualidade e 

Melhoria Contínua do Ensino e Formação Profissional (EQAVET), foi aplicado um 

inquérito de Satisfação aos Encarregados de Educação (EE) dos alunos que frequentam 

o Ensino Profissional. 

Pretendeu-se com ele aferir o grau de satisfação dos EE em vários domínios, 

nomeadamente: Desempenho da Direção e do Diretor de Turma, Processo de Ensino e 

Aprendizagem, Envolvimento e Participação dos EE na Vida Escolar dos Educandos, 

Funcionamento dos Serviços, Instalações e Recursos e Informações sobre a escola. 

Considerando que o referido questionário deve, em nosso entender, ser enquadrado num 

contexto de autoavaliação (do AEG1), mas porque obedeceu a uma metodologia e a um 

tratamento diferentes dos utilizados nos outros dois questionários, achamos por bem 

apensá-lo a este relatório (Anexo1). 

O presente relatório é uma versão reduzida, por forma a facilitar a sua devolução à 

comunidade educativa, a sua análise e reflexão nas diferentes estruturas que a compõem 

e posterior elaboração de um Plano Gradual de Melhoria.  

De seguida apresentam-se os resultados do tratamento estatístico do inquérito por 

questionário aplicado aos Docentes e Não-docentes do AEG1. 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O questionário foi aplicado a todo corpo docente do AEG1 (218 elementos), tendo-se 

obtido a percentagem de retorno de 87,2%. (190) 

 

Universo 218 elementos 

Amostra 190 elementos 

 

Assim, pode concluir-se que as respostas ao questionário constituem-se numa amostra 

muito representativa do universo do AEG1. 

 

Já no que se refere à população não docente, de um universo de 105 elementos, apenas 

se verificou uma amostra de 48 respondentes, correspondendo a 45,7%. Este facto, 

apesar de não inviabilizar uma eventual leitura dos dados obtidos, condiciona de alguma 

forma os resultados pretendidos, na medida em que importava abranger o máximo 

possível de elementos e, nesse sentido, uma percentagem inferior a 50% não nos parece 

totalmente satisfatória. Deverão, nesse sentido, ser desenvolvidos mecanismos de 

incremento e fomento da participação dos não-docentes em futuras iniciativas de 

auscultação dos mesmos.  

 

Universo 105 elementos 

Amostra 48 elementos 
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DOCENTES 

 

A - CARACTERIZAÇÃO DO(S) RESPONDENTE(S) 
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Tempo de serviço 

Tempo de 
serviço em anos 

Até 5  5 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 Total 

Número de 
docentes 

3 7 38 66 71 5 190 

1,6% 3,7% 20,0% 34,7% 37,4% 2,6%  
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Neste domínio (Tabela 1) destacam-se alguns indicadores: 

 

      Tabela 1 - Tabela resumo 

Tabela Resumo 

Escola onde exerce funções ESG 65,3 % 

Tempo colocado escola mais de 10 anos 53,2 % 

Vínculo contratual QA/QE 72,1 % 

Nível de ensino lecionado 

Secundário 55,8 % 

Ensino 

Profissional 

38,4 % 

Idade 
Mais de 50 anos 64,8 %  

Menos de 39 anos 5,2 % 

Habilitação literárias 
Licenciatura  73,7 % 

Bacharelato 2,1 % 

Tempo de serviço em anos 
31 a 40 anos 37,4 % 

Menos de 5 anos 1,6 % 

     Fonte: Inquérito por questionário 

 

Pode concluir-se que a maior parte do corpo docente do AEG1 leciona na escola-sede, 

Escola Secundária de Gondomar (ESG), é um corpo estável, pois 72, 1% pertence ao 

QA/QE do Agrupamento, envelhecido (64,8% tem mais de 50 anos) e com experiência 

profissional alargada, pois 37,4 % têm entre 31 a 40 anos de serviço. No que diz 

respeito às habilitações académicas, 73,7% dos respondentes são detentores de 

Licenciatura, 21% de Mestrado, 3,6% possui o Doutoramento e, apenas 2,1% o 

Bacharelato. 
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NÃO DOCENTES 

 

A. CARACTERIZAÇÃO DO(S) RESPONDENTE(S) 
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Em termos de estabelecimento de ensino, verifica-se que a maior percentagem dos 

respondentes (62,5%) pertence à escola-sede. 

Cerca de dois terços dos inquiridos (66,7%) apresentam-se como tendo mais de 10 anos 

de serviço, facto que denota a estabilidade do corpo não-docente do agrupamento. 

Ainda assim, destaca-se que, apesar do elevado número de anos de serviço, apenas 

39,6% possuem um vínculo contratual a termo incerto e 31,3% a termo certo. 

Dos elementos do corpo não-docente que responderam ao questionário, 72,9% 

correspondem a assistentes operacionais e 25% a assistentes técnicos. Os restantes 

elementos (2,1%) são constituídos por técnicos superiores da instituição. 

A faixa etária dominante corresponde ao intervalo etário dos 50 a 59 anos (43,8%) e 

apenas 8,3% dos elementos do corpo não-docente se encontram em faixas etárias abaixo 

dos 40 anos. 

Em termos de tempo de serviço, destaca-se que a existência de 35,3% de elementos com 

11 a 20 anos de serviço. 

No que concerne às habilitações literárias, regista-se uma dominância (64,6%) de 

elementos com o ensino secundário completo (12º ano). Contudo, destaca-se ainda a 

abrangência de perfis formativos no pessoal não-docente, na medida em que existem 

elementos que apenas possuem o 1º e/ou 2º ciclo de ensino básico, mas também se 

registam elementos com licenciatura, mestrado e/ou doutoramento. 
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DOCENTES 

 

B – DOCUMENTOS ESTRUTURANTES 

 

Documentos 
Estruturantes 

Discordo 
totalment

e 
Discordo Concordo 

Concordo 
totalment

e 

Não sei / 
Não se 
aplica 

Total 

Conheço o Projeto 
Educativo do AEG1 

0 1 90 98 1 190 

0,0% 0,5% 47,4% 51,6% 0,5%  

Conheço o 
Regulamento 
Interno do AEG1 

0 1 83 105 1 190 

0,0% 0,5% 43,7% 55,3% 0,5%  

Conheço o Plano 
de Melhoria do 
AEG1 

0 1 94 93 2 190 

0,0% 0,5% 49,5% 48,9% 1,1%  

Conheço o Plano 
Anual de 
Atividades (PAA) 
do AEG1 

0 1 87 101 1 190 

0,0% 0,5% 45,8% 53,2% 0,5%  

 

Analisando o gráfico e a tabela relativos ao domínio do conhecimento dos documentos 

estruturantes do AEG1, pode dizer-se que este é um ponto forte (Excelente), pois a 

esmagadora maioria dos professores (99%) afirma ser conhecedor dos diferentes 

documentos, e apenas um dos inquiridos refere desconhecer o Plano de Melhoria do 

AEG1 e outros dois respondem Não sei/Não se aplica, no mesmo indicador. 
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NÃO-DOCENTES 

 

B – DOCUMENTOS ESTRUTURANTES 

 

Documentos 
Estruturantes 

Discordo 
totalmente 

Discordo Concordo 
Concordo 
totalmente 

Não sei / 
Não se 
aplica 

Total 

Conheço o Projeto 
Educativo do AEG1 

1 2 25 11 9 48 

2,1 % 4,2 % 52,1 % 22,9 % 18,8 % 
 

Conheço o 
Regulamento 
Interno do AEG1 

0 0 28 14 6 48 

0,0 % 0,0 % 58,3 % 29,2 % 12,5 % 
 

Conheço o Plano de 
Melhoria do AEG1 

1 4 22 7 14 48 

2,1 % 8,3 % 45,8 % 14,6 % 29,2 % 
 

Conheço o Plano 
Anual de Atividades 
(PAA) do AEG1 

0 1 26 10 11 48 

0,0 % 2,1 % 54,2 % 20,8 % 22,9 % 
 

 

Analisando o gráfico e a tabela relativos ao domínio do conhecimento dos documentos 

estruturantes do AEG1, é possível concluir que, maioritariamente, o pessoal não-

docente conhece os principais documentos estruturantes do agrupamento. Contudo, 

importa destacar a elevada percentagem de elementos que, nomeadamente no que 

concerne ao Plano de Melhoria do AEG1 e ao Plano Anual de Atividades, respondem 

“Não sei / Não se aplica” (29,2% e 22, 9%, respetivamente). 
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DOCENTES 

 

C – LIDERANÇA(S) E SERVIÇO EDUCATIVO 

 

Conselho Geral do 
AEG1 

Discordo 
totalment

e 
Discordo 

Concord
o 

Concord
o 

totalment
e 

Não sei / 
Não se 
aplica 

 Total 

Conheço a sua 
composição 

2 23 106 51 8 190 

1,1% 12,1% 55,8% 26,8% 4,2%   

Conheço as suas 
competências 

1 5 108 72 4 190 

0,5% 2,6% 56,8% 37,9% 2,1%   

Conheço a sua ação 
3 14 113 52 8 190 

1,6% 7,4% 59,5% 27,4% 4,2%   

Envolve a 
Comunidade 
Educativa na(s) 
dinâmica(s) do AEG1 

3 7 110 62 8 190 

1,6% 3,7% 57,9% 32,6% 4,2%   

Conheço os meus 
representantes no 
Conselho Geral 

3 14 90 76 7 190 

1,6% 7,4% 47,4% 40,0% 3,7%   

 

Em relação ao indicador Conselho Geral, reconhece-se que o corpo docente, na sua 

maioria (88,4%) tem conhecimento da sua composição, das suas competências, da sua 

ação e dos seus representantes no mesmo órgão, bem como das dinâmicas de 

envolvimento da Comunidade Educativa por este promovidas. Não pode esquecer-se, 

contudo, que 9% dos professores respondentes não conhece os seus representantes neste 

mesmo órgão. 
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Direção do AEG1 
Discordo 

totalmente 
Discordo Concordo 

Concordo 

totalmente 

Não sei / 

Não se 

aplica 

Total 

Possui uma visão 

estratégica para o 

AEG1 

0 4 85 99 2 190 

0,0% 2,1% 44,7% 52,1% 1,1%  

Envolve todos os 

agentes 

educativos na 

elaboração e/ou 

revisão dos 

documentos 

estruturantes 

1 13 85 85 6 190 

0,5% 6,8% 44,7% 44,7% 3,2%  

Delega 

competências e 

responsabilidades 

nas estruturas de 

gestão curricular 

2 10 95 78 5 190 

1,1% 5,3% 50,0% 41,1% 2,6%  
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intermédia 

Gere com eficácia 

os conflitos de 

ocorrem no AEG1 

3 14 91 74 8 190 

1,6% 7,4% 47,9% 38,9% 4,2%  

Promove a 

imagem do AEG1 

junto da 

comunidade 

educativa 

1 0 56 131 2 190 

0,5% 0,0% 29,5% 68,9% 1,1%  

É sensível aos 

problemas dos 

alunos e 

encarregados de 

educação, 

respondendo em 

tempo útil às 

questões por eles 

colocadas 

0 7 70 102 11 190 

0,0% 3,7% 36,8% 53,7% 5,8%  

É recetiva a 

sugestões do 

pessoal docente e 

valoriza os seus 

contributos 

4 20 87 75 4 190 

2,1% 10,5% 45,8% 39,5% 2,1%  

Envolve 

professores, 

alunos, 

encarregados de 

educação e outros 

nos projetos no 

AEG1 

0 5 81 103 1 190 

0,0% 2,6% 42,6% 54,2% 0,5%  

Promove um clima 

de bem estar e de 

cooperação entre 

todos os 

elementos da 

comunidade 

3 12 90 78 7 190 

1,6% 6,3% 47,4% 41,1% 3,7%  

 

No respeitante à Direção, o corpo docente, em mais de 85,3 % manifesta um 

reconhecimento muito positivo (Muito Bom) do trabalho desenvolvido pelo órgão de 

gestão, nos seus diferentes âmbitos de ação, com particular incidência na visão 

estratégica, no envolvimento da comunidade educativa e na delegação de competências 

nas estruturas de gestão intermédia e a promoção da imagem do AEG1 junto da 

comunidade. 
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Merecerá reflexão, porque denota uma apreciação ligeiramente inferior, a receptividade 

do órgão de gestão relativamente a sugestões do pessoal docente e à valorização dos 

seus contributos (70,6%). 

 

 

 

Conselho Pedagógico 
do AEG1 

Discordo 
totalment

e 
Discordo Concordo 

Concordo 
totalment

e 

Não sei / 
Não se 
aplica 

 Total 

Define critérios de 
apoio aos professores 
menos experientes 

2 24 83 43 38 190 

1,1% 12,6% 43,7% 22,6% 20,0%  

Pondera a eficácia das 
medidas de apoio 
educativo 

2 8 100 74 6 190 

1,1% 4,2% 52,6% 38,9% 3,2%  

Define estratégias em 
relação ao 

1 5 91 88 5 190 
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cumprimento das 
metas estabelecidas 
no Projeto Educativo 
de Agrupamento 

0,5% 2,6% 47,9% 46,3% 2,6%  

Define critérios de 
avaliação transversais 
dos alunos 

1 4 100 81 4 190 

0,5% 2,1% 52,6% 42,6% 2,1%  

Define estratégias de 
articulação curricular 
transversal e vertical 

0 9 101 73 7 190 

0,0% 4,7% 53,2% 38,4% 3,7%  

Define as áreas 
prioritárias de 
formação 

1 6 91 76 16 190 

0,5% 3,2% 47,9% 40,0% 8,4%  

Estabelece estratégias 
para otimizar o 
impacto da formação 
nos processos de 
ensino e de 
aprendizagem 

1 11 96 61 21 190 

0,5% 5,8% 50,5% 32,1% 11,1%  

Envolve-se e participa 
no processo de 
avaliação do 
desempenho docente 

2 8 88 75 17 190 

1,1% 4,2% 46,3% 39,5% 8,9%  

 

O corpo docente, na sua maioria (86,8%) manifesta um muito bom conhecimento das 

diferentes competências do Conselho Pedagógico. Porém, não será despiciendo 

sublinhar a existência de uma parte desse grupo que manifesta desconhecer algumas 

dessas competências, nomeadamente no respeitante ao estabelecimento de estratégias 

para otimizar o impacto da formação nos processos de ensino e de aprendizagem 

(17,4%), e ainda no concernente ao indicador da definição dos critérios de apoio aos 

professores menos experientes (13,7 %), evidência que pode ser compreendida pelo 

facto do corpo docente do AEG1 comportar poucos professores inexperientes. Ainda 

neste indicador, sublinhe-se que 20% dos inquiridos responde “Não sei/Não se aplica.  
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Departamento/ 

Subdepartamento 

Discordo 

totalmente 
Discordo Concordo 

Concordo 

totalmente 

Não sei / 

Não se 

aplica 

Total 

Define regularmente 

estratégias de 

articulação curricular 

horizontal e vertical 

0 9 83 95 3 190 

0,0% 4,7% 43,7% 50,0% 1,6%  

Analisa os resultados 

das avaliações internas 

e externas e toma 

decisões 

0 1 61 127 1 190 

0,0% 0,5% 32,1% 66,8% 0,5%  

Desenha as 

planificações, tendo por 
0 1 61 126 2 190 



 

24 

 

base os documentos 

curriculares 

estruturantes (Perfil dos 

Alunos, Aprendizagens 

Essenciais, …) 

0,0% 0,5% 32,1% 66,3% 1,1%  

Elabora instrumentos de 

avaliação comuns com 

vista à aferição dos 

conhecimentos dos 

alunos 

1 4 67 116 2 190 

0,5% 2,1% 35,3% 61,1% 1,1%  

Define estratégias para 

otimizar o trabalho 

colaborativo de forma a 

que este contribua para 

a melhoria dos 

processos de ensino 

2 8 70 108 2 190 

1,1% 4,2% 36,8% 56,8% 1,1%  

Analisa se a formação 

contínua dos 

professores tem 

impacto na melhoria das 

práticas 

1 19 83 67 20 190 

0,5% 10,0% 43,7% 35,3% 10,5%  

Define estratégias de 

otimização do impacto 

das coadjuvações na 

melhoria dos processos 

e dos resultados 

4 8 81 86 11 190 

2,1% 4,2% 42,6% 45,3% 5,8%  

 

Relativamente ao indicador do trabalho desenvolvido no seio dos 

Departamentos/Subdepartamentos, nos seus diferentes campos de ação, o corpo docente 

avalia-o como excelente, avaliação esta constatável a partir elevada percentagem de 

respostas de concordância (92,5%). Deve-se, no entanto, sublinhar a existência de uma 

elevada percentagem de docentes (10,5 %) que revela desconhecimento de alguns dos 

âmbitos de ação do mesmo órgão, nomeadamente no que se refere à análise realizada a 

propósito da formação contínua dos professores e o seu impacto na melhoria das 

práticas. Refira-se ainda que, neste mesmo âmbito, 10,5% responde “Não sei/Não se 

aplica”. 
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Conselho de Turma/ 

Conselho de Escola 

Discordo 

totalmente 
Discordo Concordo 

Concordo 

totalmente 

Não sei / 

Não se 

aplica 

Total 

Estabelece estratégias 

de envolvimento dos 

pais/EE no processo 

educativo dos alunos 

0 3 67 116 4 190 

0,0% 1,6% 35,3% 61,1% 2,1%  

Estabelece normas em 

relação ao 

comportamento dos 

alunos 

3 3 47 133 4 190 

1,6% 1,6% 24,7% 70,0% 2,1%  

Estabelece estratégias 

de articulação curricular 

horizontal, partindo da 

análise das 

aprendizagens 

essenciais das diversas 

disciplinas 

2 5 77 100 6 190 

1,1% 2,6% 40,5% 52,6% 3,2%  

Toma decisões em 

relação aos processos 

de ensino e de 

aprendizagem, tendo 

em conta metas de 

aprendizagem 

estabelecidas para a 

turma 

1 9 63 113 4 190 

0,5% 4,7% 33,2% 59,5% 2,1%  

Discute e define 

práticas e processos de 

ensino e aprendizagem 

com base no 

aproveitamento escolar 

0 6 68 111 5 190 

0,0% 3,2% 35,8% 58,4% 2,6%  

Elabora o projeto 

curricular de turma, 

tendo como referência o 

Perfil dos Alunos do 

Século XXI 

1 2 71 112 4 190 

0,5% 1,1% 37,4% 58,9% 2,1%  

Planifica em conjunto 

atividades no âmbito da 

Educação para a 

Cidadania 

0 8 75 94 13 190 

0,0% 4,2% 39,5% 49,5% 6,8%  

 

No que concerne ao funcionamento do Conselho de Turma/Conselho de Escola pode 

concluir-se que os docentes na sua esmagadora maioria manifestou satisfação pelo 
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trabalho desenvolvido no seio dos mesmos, trabalho esse que pode ser avaliado como 

excelente (93,7%). Os indicadores que recolheram um maior grau de concordância 

foram no que se reporta ao trabalho de envolvimento dos Encarregados de Educação no 

processo educativo dos alunos, ao estabelecimento de estratégias de articulação 

curricular e ainda à elaboração do Projeto Curricular de Turma (PCT) tendo como 

referência o Perfil dos Alunos do Séc. XXI. Contudo poderá haver algumas melhorias, 

designadamente no atinente à tomada de decisões relativamente aos processos de ensino 

e de aprendizagem, tendo em linha de conta as metas de aprendizagem estabelecidas 

para a turma e a planificação conjunta de atividades no âmbito da Educação para a 

Cidadania. 
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NÃO-DOCENTES 

 

C – LIDERANÇA(S) E SERVIÇO EDUCATIVO 

 

 

Conselho Geral do 
AEG1 

Discordo 
totalmente 

Discordo Concordo 
Concordo 
totalmente 

Não sei / 
Não se 
aplica 

 Total 

Conheço a sua 
composição 

0 3 24 14 7 48 

0,0 % 6,3 % 50,0 % 29,2 % 14,6 %  

Conheço as suas 
competências 

0 3 26 12 7 48 

0,0 % 6,3 % 54,2 % 25,0 % 14,6 %  

Conheço a sua ação 
0 5 25 10 8 48 

0,0 % 10,4 % 52,1 % 20,8 % 16,7 %  

Envolve a Comunidade 
Educativa na(s) 
dinâmica(s) do AEG1 

1 4 24 13 6 48 

2,1 % 8,3 % 50,0 % 27,1 % 12,5 %  

Conheço os meus 
representantes no 
Conselho Geral 

0 3 21 17 7 48 

0,0 % 6,3 % 44,8 % 35,4 % 14,6 %  

 

Em relação ao indicador Conselho Geral, constata-se que o corpo não-docente, com 

valores maioritariamente positivos, denota um conhecimento da composição deste 

órgão, das suas competências, da sua ação e dos seus representantes no mesmo, bem 

como das dinâmicas de envolvimento da Comunidade Educativa por este promovidas. 

Mesmo assim, existe um valor significativo de elementos que declara não saber ou não 

se aplicar a sua resposta a estes indicadores. 
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Direção do AEG1 
Discordo 

totalmente 
Discordo Concordo 

Concordo 
totalmente 

Não sei / 
Não se 
aplica 

Total 

Possui uma visão 
estratégica para o AEG1 

0 4 28 9 7 48 

0,0% 8,3% 58,3% 18,8% 14,6% 
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Direção do AEG1 
Discordo 

totalmente 
Discordo Concordo 

Concordo 
totalmente 

Não sei / 
Não se 
aplica 

Total 

Envolve todos os agentes 
educativos na elaboração 
e/ou revisão dos 
documentos estruturantes 

1 9 24 4 10 48 

2,1% 18,8% 50,0% 8,3% 10,4%  

Mostra disponibilidade no 
atendimento 

2 4 25 13 4 48 

4,2% 8,3% 52,1% 27,1% 8,3%  

Preocupa-se em criar um 
ambiente de 
responsabilidade e de 
cumprimento de regras 

0 6 24 14 4 48 

0,0% 12,5% 50,0% 29,2% 8,3%  

É eficaz na divulgação da 
informação 

3 4 28 10 3 48 

6,3% 8,3% 58,3% 20,8% 6,3%  

É eficaz na resolução de 
problemas/conflitos 

3 3 29 9 4 48 

6,3% 6,3% 60,4% 18,8% 8,3%  

Reconhece e valoriza o 
trabalho do pessoal não 
docente 

4 4 29 8 3 48 

8,3% 8,3% 60,4% 16,7% 6,3%  

Preocupa-se em facilitar 
ao pessoal não docente os 
recursos necessários ao 
seu desempenho 

4 5 31 6 2 48 

8,3% 10,4% 64,6% 12,5% 4,2% 
 

Avalia periodicamente a 
satisfação do pessoal não 
docente nomeadamente 
através de reuniões ou 
conversas nos vários 
aspetos (condições de 
trabalho, nível de 
comunicação, opções de 
formação, atendimento 
geral) 

5 17 16 5 5 48 

10,4% 35,4% 33,3% 10,4% 10,4% 
 

Ouve a opinião do pessoal 
não docente para definir o 
plano anual de formação 

4 14 17 5 8 48 

8,3% 29,2% 35,4% 10,4% 16,7%  

Potencia a polivalência do 
pessoal não docente 

6 5 25 11 1 48 
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Direção do AEG1 
Discordo 

totalmente 
Discordo Concordo 

Concordo 
totalmente 

Não sei / 
Não se 
aplica 

Total 

nomeadamente através da 
rotação de postos de 
trabalho 

12,5% 10,4% 52,1% 22,9% 2,1%  

Promove a imagem do 
AEG1 junto da 
comunidade educativa 

0 3 30 12 3 48 

0,0% 6,3% 62,5% 25,0% 6,3%  

Está recetiva a críticas e 
sugestões do pessoal não 
docente e valoriza os seus 
contributos 

4 5 28 7 4 48 

8,3% 10,4% 58,3% 14,6% 8,3%  

Gere com eficácia os 
recursos humanos 

1 5 31 7 4 48 

2,1% 10,4% 64,6% 14,6% 8,3%  

Promove um clima de 
bem-estar e de 
cooperação entre todos os 
elementos da comunidade 

4 2 33 6 3 48 

8,3% 4,2% 68,8% 12,5% 6,3%  

 

 

De um modo geral, os não-docentes reconhecem à Direção a existência de uma visão 

estratégica para o AEG1, promovendo a sua imagem na comunidade, bem como no 

investimento na criação de um ambiente de responsabilidade e reconhecimento na 

valorização do trabalho. 

Contudo, no que concerne aos indicadores relativos ao facto de a Direção avaliar 

periodicamente a satisfação do pessoal não docente, nomeadamente através de reuniões 

ou conversas nos vários aspetos (condições de trabalho, nível de comunicação, opções 

de formação, atendimento geral), bem como ao facto de ouvir a opinião do pessoal não 

docente para definir o plano anual de formação, regista-se um elevado número de 

elementos que assumem a sua insatisfação (45,8% e 37,5%, respetivamente). 
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DOCENTES 

 

D - DESEMPENHO PROFISSIONAL 
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Desempenho 
Profissional 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
Concord

o 
Concordo 
totalmente 

Não sei / Não 
se aplica 

 Total 

Desenvolvo 
habitualmente o trabalho 
em equipa, valorizando 
a entreajuda e a troca 
de experiências 

0 1 42 144 3 190 

0,0% 0,5% 22,1% 75,8% 1,6%   

Desenvolvo em trabalho 
colaborativo práticas 
didático-pedagógicas 
inovadoras 

0 0 69 110 11 190 

0,0% 0,0% 36,3% 57,9% 5,8%   

Desenvolvo estratégias 
inovadoras de 
flexibilidade curricular 

0 9 80 93 8 190 

0,0% 4,7% 42,1% 48,9% 4,2%   

A minha opinião é 
reconhecida e 
valorizada 

3 11 107 62 7 190 

1,6% 5,8% 56,3% 32,6% 3,7%   

Sinto-me integrado(a) 
na escola onde leciono 

1 6 67 114 2 190 

0,5% 3,2% 35,3% 60,0% 1,1%   

Tenho facilidade em 
gerir 
conflitos/comportamento
s inadequados na sala 
de aula 

0 7 67 110 6 190 

0,0% 3,7% 35,3% 57,9% 3,2%   

 

O corpo docente autoavalia-se e avalia o trabalho dos colegas de forma muito positiva - 

Excelente (93,5%). Mesmo assim, não será despiciendo sublinhar que 7,4% dos 

respondentes entende que a sua opinião não é reconhecida nem valorizada. Refira-se 

ainda que 5,8% dos docentes respondentes, no indicador relativo ao desenvolvimento 

em trabalho colaborativo de práticas didático-pedagógicas inovadoras, responde “Não 

sei/Não se aplica”. 
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NÃO-DOCENTES 

 

D – CLIMA E AMBIENTE EDUCATIVO 
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Clima e Ambiente 
Educativo 

Discordo 
totalmente 

Discordo Concordo 
Concordo 
totalmente 

Não sei / 
Não se 
aplica 

Total  

Estou satisfeito(a) 
com as condições 
de trabalho que me 
são oferecidas 

3 3 28 12 2 48 

6,3% 6,3% 58,3% 25,0% 4,2%  

Participo ativa e 
interessadamente 
na organização das 
atividades da escola 

0 7 19 21 1 48 

0,0% 14,6% 39,6% 43,8% 2,1%  

Sinto-me 
encorajado(a) a 
desenvolver 
melhores práticas 
no meu trabalho 

1 3 24 17 3 48 

2,1% 6,3% 50,0% 35,4% 6,3%  

A escola dispõe de 
vestiários e outros 
apoios que facilitam 
a vida do pessoal 
não docente 

1 5 28 12 2 48 

2,1% 10,4% 58,3% 25,0% 4,2%  

Os professores 
respeitam o meu 
trabalho 

0 3 26 19 0 48 

0,0% 6,3% 54,2% 39,6% 0,0%  

A maioria dos 
alunos respeita o 

0 6 23 19 0 48 
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Clima e Ambiente 
Educativo 

Discordo 
totalmente 

Discordo Concordo 
Concordo 
totalmente 

Não sei / 
Não se 
aplica 

Total  

meu trabalho 
0,0% 12,5% 47,9% 39,6% 0,0%  

A escola está possui 
equipamento(s) e 
produtos de limpeza 
e higiene 
adequados 

3 6 29 8 2 48 

6,3% 12,5% 60,4% 16,7% 4,2%  

Existe um clima de 
segurança e bem-
estar na escola 

4 6 21 15 2 48 

8,3% 12,5% 43,8% 31,3% $,2%  

Os alunos, 
genericamente, 
cumprem o 
Regulamento 
Interno 

2 6 26 10 4 48 

4,2% 12,5% 54,2% 20,8% 8,3%  

Intervenho junto dos 
alunos no sentido 
de alertar para o 
cumprimento das 
regras 

0 1 27 20 0 48 

0,0% 2,1% 56,3% 41,7% 0,0%  

Colaboro 
prontamente na 
prevenção de 
situações menos 
agradáveis 

0 1 27 20 0 48 

0,0% 2,1% 56,3% 41,7% 0,0%  

Disponibilizo-me em 
participar nos 
diversos órgãos do 
AEG1, nos quais o 
pessoal não 
docente tem 
assento 

0 7 22 12 7 48 

0,0% 14,6% 45,8% 25,0% 14,6%  

Participo nas 
atividades 
promovidas pelo 
Conselho Geral 
(Concerto dos Reis, 
Feira das 
Tasquinhas , ...) 

1 4 26 14 3 48 

2,1% 8,3,% 54,2% 29,2% 6,3%  

 

De acordo com os resultados obtidos, regista-se o facto de os não-docentes entenderem 

que o agrupamento oferece boas condições de trabalho, sendo este um contexto em que 

se sentem respeitados pela comunidade educativa. 
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Verifica-se ainda o nível positivo de resposta no que concerne ao desenvolvimento de 

boas práticas no trabalho. 

Em termos de aspetos a melhorar, as principais manifestações de discordância 

relacionam-se com a participação voluntária em atividades organizadas no AEG1 pelos 

diversos intervenientes (14,6%), bem como na participação nos diferentes órgãos da 

escola (14,6%). Além disso, os não-docentes referem uma perceção de incumprimento 

por parte dos alunos numa percentagem de 16,7%, facto que, apesar de não ser 

maioritário, denota uma dimensão a trabalhar. 
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DOCENTES 

 

E – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
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Equipamentos 
Discordo 

totalmente 
Discordo Concordo 

Concordo 
totalmente 

Não sei / 
Não se 
aplica 

Total  

Os espaços 
utilizados para as 
atividades letivas 
têm boas 
condições gerais 

1 11 104 72 2 190 

0,5% 5,8% 54,7% 37,9% 1,1%   

O equipamento 
utilizado para as 
atividades letivas 
está genericamente 
em boas condições 

0 11 116 61 2 190 

0,0% 5,8% 61,1% 32,1% 1,1%   

A escola está, 
genericamente, 
bem equipada 

1 10 113 63 3 190 

0,5% 5,3% 59,5% 33,2% 1,6%   

Os espaços 
destinados aos 
alunos são 
adequados 

1 14 104 63 8 190 

0,5% 7,4% 54,7% 33,2% 4,2%   

A internet 
disponível é 
satisfatória 

8 40 98 39 5 190 

4,2% 21,1% 51,6% 20,5% 2,6%   

O material 
informático e 
audiovisual de 
apoio está em boas 
condições 

6 32 116 31 5 190 

3,2% 16,8% 61,1% 16,3% 2,6%   

 

No respeitante aos equipamentos, o corpo docente entende-os como satisfatórios, 

apropriados e adequados. Sublinhe-se, contudo, que a internet e o material informático e 

audiovisual de apoio não corresponderão ao desejável, considerando as percentagens 

elevadas destes dois indicadores (25,3 % e 20,0%, respetivamente).  
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Serviços 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

Concord
o 

Concord
o 

totalment
e 

Não sei / 
Não se 
aplica 

Total  

O horário de 
funcionamento dos 
serviços administrativos 
é adequado 

2 22 109 53 4 190 

1,1% 11,6% 57,4% 27,9% 2,1%   

Os serviços 
administrativos 
respondem com eficácia 
às solicitações 

2 16 115 53 4 190 

1,1% 8,4% 60,5% 27,9% 2,1%   

A Loja do Aluno 
responde às 
necessidades da 
comunidade, no que diz 
respeito aos serviços de 
reprografia e papelaria 

0 5 88 79 18 190 

0,0% 2,6% 46,3% 41,6% 9,5%   

O serviço prestado na 
portaria é eficaz 

1 6 86 81 16 190 

0,5% 3,2% 45,3% 42,6% 8,4%   

O serviço prestado no 
PBX é eficaz 

0 1 72 106 11 190 

0,0% 0,5% 37,9% 55,8% 5,8%   

Os assistentes 
operacionais 
respondem com eficácia 
às solicitações 

0 3 82 104 1 190 

0,0% 1,6% 43,2% 54,7% 0,5%   

A cantina disponibiliza 
refeições equilibradas e 
agradáveis 

2 12 60 16 100 190 

1,1% 6,3% 31,6% 8,4% 52,6%  

O atendimento no bar 
faz-se com simpatia e 
prontidão 

0 3 66 80 41 190 

0,0% 1,6% 34,7% 42,1% 21,6%  

O BE/CRE corresponde 
às expectativas da 
comunidade educativa 

1 10 87 65 27 190 

0,5% 5,3% 45,8% 34,2% 14,2%  

Os Serviços de 
Psicologia e Orientação 
dão um contributo 
adequado às diferentes 
solicitações do contexto 
escolar 

2 16 86 61 25 190 

1,1% 8,4% 45,3% 32,1% 13,2%  

Existe um clima de 
segurança e de bem-

0 11 96 81 2 190 
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estar dentro da escola 
0,0% 5,8% 50,5% 42,6% 1,1%  

 

Relativamente aos serviços disponibilizados, considerando as respostas dadas, o corpo 

docente considera que estes, na sua maioria, são apropriados e razoáveis. A sua maior 

insatisfação é relativa ao horário (12,7%) e à eficácia na resposta (9,5%) por parte dos 

Serviços Administrativos, bem como ao serviço prestado pelo Centro de Recursos 

(5,8%), e ainda às dinâmicas desenvolvidas pelo Serviços de Psicologia e Orientação 

(9,5%). De destacar, em relação ao Be/CRE e aos Serviços de Psicologia e Orientação a 

elevada percentagem no item “Não sei/Não se aplica”, facto que deverá ser alvo de 

reflexão interna da escola, na medida em que pode ter subjacente uma maior 

necessidade de divulgação e/ou intervenção junto da comunidade. Também no que 

concerne à cantina e ao bar, a elevada percentagem do item “Não sei/Não se aplica” 

(52,6% e 21,6%, respetivamente) no indicador relativo às refeições equilibradas e 

agradáveis servidas na cantina e ao atendimento no bar, os resultados obtidos poderão 

indiciar que os mesmos não serão frequentados pela maioria dos respondentes.  
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NÃO-DOCENTES 

 

E- EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

 

 

 

Equipamentos e 
serviços 

Discordo 
totalmente 

Discordo Concordo 
Concordo 
totalmente 

Não sei / 
Não se 
aplica 

Total  

O serviço prestado 
na portaria é eficaz 

2 5 27 6 8 48 

4,2% 10,4% 56,4% 12,5% 16,7%  

O serviço prestado 
no PBX é eficaz 

1 3 28 7 9 48 

2,1% 6,3% 58,3% 14,6% 18,8%  

Os Serviços 
Administrativos 
respondem com 
eficácia às 
solicitações 

0 5 32 9 2 48 

0,0% 10,4% 66,7% 18,8% 4,2%  

A Loja do Aluno 
responde às 
necessidades da 
comunidade, no que 
diz respeito aos 
serviços de 
reprografia e 
papelaria 

0 0 28 8 12 40 

0,0% 0,0% 58,3% 16,7% 25,0%  

A cantina 
disponibiliza 
refeições 
equilibradas e 
agradáveis 

2 5 23 4 14 48 

4,2% 10,4% 47,9% 8,3% 29,2%  

A Biblioteca/Centro 
de Recursos 

0 0 28 8 12 48 
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Equipamentos e 
serviços 

Discordo 
totalmente 

Discordo Concordo 
Concordo 
totalmente 

Não sei / 
Não se 
aplica 

Total  

corresponde às 
expectativas da 
comunidade 

0,0% 0,0% 58,3% 16,7% 25,0%  

O atendimento no 
Bar faz-se com 
simpatia e prontidão 

1 2 25 6 14 48 

2,1% 4,2% 52,1% 12,5% 29,2%  

Os Serviços de 
Psicologia dão um 
contributo adequado 
às solicitações dos 
contexto escolar 

0 0 29 6 13 48 

0,0% 0,0% 60,4% 12,5% 27,1%  

 

Relativamente aos serviços disponibilizados, considerando as respostas dadas, o corpo 

não-docente considera que estes, na sua maioria, são apropriados e satisfatórios. A sua 

maior insatisfação é relativa ao serviço prestado na portaria (14,6%) e ao serviço 

prestado pela cantina (14,6%). De destacar, a elevada percentagem no item “Não 

sei/Não se aplica”, ao nível de vários dos serviços, facto que deverá ser alvo de reflexão 

interna da escola, na medida em condiciona a efetiva avaliação do grau de satisfação 

dos respondentes. 
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ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS RESPOSTAS ABERTAS 

ANÁLISE DO CONTEÚDO DAS RESPOSTAS DO CORPO DOCENTE, NÃO-

DOCENTE E PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO ÀS QUESTÕES: 

 

DOCENTES E NÃO-DOCENTES – ANÁLISE QUALITATIVA 

 

Um questionário pode apresentar uma ou diversas modalidades de perguntas: fechadas, 

abertas ou de escolha-múltipla. No nosso caso, combinamos perguntas fechadas com 

perguntas abertas, sendo estas últimas respeitantes à eleição dos aspetos positivos do 

AEG1 e aspetos a melhorar no mesmo. 

As (duas) perguntas abertas foram utilizadas criteriosamente, possibilitando uma 

liberdade de resposta ao inquirido, sendo a sua utilidade possibilitar uma visão mais 

aprofundada do tema/assunto (satisfação relativamente ao AEG1). 

Se permitem mais potencialidades na recolha de informação, este tipo de perguntas 

oferecem igualmente maiores dificuldade de tabulação. No sentido de minimizar esta 

dificuldade, entendeu-se criar um conjunto de categorias que permitissem “arrumar” 

(melhor) a informação recolhida. 

Assim, para o domínio Aspetos positivos do AEG1/Escola, foram estabelecidas as 

seguintes categorias: Clima/Cultura do AEG1/Escola, Dinâmicas do AEG1, Instalações, 

Equipamentos e Serviços, Liderança(s)/Gestão, Processo(s) de Ensino e Aprendizagem, 

Recursos Humanos e Serviço Educativo. 

Para o domínio Aspetos a melhorar no AEG1, foram instituídas as categorias a seguir 

nomeadas: Burocracia, Espaços, Equipamentos e Serviços, Liderança(s)/Gestão, 

Dinâmica(s) do AEG1 e Gestão Pedagógica.  
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F - ASPETOS POSITIVOS DO AEG1/ESCOLA 

 

 Clima/Cultura do AEG1 

Docentes 

A interação social nas pausas (auxílio, convívio, partilha de 

experiências, etc.) 

Clima de bem-estar e de apoio/partilha entre os professores 

Clima de bem-estar, de cooperação e partilha entre todos os 

elementos da comunidade educativa (professores, pessoal N/docente, 

alunos e Encarregados de Educação) 

Condições de segurança oferecidas 

É uma escola onde me sinto bem a trabalhar 

Integração dos novos docentes de forma muito positiva 

Respeito que a generalidade dos alunos dispensa aos professores 

Não-docentes 

É agradável o ambiente entre pessoal não docente, corpo docente e 

alunos. 

Agrupamento sossegado, sem grandes conflitos. 

 Dinâmica(s) do AEG1 

Docentes 

Abertura e promoção da inovação. 

Envolvimento da comunidade educativa nas atividades promovidas 

Grande variedade de Clubes com atividade intensa e regular. 

Proatividade e dinamismo do AEG1 

Promoção e desenvolvimento de projetos variados (diversidade) com 

os alunos 

Trabalho em equipa 

Não-docentes 

É uma escola segura e que tem excelentes condições. 

 

AEG1 como polo de desenvolvimento económico, social e cultural 

no concelho. 

Abertura do agrupamento à comunidade. 

 Instalações, Equipamentos e Serviços 

Docentes 

Cuidados de higiene e de limpeza das instalações 

Qualidade das instalações/espaços escolares. 

Qualidade dos recursos 

Não-docentes 

Boas instalações e localização do agrupamento. 

 

Agrupamento com bons equipamentos de limpeza e de higiene. 

 Liderança(s)/Gestão 

Docentes 

Abertura a sugestões e valorização da cooperação/colaboração 

Dinamismo da direção do AEG1 

Liderança impactante, mobilizadora e facilitadora de novos projetos e 

ideias 

Preocupação com o bom funcionamento de todas escolas 

Promoção da imagem e notoriedade com eficácia do AEG1 junto da 

comunidade 



 

47 

 

Sensível a qualquer problema respondendo em tempo útil às questões 

colocadas 

Valorização dos diferentes níveis de ensino, desde o pré escolar ao 

secundário 

Não-docentes Valorização de quem trabalha. 

 Processo(s) de ensino e aprendizagem 

 

A colaboração entre os docentes na elaboração de documentos e 

estratégias com vista à melhoria das aprendizagens dos alunos.  

A valorização dos processos de ensino e de aprendizagem 

Ambiente favorável à aprendizagem 

Diferentes formas de apoio aos alunos 

Dinâmica da escola, com o fim de formar jovens responsáveis e 

participativos que contribuirão necessariamente para uma sociedade 

mais humana. 

Dinâmica pedagógica 

Foco nas aprendizagens de qualidade dos alunos 

Foco/Preocupação com o sucesso educativo dos alunos 

Fomento da inclusão e sucesso educativo de todos, ajustado às 

singularidades de cada aluno 

Preocupação transversal pela qualidade das aprendizagens 

Qualidade do ensino ministrado 

Trabalho didático sistemático ( e incansável) por parte da maior parte 

dos docentes, adaptado (sempre que possível) às capacidades e aos 

interesses dos alunos, tendo em vista os resultados finais. 

Não-docentes Investimento no sucesso dos alunos. 

 Recursos Humanos 

Docentes 

Apreço pelo bom trabalho e a vontade de melhorar sempre... 

O que a escola tem de melhor são as pessoas 

Participação dos professores nas atividades promovidas e seu 

empenhamento 

Pessoal docente, seu profissionalismo, seu empenho e 

qualidade/competência 

Pessoal N/docente, empenhado e dedicado 

Não-docentes 
Bom atendimento. 

Boa comunicação entre as diferentes estruturas. 

 Serviço Educativo 

Docentes 

Apoio/preocupação com o Ensino Profissional 

Articulação entre os diferentes ciclos 

Empenho, trabalho colaborativo espírito de partilha e de 

responsabilidades no grupo disciplinar 

Projeto educativo abrangente, eclético e inclusivo 
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Trabalho colaborativo desenvolvido entre professores do grupo 

disciplinar e professores do conselho das turmas. 

 Variedade da oferta educativa 

Não-docentes Oferta educativa diversificada. 
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F - ASPETOS A MELHORAR NO AEG1 

 

 

 Burocracia 

Docentes 

Carga excessiva de tarefas burocráticas, nomeadamente no cargo de 

Diretor de Turma 

Excessiva burocratização e uniformização do trabalho docente 

resultando em procedimentos, por vezes, confusos e redundantes 

Trabalho/atividades extralectivas (carga excessiva) 

O foco deve ser colocado na relação pedagógica, em vez do 

preenchimento de papéis sobre esse foco. 

Não-docentes Atendimento rápido e eficaz para alunos e toda a comunidade escolar. 

 Espaços, Equipamentos e Serviços 

Docentes 

Equipar o Centro Recursos com novos materiais: livros, cd’s, filmes 

Funcionamento do Centro de Recursos/Biblioteca escolar 

Limitação do número de automóveis ao número de lugares existentes do 

parque de estacionamento 

Maior e mais eficaz controlo de entradas e saídas na escola 

Maior equidade (de material) entre os diferentes estabelecimentos 

Melhoria dos serviços administrativos e melhoria dos apoios destes aos 

professores 

Qualidade das refeições servidas na cantina 

Renovação de equipamentos, tecnologias e rede da Internet 

Sala de trabalho para uso exclusivo dos professores, equipada com 

computador(es) e acesso à Internet 

Serviço de bar e necessidade de abertura à hora de almoço 

Não-docentes Melhoria da internet. 

 Liderança(s)/Gestão 

Docentes 

Comunicação entre o órgão de gestão e os professores 

Descentralização da gestão 

Maior/Melhor relação da Direção com o pessoal docente 

Melhor, mais assertiva, maior fluidez e eficácia da comunicação e da 

informação entre os sujeitos e entre os sujeitos e as diferentes as 

estruturas/órgãos do AEG1 

Recetividade às sugestões do pessoal docente e valorização dos seus 

contributos 

Reconhecimento e valorização do trabalho de grande parte dos 
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professores deste agrupamento. 

Reconhecimento institucional das boas práticas. 

Tempo de resposta da direção às várias solicitações. 

Não-docentes 

Maior diálogo entre funcionários e Direção. 

Investimento na formação dos funcionários. 

Maior rotatividade no trabalho. 

 Dinâmica(s) do AEG1 

Docentes 

Colocação no átrio de cada estabelecimento do Agrupamento de uma 

caixa de sugestões para alunos, EE, pessoal docente e não docente 

Diminuição da quantidade de projetos a desenvolver no AEG1 

Maior investimento numa escola sustentável 

Melhoria dos espaços verdes. 

Períodos específicos marcados no horário dos professores para o 

desenvolvimento de atividades dos clubes e de outras atividades 

extracurriculares 

Não-docentes 

Investimento em processos de reciclagem. 

Realização de momentos de convívio entre toda a comunidade (ex. 

passeio anual), para fomentar a união/amizade/camaradagem. 

 Gestão Pedagógica 

Docentes 

Alteração da duração das aulas (aulas de 50 minutos) 

Articulação entre os diferentes níveis de ensino 

Controlo dos alunos nos corredores durante as aulas 

Credibilização e investimento do Ensino Profissional 

Diminuição do número de alunos por turma 

Discussão e reflexão conjunta, entre diferentes departamentos, sobre 

critérios de avaliação. 

Equipa para acompanhamento os alunos mais absentistas e em risco de 

abandono escolar 

Espaços/tempos necessários ao trabalho conjunto (entre docentes) para 

uma planificação eficaz e eficiente das atividades letivas. O 

desenvolvimento de estratégias/atividades/tarefas inovadoras e 

promotoras do envolvimento dos alunos do século XXI necessita de 

tempo para ser delineada, posta em ação e avaliada. 

Funcionamento das Oficinas de Estudo 

Indisciplina, falta de assiduidade nos Cursos Profissionais 

Maior diversificação das disciplinas de opção (sobretudo no Secundário) 

Mais apoio para os alunos com dificuldades de aprendizagem ou 

necessidades educativas especiais 
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Medidas mais assertivas, mais rápidas, mais eficazes e consequentes de 

controlo de atitudes disruptivas 

Necessidade e pertinência das Provas Comuns 

Promoção da autonomia e da consciência cívica dos alunos, 

privilegiando o seu progressivo envolvimento nas tarefas e na 

responsabilidade de gestão da escola. Para atingir de forma progressiva 

este objetivo incluía um programa de educação emocional diferenciada 

para cada um dos níveis de ensino da escola. 

Reorganização dos apoios educativos 

Não-docentes 
Maior controlo nas entradas e saídas dos alunos. 

Investimento na imagem social da oferta profissionalizante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

Relatório dos Resultados dos Inquéritos de Satisfação aos 

Encarregados de Educação 

Ano Letivo 2019/2020 

No âmbito do Processo de Implementação do Quadro de Referência da Qualidade e 

Melhoria Contínua do Ensino e Formação Profissional (EQAVET), foi aplicado um 

inquérito de Satisfação aos Encarregados de Educação (EE), em formato on-line, 

entre o período de 08/05 a 13/05 de 2020.  

Pretendeu-se aferir o grau de satisfação nos seguintes domínios: 

ensino/aprendizagem, desempenho da direção e do diretor de turma, envolvimento e 

participação na vida escolar dos educandos, funcionamento dos serviços, instalações 

e recursos e informações sobre a escola. 

Entendeu-se optar pela seguinte escala: Discordo Totalmente, Discordo, Concordo e 

Concordo Totalmente nos diferentes domínios, com exceção no domínio do 

funcionamento dos serviços, instalações e recursos que se optou pela escala: Nada 

Satisfeito; Pouco Satisfeito; Satisfeito e Muito Satisfeito. 

 

A. Resultados 

 
O questionário foi aplicado a todos os Encarregados de Educação (326). Obteve-se a 

seguinte percentagem de retorno: 

Universo: 326 EE 

Amostra: 110 EE (34%) 

As respostas a este questionário constituem-se uma amostra pouco representativa. É 

de referir a baixa percentagem de retorno dos inquéritos dos encarregados de 

educação pode ser justificada pelo facto de alguns deles não ter acesso a um meio 

tecnológico, impedindo assim a resposta ao questionário. 

De seguida, apresentam-se os resultados do tratamento estatístico dos questionários. 

Com o objetivo de facilitar a análise, optou-se por destacar: os critérios de avaliação, 

informação intercalar - Progresso dos alunos, desempenho escolar, adequação do 

curso ao mercado de trabalho e grau de satisfação do processo de ensino-

aprendizagem.  

Salientam-se ainda, por domínio, os aspetos mais positivos, correspondentes às 

questões com o resultado médio acima dos 75%, os aspetos que podem vir a ser 

melhorados, correspondentes às questões com resultado médio mais baixo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

Quadro 1 - Distribuição dos resultados: Ensino/Aprendizagem 

 
Concordo /Concordo totalmente  

Ensino /aprendizagem  10º 11º 12º 

Estou informado sobre os critérios de avaliação das disciplinas do meu 

educando 100% 90% 93% 

É disponibilizada informação intercalar atualizada sobre os progressos e 

dificuldades do meu educando 100% 92% 98% 

A informação que é disponibilizada permite-me o acompanhamento do 

desempenho escolar do meu educando 96% 90% 100% 

O curso prepara bem o meu educando  100% 85% 85% 

Estou satisfeito(a) com o ensino/aprendizagem desenvolvido no agrupamento 100% 85% 87% 

 

Pontos Fortes: 

Os EE demonstram ter conhecimento dos critérios de avaliação e de todo o progresso 

e dificuldades no processo de ensino-aprendizagem.  

Os EE consideram também que os Cursos existentes na Escola são adequados ao 

mercado de trabalho, permitindo aos alunos adquirir competências profissionais e 

técnicas adequadas. 

Para além disso, demonstram grande satisfação com o ensino ministrado nos Cursos 

profissionais. 

Quadro 2 - Distribuição dos resultados: Direção 

 
Concordo /Concordo totalmente  

Direção 
10º  11º  12º  

Fomenta a participação dos encarregados de educação na vida da escola 80% 95% 98% 

Demonstra disponibilidade de atendimento ajustado às necessidades da 

comunidade educativa 92% 92% 98% 

Adota meios de comunicação/divulgação de informação adequados 88% 95% 100% 

Está atenta aos problemas dos alunos 92% 92% 100% 

Gere os conflitos que surgem na escola com justiça 88% 90% 96% 
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Pontos Fortes: 

A Direção incute a participação ativa dos EE na vida escolar, proporcionando meios de 

comunicação/divulgação adequados, assim como total disponibilidade de atendimento 

aos EE. 

Para além disso, a Direção gere de forma justa os conflitos/ problemas dos alunos. 

 

Quadro 3 - Distribuição dos resultados: Diretor de turma 

 
Concordo /Concordo totalmente  

Diretor de turma  10º 11º  12º 

Mostra-se disponível para me atender 100% 100% 96% 

Presta informações exatas e claras 100% 97% 96% 

Mostra disponibilidade para esclarecer todas as dúvidas colocadas 100% 100% 96% 

 Soluciona ou encaminha para os órgãos próprios os problemas 

ocorridos 100% 95% 96% 

Conheço o horário de atendimento do DT do meu educando 100% 100% 96% 

Estou satisfeito com o DT do meu educando 100% 100% 96% 

 

Pontos Fortes: 

O DT mostra-se sempre atento e disponível para o atendimento quer do EE, quer do 

aluno, prestando informações necessárias às dúvidas colocadas. 

O DT soluciona os conflitos de forma eficaz e sempre que necessário, encaminha para 

a Direção ou Serviços de Psicologia e Orientação. 

Todos os EE têm conhecimento do horário de atendimento, estando muito satisfeitos 

com o desempenho do DT. 
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Quadro 4 - Distribuição dos resultados: Envolvimento e participação dos EE 

 
Concordo /Concordo totalmente  

Envolvimento e participação dos encarregados de educação  10º 11º 12º 

Sou solicitado a participar na construção dos documentos estruturantes 76% 95% 87% 

Sou solicitado a apresentar sugestões de atividades a realizar na escola 76% 92% 85% 

Participo na organização das atividades da escola 72% 85% 78% 

A informação sobre atividades/clubes/projetos da escola é adequada 84% 85% 96% 

Acompanho regularmente a vida escolar do meu educando 96% 90% 98% 

Considero adequados os meios de comunicação disponibilizados pelo agrupamento 88% 100% 100% 

 

Pontos Fortes: 

Os EE demonstram que são sempre solicitados para a participação da realização de 

documentos estruturantes, assim como na informação, sugestão, participação e 

organização de atividades. Referiram também que acompanham regularmente a vida 

escolar, quer pelo contacto com o DT, quer pelos meios de comunicação do 

Agrupamento. 

Pontos Fracos:  

Apenas 72% dos EE do 10.º ano afirmam ter participado na organização de atividades. 

A Escola/ Direção deverá promover estratégias para que os 28% tenham uma 

participação mais ativa nesse envolvimento com a comunidade educativa. 
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Quadro 5 - Distribuição dos resultados: Escola 

 
Concordo /Concordo totalmente  

Escola  10º 11º 12º 

Existe um bom ambiente 100% 97% 100% 

Tem preocupações ambientais 100% 100% 100% 

Existe segurança na escola 100% 97% 100% 

O meu educando sente-se incluído na escola 100% 100% 100% 

Existe um bom relacionamento entre alunos e professores 100% 100% 98% 

Existe um bom relacionamento entre alunos e assistentes operacionais 100% 100% 98% 

Existe um bom relacionamento entre alunos 100% 100% 98% 

As regras da escola e os procedimentos dão resposta adequada aos 

problemas de comportamento/disciplina 100% 97% 98% 

Estou satisfeito por o meu educando frequentar esta escola 100% 100% 100% 

 

Pontos Fortes: 

Os EE consideram que o ambiente escolar é bom, permitindo segurança e bom 

relacionamento interpessoal, tanto com alunos, como professores e assistentes 

operacionais. 

As regras implementadas pela Escola, em caso de indisciplina, e os seus 

procedimentos, vão de acordo com aquilo que é esperado pelos EE. 

 

B. Apreciação Global 

 

Aspetos Fortes 
- Resultado global obtido na inquirição aos EE revelador de bastante 

concordância / satisfação, bem como elevados índices de confiança relativos 

aos vários domínios em estudo. 

- Em nenhum dos domínios, o resultado global do tratamento dos questionários 

foi inferior a 75%, à exceção da organização de atividades para a comunidade 

escolar.  

- Os EE estão muito satisfeitos com a vida escolar dos seus educandos. 

- Bom ambiente de escola, segundo a opinião da generalidade dos EE. 

 

Aspetos a Melhorar/ Aspetos Menos Fortes 

- A escola / direção deve apresentar estratégias mais eficazes no incentivo à 

organização de atividades por parte dos EE. 
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C. Sugestões de melhoria 

Reformular o conteúdo curricular de algumas disciplinas, de modo a promover o 

desenvolvimento de competências transversais. 

Aumentar a componente prática e as visitas de estudo a empresas, de forma a 

melhorar a autoestima dos alunos em relação às suas capacidades técnicas e 

laborais.   

Aumentar e melhorar os recursos materiais para o desenvolvimento das aulas 

práticas. 

 O presente relatório, agora tornado público, foi apresentado e discutido em conselho 

pedagógico no dia 9 de junho de 2020, tendo sido aprovado e decidido que: 

. os EE serão mais envolvidos na organização de actividades, 

. se apoiarão projetos, nomeadamente, Provas de Aptidão Profissional, assentes no 

desenvolvimento de competências curriculares transversais, entre outros, 

. se reforçará a ligação ao mundo empresarial, através, por exemplo, da ANJE 

(Associação Nacional dos Jovens Empresários), 

. se incentivará o aumento de aulas práticas. 

 

 

 

Gondomar, 22 de maio de 2020 

 

Equipa EQAVET, 

________________ 

A Diretora, 

________________ 

Dr.ª Lília Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


