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INTRODUÇÃO 

 
A Equipa de Autoavaliação (EAA) foi constituída com o intuito de dar continuidade ao trabalho até aqui 

desenvolvido. 

Até ao ano letivo de 2018/2019 a avaliação incidiu sobre a implementação das ações constantes no Plano 

de Melhoria do triénio 2016 – 2019, do Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso (AEPL). Contudo, 

nos dois anos letivos anteriores, devido ao contexto pandémico vivido, a referida Equipa não conseguiu 

dar continuidade ao trabalho até ali realizado, debruçando-se essencialmente sobre todo o processo 

inerente à pandemia Covid-19. 

Neste momento, em que aparentemente se reencontrou alguma normalidade, a atual EAA considerou que 

deve ser feito um balanço sobre vários aspetos inerentes ao funcionamento do AEPL. 

Para esse efeito, procedeu-se à auscultação da Comunidade Escolar, recorrendo-se a cinco inquéritos 

online diferenciados: Pessoal Docente (D); Pessoal Não Docente (ND); Alunos do 1.º Ciclo (AL 1.ºC); Alunos 

do 2.º e 3.º Ciclos e Secundário (AL); Pais/Encarregados de Educação (EE). Responderam a estes inquéritos 

89 Docentes, 36 Não Docentes, 34 alunos do 1.º Ciclo, 203 alunos do 2.º, 3.º Ciclo e Secundário e 293 Pais 

e/ou Encarregados de Educação. Os resultados obtidos e aqui apresentados servirão de base para a 

elaboração de um novo Plano de Melhoria.  
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Para fazer a leitura integrada dos resultados foram definidos quadros de análise transversais aos diferentes 

inquéritos: 

 

1. Órgãos de Gestão e Administração/Estruturas de Coordenação e de Supervisão 

1.1. Conselho Geral 

1.2. Direção 

1.3. Conselho Pedagógico 

1.4. Departamentos 

2. Documentos estruturantes  

3. Processo ensino/aprendizagem 

3.1. Condições de aprendizagem 

3.2. Metodologias 

3.3. Trabalho colaborativo 

3.4. Avaliação 

4. Desempenho e valorização profissional 

5. Apoios especializados 

6. Serviços 

7. Relações interpessoais 

8. Espaços e equipamentos 

9. Comunicação na comunidade escolar 

10. Comentários e sugestões  
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1. ÓRGÃOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO/ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO E DE SUPERVISÃO 

 
1.1. Conselho Geral 

No que concerne ao Conselho Geral, 80% dos docentes vêem o seu desempenho como positivo, embora 

20% (18 docentes) manifestem não ter opinião sobre as competências e as responsabilidades do mesmo. 

 

1.2. Direção 

Na opinião do pessoal não docente, a Direção fomenta um ambiente de trabalho colaborativo entre os 

serviços do Agrupamento (94%), transmitindo de forma clara as orientações/objetivos e procura promover 

formas flexíveis e reajustáveis de organização do trabalho, disponibilizando os recursos necessários (92%). 

Na generalidade, os alunos consideram que a Direção se apresenta sempre disponível para os ajudar 

(82%). 

 

1.3. Conselho Pedagógico 

O Conselho Pedagógico (CP) é visto como dominando as suas competências e responsabilidades por 94% 

dos docentes, sendo que 6% manifesta não ter opinião. A maioria dos docentes (81%) considera-se ouvida 

nas tomadas de decisão do CP, 12% refere não ter opinião e 7% discorda. 

 

1.4. Departamentos 

Os coordenadores de departamento são vistos como dominando as suas competências e 

responsabilidades por 96% dos docentes, dos inquiridos 4% discorda. Os docentes são de opinião que o 

coordenador fomenta o trabalho colaborativo e promove a discussão e análise de processos e de 

resultados, sendo receptivo a diferentes ideias e sugestões (94%). 

 

 

2. DOCUMENTOS ORIENTADORES 

 
Os docentes consideram que o Plano Anual de Atividades envolve os vários níveis de ensino (99%) e o 

Projeto Educativo espelha claramente a missão, visão e valores do Agrupamento (96%).  

No que concerne ao Regulamento Interno (RI), os docentes são de opinião que este documento integra 

normas específicas para o contexto do Agrupamento que transcendem a lei geral (90%). 

Os documentos orientadores do Agrupamento são conhecidos por 75% dos não docentes (19% não tem 

opinião), 62% dos alunos do 1ºC, 73% dos alunos dos restantes níveis e 75% dos Encarregados de 
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Educação. A maioria dos EE é de opinião que os projetos (87%) e atividades (84%) desenvolvidas pelo 

Agrupamento contribuem para a formação global dos alunos. As atividades previstas no PAA foram 

consideradas diferenciadas/adaptadas aos vários níveis de ensino por 80% e motivadoras para saber mais 

por 79% dos inquiridos. 

 

 

3. PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM 

 
3.1. Condições de Aprendizagem 

No primeiro ciclo, 98% dos alunos considera ter condições para estudar e aprender, assim como 94% dos 

alunos dos restantes níveis. As atividades promovidas são referidas como interessantes e adequadas por 

79% dos alunos. 

 

3.2. Metodologias 

Relativamente aos alunos, estes consideram que são usadas estratégias diversificadas pelos seus docentes 

(74% do primeiro ciclo e 78% dos restantes níveis), sendo o recurso a tecnologias atuais (quadro interativo, 

internet, correio eletrónico, plataforma Classroom, etc..) reconhecido por 82% dos alunos no primeiro 

ciclo e 94% nos restantes níveis. 

 

3.3. Trabalho colaborativo 

Estas dinâmicas incluem, para 92% dos docentes, momentos de discussão/ partilha de estratégias e 

seleção/ elaboração de materiais pedagógicos entre os vários professores que ministram a mesma 

disciplina/área. A mesma percentagem de docentes utiliza as experiências partilhadas na sua prática letiva. 

A avaliação sistemática do processo ensino-aprendizagem, incorporando diversas realidades e recursos 

disponibilizados, é concretizada por 98% dos docentes. 

 

3.4. Avaliação 

Para 90% dos docentes, o Agrupamento faz uma avaliação dos resultados obtidos nas avaliações externas, 

por comparação com os resultados nacionais. Referem que há dinâmicas de trabalho que visam uma 

melhoria progressiva dos resultados escolares (97%).  

Os alunos do primeiro ciclo reconhecem o apoio dos docentes, conversando sobre as suas dificuldades 

(68%) e ajudando quando têm dúvidas (91%). Nos restantes níveis de ensino, 77% dos alunos reconhece 
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que os professores os ouvem na procura de explicações e caminhos de resposta ao insucesso escolar, e 

86% sente que pode esclarecer dúvidas em todas as disciplinas, junto dos seus professores. 

O Agrupamento é visto como uma instituição que se preocupa com a inclusão e com o sucesso escolar dos 

alunos (88% dos alunos do primeiro ciclo; 87% dos alunos dos restantes níveis de ensino e 87% dos EE 

auscultados).  

Quanto à aplicação dos critérios de avaliação, consideram que são aplicados corretamente 79% dos alunos 

do primeiro ciclo, 88% dos alunos nos restantes ciclos e níveis de ensino, e 95% dos alunos indica ter tido 

acesso atempado aos mesmos. 

Para os EE, o Agrupamento proporciona um ensino de qualidade (90%) e valoriza o bom desempenho dos 

seus educandos (88%). 

 

 

4. DESEMPENHO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 

 
No Agrupamento, as capacidades profissionais são reconhecidas/ valorizadas, de acordo com 80% dos 

docentes. 

O Plano de Formação, para 70% dos docentes, dá resposta às necessidades de melhoria profissional, sendo 

que 22% não manifestaram ter opinião e 8% discordaram desta resposta. 

Os docentes (80%) responderam que a organização e distribuição de serviço e tarefas teve em conta as 

necessidades do Agrupamento e as potencialidades de cada um. 

Para 64% do pessoal não docente, o Agrupamento reconhece o empenho profissional dos seus 

trabalhadores e estimula iniciativas próprias (69%), referindo ainda que é ouvido nas medidas a tomar 

para a melhoria de serviços (78%). 

O pessoal não docente recorre às experiências partilhadas pelos colegas para procurar a melhoria da sua 

prática profissional (58%). Consideram ainda que contribuem com o seu desempenho para o sucesso e 

reconhecimento público do Agrupamento (97%). 

 

 

5. APOIOS ESPECIALIZADOS 

 
Quanto à necessidade de apoio específico de professores/técnicos, a Educação Especial responde às 

solicitações na opinião de 86% dos docentes, 74% dos alunos do 1ºC, 81% dos alunos dos restantes níveis 

e 41% dos EE (56% não tem opinião, possivelmente por não ter necessitado destes apoios). 
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O SPO responde às solicitações, segundo 92% dos docentes, 70% dos alunos do ensino básico/secundário 

e 44% dos EE (53% não tem opinião, possivelmente por não ter necessitado destes apoios). 

A escola oferece apoios diversos (mentoria, tutoria, sala de estudo, coadjuvância, aulas de apoio) que 

contribuem para a melhoria do desempenho dos discentes segundo 88% dos alunos do 1ºC e 91% dos 

alunos dos restantes níveis. Os EE referem que estes apoios contribuem para a melhoria do desempenho 

dos alunos (83%). 

 

 

6. SERVIÇOS 

 
Os horários dos diversos serviços do Agrupamento (papelaria, reprografia, secretaria, mediateca, bar, etc.) 

são considerados adequados por 69% dos EE (17% sem opinião), 68% dos alunos do 1ºC e 64% dos alunos 

dos restantes níveis (26% discordam da adequação dos horários). 

A comunicação entre os vários serviços é avaliada como eficaz para 92% dos não docentes. 

A qualidade dos serviços do Agrupamento é boa para 85% dos EE, dos alunos do 1ºC e dos alunos dos 

restantes níveis. 

O atendimento prestado pelos funcionários do Agrupamento é adequado para 87% dos EE, 88% dos alunos 

do 1ºC e 86% dos alunos dos restantes níveis. 

 

 

7. RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

 
O pessoal não docente refere a existência de um bom ambiente de trabalho (92%), e de um bom 

relacionamento (86%) com os docentes, o mesmo se verificando na relação com os alunos (89%). Este bom 

relacionamento com os não docentes é corroborado por 88% dos alunos do 1ºC e 81% dos alunos dos 

restantes níveis de ensino. No atinente à relação com os professores, esta é vista como positiva por 91% 

dos alunos do 1ºC e 86% dos alunos dos restantes níveis.  

No concernente aos discentes, 88% dos alunos do 1ºC e 87% dos alunos dos restantes níveis gostam de 

frequentar o Agrupamento.  

Relativamente à participação na vida do Agrupamento, 59% dos alunos do 1ºC, 71% dos alunos dos 

restantes níveis e 66% dos EE sentem que a sua opinião é importante. No entanto, 15% dos alunos dos 

restantes níveis e 26% dos EE não manifestam opinião. 

Para 88% dos EE, a escola frequentada pelos educandos é segura; 79% dos alunos do 1ºC, e 89% dos alunos 

dos restantes níveis sentem-se seguros no espaço escolar e sabem a quem recorrer. 
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8. ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 

 
O Agrupamento gere espaços, equipamentos e serviços de forma a maximizar a sua utilização de acordo 

com 92% dos docentes. Para 92% dos docentes e dos não docentes, procede-se à modernização de 

recursos. 79% dos alunos do 1ºC e 75% dos alunos de outros níveis concordam que a escola tem materiais 

e equipamentos modernos e atualizados. 

O Agrupamento proporciona condições de bem-estar a professores/alunos para 99% dos docentes, 85% 

dos alunos do 1ºC e 88% dos alunos dos restantes níveis. Concomitantemente, 93% dos docentes e 92% 

dos não docentes consideram que o Agrupamento melhora e humaniza os espaços. 68% dos alunos do 

1ºC, 81% dos alunos dos restantes níveis, e 86% dos EE referem que os espaços da escola estão bem 

cuidados/limpos. 

 

 

9. COMUNICAÇÃO NA COMUNIDADE ESCOLAR 

 
Os docentes consideram eficazes (97%) os mecanismos de comunicação no Agrupamento. 

Na opinião de 82% dos alunos do 1ºC, 81% dos alunos dos restantes níveis e 63% dos EE (com 10% de 

discordância), o Agrupamento faz chegar as informações importantes/úteis, transmite e divulga de uma 

forma dinâmica todas as informações de interesse. 

Na relação com os EE, os Diretores de Turma/Professores Titulares garantem a comunicação atempada e 

regular de informações úteis e sobre a situação escolar de cada aluno (90 a 92%), embora 6% 

discorda/discorda totalmente acerca da regularidade das informações escolares. A maioria dos EE 

considera as reuniões com os Diretores de Turma/Professores titulares como úteis (89%), decorrendo em 

horário adequado (94%). 

O site do Agrupamento é considerado útil, para 78% dos alunos dos restantes níveis (17% não tem opinião) 

e 86% dos EE. As plataformas institucionais (Inovar Consulta, SIGA, Classroom) são muito úteis segundo 

91% dos alunos do 1ºC, 83% dos alunos dos restantes níveis, e 81% dos EE. 

 

 

10. COMENTÁRIOS E SUGESTÕES 

 
De um total de 566 inquiridos, apenas 49 pessoas (9%) utilizaram a resposta aberta. Nestas, por ordem de 

representação, foram mencionadas com mais frequência a necessidade de melhorar a qualidade da 

comida na cantina (12 referências) e a urgência na melhoria das instalações e dos equipamentos escolares. 
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Em concreto faz-se referência às infraestruturas, aos espaços de lazer (2 referências), ao 

mobiliário/equipamentos (9 referências) e à qualidade da internet (3 referências), apontados como 

entrave ao bom funcionamento das aulas e sucesso escolar. A limpeza da escola e a higienização das casas 

de banho dos alunos é mencionada tanto por alunos como por encarregados de educação (8 referências). 

Em assuntos que se prendem mais com o trabalho desenvolvido, os docentes em particular referem a 

necessidade de existirem momentos de partilha e reflexão nos diferentes grupos de trabalho (3 

referências). Foi ainda mencionada a necessidade de haver mais elementos de apoio no SPO (psicólogos), 

quer para apoio psicológico quer para orientação vocacional (3 referências). 

Dois inquiridos elogiam o trabalho dos professores, e o mesmo número considera que os alunos deveriam 

ser mais ouvidos. O bullying é identificado especificamente como um problema por dois inquiridos. O 

mesmo número refere a necessidade de haver mais funcionários e sugere-se também que estes tenham 

formação relativa “ao trato” com crianças. Identifica-se ainda a necessidade de haver maior equilíbrio 

entre os períodos de trabalho e de lazer.  
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Conclusão 

O processo de autoavaliação do AEPL resulta de um imperativo legal (Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de 

abril) e da necessidade de criar e/ou consolidar no Agrupamento uma consciência crítica, esclarecida e 

interventiva, sobre a qualidade do serviço educativo prestado, incidindo sobre o grau de concretização de 

objetivos, as atividades realizadas, a organização/gestão, assim como dos resultados escolares e da 

prestação do serviço educativo, devendo envolver-se nesse processo de autoconhecimento todos os 

membros da comunidade escolar. 

No presente estudo uma das opções metodológicas foi a integração de uma resposta aberta nos 

inquéritos, que, como todos sabemos, tem natureza exploratória, já que permite que o respondente dê a 

sua opinião sem ser induzido com opções preestabelecidas e apresenta como vantagem principal explicar, 

descrever e opinar de forma mais ampla e pessoal. Verificámos, no entanto, que a percentagem de 

respondentes foi muito reduzida em comparação com as questões que utilizaram a escala de Likert. 

Poderá estar relacionado com a falta de espírito crítico e de capacidade autocrítica, desconhecimento das 

matérias abordadas, incapacidade de espírito interventivo, ou simplesmente ser sinal de alguma 

indiferença, numa sociedade em que se deseja o fortalecimento da cultura democrática e da consciência 

cívica. Estes condicionalismos comprometem o paradigma da escola democrática, autónoma e de 

qualidade.  

De forma sumária, apresentam-se as conclusões obtidas a partir da análise dos inquéritos. 

Pela positiva, destacam-se o exercício das competências e das responsabilidades dos vários órgãos e 

estruturas, das dinâmicas de trabalho, as condições de aprendizagem, a preocupação com o desempenho 

e bem-estar dos alunos e o relacionamento entre os vários membros da comunidade educativa. 

Ao invés, salientam-se a falta de limpeza dos espaços, a adequação dos horários de alguns serviços, a 

referência ao desconhecimento de documentos orientadores e de funções de órgãos e estruturas, e a 

pouca qualidade/diversidade das refeições servidas na cantina escolar. 

Como oportunidades decorrentes, surgem o aprofundamento da relação com a(s) Associação(ões) de 

Pais/EE, a contínua valorização do pessoal não docente, e o aprofundamento da partilha de 

experiências/trabalho colaborativo entre os elementos da comunidade educativa. 

Será necessário prestar atenção a alguns constrangimentos, nomeadamente, a visão acerca das 

funções/competências dos assistentes operacionais no efetivo acompanhamento da ação educativa e 

também a sobrecarga de trabalho e solicitações de curto prazo, que diminuem o tempo e a qualidade do 

trabalho reflexivo que a todos compete. 

Para finalizar este relatório, que determina o início de funções desta equipa, conclui-se que, como uma 

vez afirmou a escritora Virginia Burden, “A cooperação é a convicção plena de que ninguém pode chegar 

à meta se não chegarem todos”.  

https://drive.google.com/file/d/0BwrZ5iTw6zORT0xveE5kbVRnYzA/edit?usp=sharing
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Anexo 1 

Inquérito ao pessoal docente 

Depois do tratamento das respostas dos 89 docentes a cada uma das questões, apresentamos as 

seguintes tabelas com os resultados obtidos. 

 

1. Caraterização da amostra: 89 respostas 

Sexo feminino: 62 - 69,7% 

Sexo Masculino: 27 - 30,3% 

 

2. Departamento a que pertence Nº de respostas % do total de 
respostas 

Departamento da Educação Pré-Escolar 2 2,2% 

Departamento do 1º Ciclo do Ensino Básico 8 9% 

Departamento de Línguas 22 24,7% 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 15 16,9% 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 27 30,3% 

Departamento de Expressões 15 16,9% 

 

3.1. O Conselho Geral domina as suas competências e as suas responsabilidades. 

Discordo totalmente 0 

Discordo 0 

Não tenho opinião 18 

Concordo 32 

Concordo totalmente 39 

 

3.2. O Conselho Pedagógico domina as suas competências e as suas responsabilidades. 

Discordo totalmente 0 

Discordo 0 

Não tenho opinião 5 

Concordo 37 

Concordo totalmente 47 

 

3.3. Reconheço que há mecanismos eficazes de comunicação no Agrupamento 

Discordo totalmente 0 

Discordo 1 

Não tenho opinião 2 

Concordo 40 

Concordo totalmente 46 

 

4.1. O Coordenador de Departamento domina as suas competências e as suas responsabilidades 

Discordo totalmente 0 

Discordo 4 

Não tenho opinião 0 

Concordo 27 

Concordo totalmente 58 

 



Equipa de Autoavaliação do AEPL                                                                                                                12 de 32 
Relatório final – julho 2022   

4.2. O Coordenador de Departamento fomenta o trabalho colaborativo entre os diferentes membros 
do departamento 

Discordo totalmente 0 

Discordo 3 

Não tenho opinião 2 

Concordo 25 

Concordo totalmente 59 

 

4.3. O Coordenador de Departamento promove a discussão/análise de processos e resultados, sendo 
recetivo a diferentes ideias/sugestões 

Discordo totalmente 0 

Discordo 4 

Não tenho opinião 1 

Concordo 25 

Concordo totalmente 59 

 

4.4. Os professores sentem que são ouvidos nas decisões tomadas pelo Conselho Pedagógico 

Discordo totalmente 0 

Discordo 5 

Não tenho opinião 12 

Concordo 38 

Concordo totalmente 34 

 

4.5. Existem momentos de discussão/ partilha de estratégias e seleção/ elaboração de materiais 
pedagógicos entre os vários professores que ministram a mesma disciplina/ área. 

Discordo totalmente 0 

Discordo 2 

Não tenho opinião 5 

Concordo 42 

Concordo totalmente 40 

 

5.1. O Plano Anual de Atividades incorpora atividades que envolvem os vários níveis de ensino do 
Agrupamento. 

Discordo totalmente 0 

Discordo 0 

Não tenho opinião 1 

Concordo 28 

Concordo totalmente 60 

 

5.2. O Projeto Educativo expressa claramente a missão, visão e valores almejados pelo Agrupamento. 

Discordo totalmente 0 

Discordo 0 

Não tenho opinião 4 

Concordo 33 

Concordo totalmente 52 
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5.3. O Regulamento Interno do Agrupamento aponta normas de funcionamento específicas, para além 
das previstas na lei geral. 

Discordo totalmente 0 

Discordo 2 

Não tenho opinião 7 

Concordo 35 

Concordo totalmente 45 

 

6.1. As minhas capacidades profissionais são reconhecidas e valorizadas. 

Discordo totalmente 0 

Discordo 8 

Não tenho opinião 10 

Concordo 37 

Concordo totalmente 34 

 

6.2. A distribuição de serviço é feita tendo em conta as potencialidades dos docentes e as necessidades 
do Agrupamento. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 1 

Não tenho opinião 16 

Concordo 43 

Concordo totalmente 28 

 

6.3. O Plano de Formação dá resposta às necessidades de melhoria profissional sentidas pelos 
professores do Agrupamento. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 6 

Não tenho opinião 20 

Concordo 41 

Concordo totalmente 21 

 

7.1. Os recursos (espaços / edifícios /equipamentos /serviços) das várias unidades organizacionais do 
Agrupamento são geridos de forma a maximizar a sua utilização. 

Discordo totalmente 0 

Discordo 3 

Não tenho opinião 4 

Concordo 49 

Concordo totalmente 33 

 

7.2. O Agrupamento moderniza os seus recursos, visando a melhoria dos resultados escolares. 

Discordo totalmente 0 

Discordo 2 

Não tenho opinião 5 

Concordo 45 

Concordo totalmente 37 
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7.3. O Agrupamento melhora os seus recursos de forma a humanizar os espaços de trabalho. 

Discordo totalmente 0 

Discordo 1 

Não tenho opinião 5 

Concordo 49 

Concordo totalmente 34 

 

7.4. O Agrupamento proporciona condições para o bem-estar dos professores e dos alunos. 

Discordo totalmente 0 

Discordo 0 

Não tenho opinião 1 

Concordo 48 

Concordo totalmente 40 

 

8.1. Na minha prática letiva, utilizo as experiências partilhadas por vários colegas. 

Discordo totalmente 0 

Discordo 5 

Não tenho opinião 2 

Concordo 48 

Concordo totalmente 34 

 

8.2. Realizo uma avaliação sistemática do processo ensino-aprendizagem incorporando as diversas 
realidades e os diversos recursos disponibilizados. 

Discordo totalmente 0 

Discordo 1 

Não tenho opinião 1 

Concordo 40 

Concordo totalmente 47 

 

9.1. As dinâmicas de trabalho do Agrupamento visam uma melhoria progressiva dos resultados 
escolares. 

Discordo totalmente 0 

Discordo 1 

Não tenho opinião 2 

Concordo 47 

Concordo totalmente 39 

 

9.2. O Agrupamento faz uma avaliação dos resultados obtidos nas avaliações externas, por comparação 
com os resultados nacionais. 

Discordo totalmente 0 

Discordo 0 

Não tenho opinião 9 

Concordo 35 

Concordo totalmente 45 
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10.1. A Educação Especial responde às solicitações dos professores. 

Discordo totalmente 0 

Discordo 3 

Não tenho opinião 12 

Concordo 37 

Concordo totalmente 37 

 

10.2. O SPO responde às solicitações dos professores. 

Discordo totalmente 0 

Discordo 0 

Não tenho opinião 7 

Concordo 43 

Concordo totalmente 39 

 

 

 

 

Anexo 2 

Inquérito ao pessoal Não Docente  

Depois do tratamento das respostas dos 36 Não Docentes a cada uma das questões, apresentamos as 

seguintes tabelas com os resultados obtidos. 

1. Caraterização da amostra: 36 respostas 

Sexo feminino: 31 - 86,1% 

Sexo Masculino: 5 - 13,9% 

 

2. Assinale a sua situação: 

Assistente Técnico: 9 - 25% 

Assistente Operacional: 27 - 75% 

 

3.1. A Direção fomenta um ambiente de trabalho colaborativo entre o pessoal dos diversos serviços. 

Discordo totalmente 0 

Discordo 1 

Não tenho opinião 1 

Concordo 23 

Concordo totalmente 11 

 

3.2. A Direção comunica de forma clara ao pessoal não docente as suas orientações quanto aos 
objetivos a atingir. 

Discordo totalmente 0 

Discordo 1 

Não tenho opinião 3 

Concordo 21 

Concordo totalmente 11 
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3.3. Reconheço que há mecanismos eficazes de comunicação entre os vários serviços. 

Discordo totalmente 0 

Discordo 1 

Não tenho opinião 2 

Concordo 23 

Concordo totalmente 10 

 

4. A Direção reconhece a necessidade de estabelecer, com os funcionários, formas flexíveis e 
reajustáveis de organização do trabalho a realizar. 

Discordo totalmente 0 

Discordo 0 

Não tenho opinião 3 

Concordo 22 

Concordo totalmente 11 

 

5.1. Há uma boa relação entre o Pessoal Não Docente e os Professores. 

Discordo totalmente 0 

Discordo 1 

Não tenho opinião 4 

Concordo 18 

Concordo totalmente 13 

 

5.2. Há uma boa relação entre o Pessoal Não Docente e os alunos. 

Discordo totalmente 0 

Discordo 1 

Não tenho opinião 3 

Concordo 15 

Concordo totalmente 17 

 

5.3. Sinto que no Agrupamento se promove um bom ambiente de trabalho. 

Discordo totalmente 0 

Discordo 2 

Não tenho opinião 1 

Concordo 21 

Concordo totalmente 12 

 

5.4. Sinto que o meu trabalho é reconhecido. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 6 

Não tenho opinião 4 

Concordo 16 

Concordo totalmente 9 
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5.5. O Agrupamento reconhece e valoriza o trabalho do Pessoal Não Docente, estimulando e apoiando 
iniciativas próprias. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 4 

Não tenho opinião 8 

Concordo 14 

Concordo totalmente 9 

 

6.1. A Direção disponibiliza os recursos necessários para o exercício das minhas funções. 

Discordo totalmente 0 

Discordo 2 

Não tenho opinião 1 

Concordo 22 

Concordo totalmente 11 

 

6.2. O Agrupamento moderniza os seus recursos visando a melhoria dos serviços. 

Discordo totalmente 0 

Discordo 0 

Não tenho opinião 3 

Concordo 22 

Concordo totalmente 11 

 

6.3. O Agrupamento melhora os seus recursos de forma a humanizar os espaços de trabalho. 

Discordo totalmente 0 

Discordo 0 

Não tenho opinião 3 

Concordo 23 

Concordo totalmente 10 

 

7.1. Com vista à melhoria da minha prática profissional, utilizo as experiências partilhadas pelos colegas 
das várias escolas do Agrupamento. 

Discordo totalmente 0 

Discordo 3 

Não tenho opinião 12 

Concordo 13 

Concordo totalmente 8 

 

7.2. O Pessoal Não Docente é ouvido nas mudanças a implementar com vista à melhoria dos serviços. 

Discordo totalmente 2 

Discordo 1 

Não tenho opinião 5 

Concordo 17 

Concordo totalmente 11 
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8.1. Sinto que, no desempenho das minhas tarefas, contribuo para o sucesso do Agrupamento e para 
o seu reconhecimento público. 

Discordo totalmente 0 

Discordo 1 

Não tenho opinião 0 

Concordo 17 

Concordo totalmente 18 

 

8.2. Conheço o Regulamento Interno e o Projeto Educativo do Agrupamento 

Discordo totalmente 0 

Discordo 2 

Não tenho opinião 7 

Concordo 18 

Concordo totalmente 9 

 

 

Anexo 3 

Inquérito aos alunos do 1.º Ciclo 

Depois do tratamento das respostas dos 34 alunos do 1. º Ciclo a cada uma das questões, apresentamos 

as seguintes tabelas com os resultados obtidos. 

1. Caraterização da amostra: 34 respostas 

Sexo feminino: 23 - 67,6% 

Sexo Masculino: 11 - 32,4% 

 

2.1. Sinto que no Agrupamento tenho as condições necessárias para estudar e para aprender. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 0 

Não tenho opinião 1 

Concordo 24 

Concordo totalmente 8 

 

2.2. Os horários dos diversos serviços do Agrupamento (papelaria, reprografia, secretaria, biblioteca, bar, etc.) 
são adequados. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 5 

Não tenho opinião 5 

Concordo 18 

Concordo totalmente 5 

 

2.3. Reconheço que a qualidade dos serviços da escola é boa. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 1 

Não tenho opinião 3 

Concordo 24 

Concordo totalmente 5 
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2.4. Sinto que sou bem atendido pelos funcionários dos vários serviços da escola. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 1 

Não tenho opinião 2 

Concordo 15 

Concordo totalmente 15 

 

2.5. Os espaços da escola estão bem cuidados/limpos. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 7 

Não tenho opinião 3 

Concordo 17 

Concordo totalmente 6 

 

2.6. A escola oferece condições para o bem-estar dos alunos. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 0 

Não tenho opinião 4 

Concordo 17 

Concordo totalmente 12 

 

3.1. Há uma boa relação entre os alunos e os professores. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 0 

Não tenho opinião 2 

Concordo 16 

Concordo totalmente 15 

 

3.2. Há uma boa relação entre os alunos e os funcionários. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 1 

Não tenho opinião 2 

Concordo 14 

Concordo totalmente 16 

 

3.3. Os alunos sentem que a Direção está disponível para os ajudar. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 0 

Não tenho opinião 5 

Concordo 18 

Concordo totalmente 10 

 

4.1. A escola faz-nos chegar as informações que são interessantes para nós. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 0 

Não tenho opinião 5 

Concordo 18 

Concordo totalmente 10 
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4.2. Conheço o Regulamento Interno, o Projeto Educativo e o Plano Anual de Atividades do 
Agrupamento. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 1 

Não tenho opinião 11 

Concordo 14 

Concordo totalmente 7 

 

4.3. A escola proporciona atividades interessantes para a minha idade. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 1 

Não tenho opinião 5 

Concordo 15 

Concordo totalmente 12 

 

4.4. A escola tem materiais e equipamentos modernos e atualizados para nós utilizarmos. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 1 

Não tenho opinião 5 

Concordo 18 

Concordo totalmente 9 

 

4.5. As plataformas institucionais (Inovar Consulta, SIGA, Classroom) são muito úteis. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 0 

Não tenho opinião 2 

Concordo 19 

Concordo totalmente 12 

 

5.1. Os professores usam estratégias diversificadas nas aulas. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 0 

Não tenho opinião 8 

Concordo 15 

Concordo totalmente 10 

 

5.2. Os professores usam tecnologias atuais (quadro interativo, internet, correio eletrónico, plataforma 
Classroom, etc). 

Discordo totalmente 1 

Discordo 0 

Não tenho opinião 5 

Concordo 15 

Concordo totalmente 13 
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5.3. Os professores conversam comigo sobre as minhas dificuldades na escola. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 1 

Não tenho opinião 4 

Concordo 19 

Concordo totalmente 9 

 

5.4. Os professores ajudam-me sempre que tenho dúvidas. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 0 

Não tenho opinião 2 

Concordo 14 

Concordo totalmente 17 

 

5.5. Os critérios de avaliação das várias disciplinas são corretamente aplicados. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 0 

Não tenho opinião 6 

Concordo 16 

Concordo totalmente 11 

 

6.1. A escola oferece apoios diversos (mentoria, tutoria, sala de estudo, coadjuvância, aulas de apoio) 
que contribuem para a melhoria do desempenho dos alunos. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 0 

Não tenho opinião 3 

Concordo 19 

Concordo totalmente 11 

 

6.2. A escola preocupa-se com a inclusão e com o sucesso escolar dos alunos. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 0 

Não tenho opinião 3 

Concordo 15 

Concordo totalmente 15 

 

7.1. Sinto que a minha opinião na escola é importante. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 3 

Não tenho opinião 10 

Concordo 13 

Concordo totalmente 7 
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7.2. Sinto que a escola faz chegar a todos as informações que quer divulgar. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 0 

Não tenho opinião 6 

Concordo 19 

Concordo totalmente 8 

 

7.3. Sinto-me seguro na escola e sei quem procurar quando necessito. 

Discordo totalmente 2 

Discordo 0 

Não tenho opinião 5 

Concordo 15 

Concordo totalmente 12 

 

7.4. Gosto de frequentar esta escola. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 1 

Não tenho opinião 2 

Concordo 13 

Concordo totalmente 17 

 

8. Os alunos com mais dificuldades têm ajuda de outros professores e técnicos. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 1 

Não tenho opinião 7 

Concordo 13 

Concordo totalmente 12 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

Inquérito aos alunos do 2.º, 3.º Ciclo e Ensino Secundário 

Depois do tratamento das respostas dos 203 alunos do 2.º, 3.º Ciclo e Ensino Secundário a cada uma das 

questões, apresentamos as seguintes tabelas com os resultados obtidos. 

1. Caraterização da amostra:  203 respostas 

Sexo feminino: 121 - 59,6% 

Sexo Masculino: 82 - 40,4% 

 

2. Escola que frequentas: 

Escola Básica do Ave: 74 - 36,5% 

Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso: 129 - 63,5% 
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3. Grau de ensino que frequentas: 

1º ciclo do ensino básico 1 - 0,5% 

2º ciclo do ensino básico 34 - 16,7% 

3º ciclo do ensino básico 77 - 37,9% 

Ensino Secundário Regular 54 - 26,6% 

Ensino Secundário Profissional 37 - 18,2% 

 

4.1. Sinto que o Agrupamento disponibiliza as condições necessárias ao meu estudo e aprendizagem. 

Discordo totalmente 2 

Discordo 5 

Não tenho opinião 6 

Concordo 119 

Concordo totalmente 71 

 

4.2. Os horários dos diversos serviços do Agrupamento (papelaria, reprografia, secretaria, mediateca, 
bar, etc.) são adequados. 

Discordo totalmente 6 

Discordo 46 

Não tenho opinião 21 

Concordo 89 

Concordo totalmente 41 

 

4.3. Reconheço que a qualidade dos serviços do Agrupamento é boa. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 9 

Não tenho opinião 21 

Concordo 120 

Concordo totalmente 52 

 

4.4. Sinto que sou bem atendido pelos funcionários dos vários serviços do Agrupamento. 

Discordo totalmente 2 

Discordo 14 

Não tenho opinião 13 

Concordo 82 

Concordo totalmente 92 

 

4.5. Os espaços escolares estão bem conservados/limpos. 

Discordo totalmente 4 

Discordo 14 

Não tenho opinião 20 

Concordo 108 

Concordo totalmente 57 
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4.6. O Agrupamento proporciona condições para o bem estar dos alunos. 

Discordo totalmente 2 

Discordo 4 

Não tenho opinião 18 

Concordo 101 

Concordo totalmente 78 

 

5.1. Há uma boa relação entre alunos e professores. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 5 

Não tenho opinião 23 

Concordo 117 

Concordo totalmente 57 

 

5.2. Há uma boa relação entre alunos e funcionários. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 11 

Não tenho opinião 26 

Concordo 105 

Concordo totalmente 60 

 

5.3. Os alunos sentem que a Direção está disponível para os ajudar. 

Discordo totalmente 2 

Discordo 9 

Não tenho opinião 25 

Concordo 95 

Concordo totalmente 72 

 

6.1. O Agrupamento transmite e divulga de uma forma dinâmica todas as informações do meu 
interesse. 

Discordo totalmente 3 

Discordo 7 

Não tenho opinião 29 

Concordo 111 

Concordo totalmente 53 

 

6.2. Conheço o Regulamento Interno, o Projeto Educativo, o Plano Anual de Atividades do 
Agrupamento. 

Discordo totalmente 4 

Discordo 12 

Não tenho opinião 39 

Concordo 110 

Concordo totalmente 38 
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6.3. O Agrupamento proporciona atividades apelativas e do meu interesse. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 11 

Não tenho opinião 30 

Concordo 114 

Concordo totalmente 47 

 

6.4. Reconheço que o Agrupamento atualiza e moderniza regularmente os materiais e equipamentos 
ao dispor dos alunos. 

Discordo totalmente 6 

Discordo 17 

Não tenho opinião 28 

Concordo 100 

Concordo totalmente 52 

 

6.5. O site do Agrupamento é útil e ajuda-me nos assuntos escolares. 

Discordo totalmente 3 

Discordo 7 

Não tenho opinião 34 

Concordo 85 

Concordo totalmente 74 

 

6.6. As plataformas institucionais (Inovar Consulta, SIGA, Classroom) são muito úteis. 

Discordo totalmente 5 

Discordo 8 

Não tenho opinião 21 

Concordo 93 

Concordo totalmente 76 

 

7.1. Os professores usam estratégias diversificadas. 

Discordo totalmente 2 

Discordo 14 

Não tenho opinião 28 

Concordo 102 

Concordo totalmente 57 

 

7.2. Os professores usam tecnologias atuais (quadro interativo, internet, correio eletrónico, etc). 

Discordo totalmente 1 

Discordo 2 

Não tenho opinião 9 

Concordo 115 

Concordo totalmente 76 
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7.3. Os professores auscultam os alunos sobre os fatores explicativos do insucesso escolar. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 6 

Não tenho opinião 39 

Concordo 106 

Concordo totalmente 51 

 

7.4. Sinto que posso esclarecer todas as dúvidas nas várias disciplinas. 

Discordo totalmente 2 

Discordo 7 

Não tenho opinião 20 

Concordo 113 

Concordo totalmente 61 

 

7.5. Os critérios de avaliação foram atempadamente divulgados pelos professores. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 3 

Não tenho opinião 6 

Concordo 115 

Concordo totalmente 78 

 

7.6. Os critérios de avaliação das várias disciplinas são corretamente aplicados. 

Discordo totalmente 2 

Discordo 7 

Não tenho opinião 25 

Concordo 96 

Concordo totalmente 73 

 

8.1. O Agrupamento disponibiliza apoio em diversas valências (mentoria, tutoria, sala de estudo, 
coadjuvância, aulas de apoio) que contribui para a melhoria do desempenho dos alunos. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 2 

Não tenho opinião 16 

Concordo 111 

Concordo totalmente 73 

 

8.2. O Agrupamento tem como preocupação a inclusão e o sucesso escolar dos alunos. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 2 

Não tenho opinião 23 

Concordo 109 

Concordo totalmente 68 
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9.1. As opiniões dos alunos são tidas em conta na organização do Agrupamento. 

Discordo totalmente 2 

Discordo 12 

Não tenho opinião 45 

Concordo 106 

Concordo totalmente 38 

 

9.2. Reconheço que há mecanismos eficazes de comunicação no Agrupamento. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 4 

Não tenho opinião 30 

Concordo 111 

Concordo totalmente 57 

 

9.3. Sinto-me seguro e sei a quem recorrer quando necessito. 

Discordo totalmente 3 

Discordo 4 

Não tenho opinião 15 

Concordo 115 

Concordo totalmente 66 

 

9.4. Gosto de frequentar este Agrupamento. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 0 

Não tenho opinião 22 

Concordo 106 

Concordo totalmente 74 

 

10.1. Os alunos com mais dificuldades têm apoio específico de professores/técnicos. 

Discordo totalmente 2 

Discordo 6 

Não tenho opinião 31 

Concordo 91 

Concordo totalmente 73 

 

10.2. O Serviço de Psicologia e Orientação responde às solicitações dos alunos. 

Discordo totalmente 3 

Discordo 6 

Não tenho opinião 52 

Concordo 80 

Concordo totalmente 62 
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Anexo 5 

Inquérito aos Pais e/ou Encarregados de Educação 

Depois do tratamento das respostas dos 293 Pais e/ou Encarregados de Educação a cada uma das 

questões, apresentamos as seguintes tabelas com os resultados obtidos. 

1. Caraterização da amostra:  293 respostas 

Sexo feminino: 231 - 78,8% 

Sexo Masculino: 62 - 21,2% 

 

2. Grau de ensino que o seu educando frequenta: 

Ensino pré-escolar 22 - 7,5% 

1º ciclo do ensino básico 38 - 13% 

2º ciclo do ensino básico 37 - 12,6% 

3º ciclo do ensino básico 77 - 26,3% 

Ensino Secundário Regular 84 - 28,7% 

Ensino Secundário Profissional 35 - 11,9% 

 

3. Escola do Agrupamento que o seu educando frequenta: 

Escola Básica do Ave: 136 - 46,4% 

Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso: 157 - 53,6% 

 

4.1. O Agrupamento proporciona um ensino de qualidade. 

Discordo totalmente 0 

Discordo 15 

Não tenho opinião 14 

Concordo 182 

Concordo totalmente 82 

 

4.2. O Agrupamento valoriza o bom desempenho dos alunos. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 15 

Não tenho opinião 19 

Concordo 180 

Concordo totalmente 78 

 

4.3 - O Agrupamento proporciona condições para o sucesso escolar dos alunos. 

Discordo totalmente 2 

Discordo 15 

Não tenho opinião 20 

Concordo 180 

Concordo totalmente 76 
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4.4. Os projetos que o Agrupamento desenvolve contribuem para a formação global do aluno. 

Discordo totalmente 3 

Discordo 11 

Não tenho opinião 25 

Concordo 185 

Concordo totalmente 69 

 

5.1. O Plano Anual de Atividades integra atividades que contribuem para a formação integral dos 
alunos. 

Discordo totalmente 1 

Discordo 18 

Não tenho opinião 28 

Concordo 197 

Concordo totalmente 49 

 

5.2. O Plano Anual de Atividades integra atividades diferenciadas para os vários ciclos de estudo. 

Discordo totalmente 2 

Discordo 13 

Não tenho opinião 44 

Concordo 187 

Concordo totalmente 47 

 

5.3. O Plano Anual de Atividades integra atividades que motivam o aluno para procurar saber mais. 

Discordo totalmente 5 

Discordo 18 

Não tenho opinião 39 

Concordo 179 

Concordo totalmente 52 

 

6.1. O apoio em diversas valências (mentoria, tutoria, sala de estudo, coadjuvância, aulas de apoio) 
contribui para a melhoria do desempenho dos alunos. 

Discordo totalmente 2 

Discordo 10 

Não tenho opinião 38 

Concordo 168 

Concordo totalmente 75 

 

6.2. Os horários dos diversos serviços do Agrupamento (papelaria, reprografia, secretaria, mediateca, 
bar, etc.) são adequados. 

Discordo totalmente 9 

Discordo 32 

Não tenho opinião 49 

Concordo 154 

Concordo totalmente 49 
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6.3. A qualidade dos serviços do Agrupamento é boa. 

Discordo totalmente 2 

Discordo 18 

Não tenho opinião 24 

Concordo 187 

Concordo totalmente 62 

 

6.4. O atendimento pelos funcionários do Agrupamento é adequado. 

Discordo totalmente 2 

Discordo 13 

Não tenho opinião 24 

Concordo 173 

Concordo totalmente 81 

 

7.1 - O Diretor de Turma/Professor Titular de Turma comunica atempadamente as informações úteis 
aos Encarregado de Educação. 

Discordo totalmente 3 

Discordo 10 

Não tenho opinião 9 

Concordo 138 

Concordo totalmente 133 

 

7.2. O Diretor de Turma/Professor Titular de Turma informa-me regularmente sobre a situação 
escolar do meu educando. 

Discordo totalmente 4 

Discordo 14 

Não tenho opinião 11 

Concordo 137 

Concordo totalmente 127 

 

7.3. As reuniões com o Diretor de Turma/Professor Titular de Turma são úteis. 

Discordo totalmente 2 

Discordo 7 

Não tenho opinião 14 

Concordo 139 

Concordo totalmente 121 

 

7.4. As reuniões com o Diretor de Turma/Professor Titular de Turma são realizadas em horário 
adequado. 

Discordo totalmente 3 

Discordo 9 

Não tenho opinião 7 

Concordo 146 

Concordo totalmente 128 
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8.1. O Agrupamento transmite e divulga de uma forma dinâmica todas as informações do meu 
interesse. 

Discordo totalmente 5 

Discordo 23 

Não tenho opinião 21 

Concordo 179 

Concordo totalmente 65 

 

8.2. Conheço os documentos estruturantes do Agrupamento (Projeto Educativo, Regulamento 
Interno, Plano Anual de Atividades). 

Discordo totalmente 3 

Discordo 26 

Não tenho opinião 45 

Concordo 169 

Concordo totalmente 50 

 

8.3. O site do Agrupamento é útil. 

Discordo totalmente 2 

Discordo 9 

Não tenho opinião 30 

Concordo 182 

Concordo totalmente 70 

 

8.4. Nas tomadas de decisão para a organização do Agrupamento a opinião dos Pais/Encarregados de 
Educação é tida em conta. 

Discordo totalmente 6 

Discordo 19 

Não tenho opinião 76 

Concordo 139 

Concordo totalmente 53 

 

 

8.5. As plataformas institucionais (Inovar Consulta, SIGA, Classroom) são  úteis. 

Discordo totalmente 5 

Discordo 19 

Não tenho opinião 33 

Concordo 153 

Concordo totalmente 83 

 

9.1. A escola que o meu educando frequenta é segura. 

Discordo totalmente 5 

Discordo 16 

Não tenho opinião 13 

Concordo 176 

Concordo totalmente 83 
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9.2. Os espaços escolares estão bem conservados/limpos. 

Discordo totalmente 2 

Discordo 20 

Não tenho opinião 19 

Concordo 170 

Concordo totalmente 82 

 

10.1. A Educação Especial responde às solicitações dos pais e encarregados de educação. 

Discordo totalmente 3 

Discordo 6 

Não tenho opinião 164 

Concordo 79 

Concordo totalmente 41 

 

10.2. O SPO responde às solicitações dos pais e encarregados de educação. 

Discordo totalmente 4 

Discordo 5 

Não tenho opinião 155 

Concordo 92 

Concordo totalmente 37 

 


