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INTRODUÇÃO 

                                                                                                                                                                                                                                          

No âmbito do processo de avaliação interna que vimos a desenvolver neste  

Agrupamento de Escolas, e numa perspetiva de análise da sua vida quotidiana, foi 

solicitado aos alunos que colaborassem na recolha de dados, preenchendo um 

questionário online. 

Este questionário versou um conjunto de temáticas relativas ao modo como a 

comunidade educativa perceciona a organização de modo a aferir o grau de satisfação 

com a organização e de motivação sobre as atividades que desenvolve. 

Foi pedido que respondessem com o máximo de rigor e honestidade, pois só assim é 

possível ao Agrupamento apostar numa melhoria contínua dos serviços que presta. 

Foi ainda referido que não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos 

itens, pretendendo-se apenas a opinião pessoal e sincera. 

Foi apresentada uma escala, para a qual existem cinco possibilidades de resposta: 

1 (Discordo totalmente) - 2 (Discordo) - 3 (Não concordo nem discordo) - 4 (Concordo) - 

5 (Concordo totalmente) 

 

Assim, com este relatório de análise de resultados, a EAI espera poder contribuir para a 

promoção da melhoria das práticas educativas no Agrupamento de Escolas de Paços de 

Ferreira (AVEPF). 

 

No relatório, após esta breve introdução, são abordados os dados concretos do 

inquérito (parte I), por pergunta, tendo a equipa tecido as considerações que entendeu 

oportunas, sendo ainda destacadas algumas propostas de melhoria a ser desenvolvidas 

(parte II). 

 

 

 

 

 

 



PARTE I – DADOS DO INQUÉRITO 

 

1 - Os professores desta escola ensinam bem. 

 

A esmagadora maioria dos alunos (93,57%) concorda ou concorda totalmente com esta 

afirmação, demonstrando a sua satisfação com a qualidade do ensino ministrado no 

AVEPF. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.57. 

 

2 - O ensino nesta escola é exigente. 
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Quando questionados sobre a boa qualidade do ensino no Agrupamento, a larga maioria 

dos alunos (78,87%) concorda ou concorda totalmente com a afirmação, revelando a 

sua satisfação com a qualidade do ensino ministrado no AVEPF. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.11. 

 

3 - Aprendo com as experiências que faço nas aulas. 

 

Pela análise do gráfico verificamos que 87,34% dos alunos concorda ou concorda 

totalmente com a afirmação, enquanto que apenas 2,36% discorda da afirmação e 

9,47% não tem opinião formada sobre o assunto. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.32. 

 

4 - Utilizo a Biblioteca para fazer trabalhos e leituras. 
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Constata-se que 19,58% dos alunos não tem opinião formada sobre o assunto e 15,49% 

discorda ou discorda totalmente da afirmação, enquanto que 64,94%  concorda ou 

concorda totalmente com a afirmação, demonstrando uma grande heterogeneidade de 

opiniões relativamente à frequência da biblioteca.  

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 3.78. 

 

 

 

 

5 - As visitas de estudo que tenho feito ajudam-me a aprender mais e melhor. 

 

Relativamente às visitas de estudo realizadas no Agrupamento, 89,35% dos alunos 

concorda ou concorda totalmente com a afirmação de que as mesmas têm um impacto 

positivo nas suas aprendizagens. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.47. 
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6 - Os professores tratam os alunos com respeito. 

 

O elevado número de repostas de nível 4 e nível 5 (93,71%) revela que os alunos 

concordam ou concordam totalmente com a afirmação, confirmando assim a sua 

satisfação pela forma como são tratados na escola, nomeadamente por parte dos 

professores. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.66. 

 

7 - Existe um bom relacionamento entre os alunos. 

 

Uma vez mais se constata que a grande maioria dos alunos (83,88%) concorda ou 

concorda totalmente com esta afirmação, demonstranto a sua satisfação relativamente 

ao relacionamento promovido entre os alunos no AVEPF. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.21. 
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8 - Há segurança na escola. 

 

Quando questionados sobre este tópico, a larga maioria dos alunos (84,18%) concorda 

ou concorda totalmente com a afirmação, revelando grande satisfação relativamente à 

segurança na escola. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.39. 

 

9 - Conheço os critérios de avaliação. 

 

Apesar de 2,46% discordar ou discordar totalmente e de 9,38% não ter opinião formada 

sobre o assunto, a maioria dos alunos (88,16%) concorda ou concorda totalmente com 

a afirmação, demonstrando conhecimento relativamente ao tópico. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.39. 
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10 - A avaliação das aprendizagens dos alunos é justa.  

 

Relativamente à avaliação, 89,25% dos alunos concorda ou concorda totalmente com a 

afirmação de que a avaliação das aprendizagens dos alunos é justa. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.47. 

 

11 - Os professores utilizam as tecnologias de informação e outros recursos 

pedagógicos. 

 

No respeitante à utilização das tecnologias da informação e outros recursos pedagógicos 

por parte dos professores, a larga maioria dos alunos (88,98%) concorda ou concorda 

totalmente com a afirmação, reconhecendo deste modo a a diversidade das atividades, 

estratégias e metodologias utilizadas pelos professores do AVEPF na promoção de um 

ensino de qualidade. 
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Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.4. 

 

12 - O apoio prestado pelos Assistentes Operacionais é adequado. 

 

A grande maioria dos alunos (87,25%) concorda ou concorda totalmente com esta 

afirmação, demonstrando o envolvimento e comprometimento dos assistentes 

operacionais no apoio prestado aos alunos. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.38. 

 

13 - A informação sobre os diversos serviços da escola é adequada. 

 

Apesar de 9,48% não ter opinião formada sobre o assunto e 1,55% discordar ou 

discordar totalmente da afirmação, a maioria dos alunos (88,61%) concorda ou 
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concorda totalmente com a afirmação, demonstrando a sua satisfação relativamente ao 

tópico.  

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.4. 

 

14 - A informação sobre as atividades que se realizam na minha escola é adequada. 

 

Pela análise do gráfico verificamos que uma grande maioria dos alunos (92,07%) 

concorda ou concorda totalmente com a afirmação, manifestando satisfação pela 

divulgação feita pelo AVEPF no que diz respeito a atividades. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.55. 

 

15 - Participo em clubes e projetos da escola. 
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Quanto ao facto de participarem em clubes e projetos da escola, 59,83% concorda ou 

concorda totalmente com a afirmação, enquanto que 22,96% discorda ou discorda 

totalmente da afirmação e 17,21% não tem opinião formada sobre o assunto. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 3.59. 

 

16 - Conheço as regras de comportamento da escola. 

 

Apesar de 0,82% discordar ou discordar totalmente e de 4,46% não ter opinião formada 

sobre o assunto, a grande maioria dos alunos (94,71%) concorda ou concorda 

totalmente com a afirmação, demonstrando conhecimento relativamente ao tópico. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.66. 

 

17 - Nas aulas há um ambiente de tranquilidade e respeito. 
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Quando questionados sobre o ambiente da sala de aula, a larga maioria dos alunos 

(72,77%) concorda ou concorda totalmente com a afirmação, revelando grande 

satisfação relativamente a este assunto. Verificamos que 6,01% discorda ou discorda 

totalmente da afirmação e 21,22% não tem opinião formada sobre o assunto. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 3.95. 

 

 

 

18 - A escola resolve bem os problemas de indisciplina. 

 

A grande maioria dos alunos (87,71%) concorda ou concorda totalmente com esta 

afirmação, demonstrando a sua satisfação relativamente à atuação da Direção no 

âmbito da disciplina. Apenas 9,56% não tem opinião formada sobre o assunto e 2,73% 

discorda ou discorda totalmente da afirmação. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.43. 
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19 - As salas de aula são confortáveis. 

 

Uma vez mais, a grande maioria dos alunos (71,86%) concorda ou concorda totalmente 

com a afirmação, manifestando a sua satisfação no que diz respeito às instalações da 

escola; no entanto, 18,31% não tem opinião formada sobre o assunto e 9,84% discorda 

ou discorda totalmente da afirmação. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 3.97. 

 

20 - Estou satisfeito com os espaços desportivos e de recreio. 

 

Quando questionados sobre este tópico, a grande maioria dos alunos (84,61%) concorda 

ou concorda totalmente com a afirmação, revelando grande satisfação relativamente 

aos espaços desportivos e de recreio da escola. 
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Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.37. 

 

21 - Gosto do almoço que é servido na escola.  

 

Pela análise do gráfico constatamos que 29,69% dos alunos não tem opinião formada 

sobre o assunto e 26,59% discorda ou discorda totalmente da afirmação, enquanto que 

apenas 43,72%  concorda ou concorda totalmente com a afirmação, demonstrando uma 

grande heterogeneidade de opiniões relativamente ao tópico em análise.  

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 3.21. 

 

22 - Estou satisfeito com a higiene e a limpeza da escola. 
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Relativamente a este tópico, 67,85% dos alunos concorda ou concorda totalmente com 

a afirmação, revelando grande satisfação relativamente à limpeza na escola. No entanto, 

12,84% discorda ou discorda totalmente da afirmação e 19,31% não tem opinião 

formada sobre o assunto. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 3.88. 

 

 

 

 

23 - Os serviços administrativos funcionam bem. 

 

Pela análise do gráfico constatamos que 83,97% dos alunos concorda ou concorda 

totalmente com a afirmação, enquanto que 13,66% não tem opinião formada sobre este 

assunto, e que apenas 2,37% revela alguma insatisfação quanto ao funcionamento dos 

serviços administrativos do AVEPF.  

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.31. 
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24 - As minhas sugestões são tidas em conta pelos professores e pela Direção. 

 

Quanto ao facto de verem as suas sugestões para o funcionamento da escola valorizadas 

pela Direção e pelos professores, 81,89% concorda ou concorda totalmente com a 

afirmação. Apenas 3,37% discorda ou discorda totalmente da afirmação e 14,75% não 

tem opinião formada sobre o assunto. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.25. 

 

25 - Gosto de estar nesta escola. 

 

O elevado número de respostas de nível 4 e nível 5 (84,43%) revela que os alunos 

concordam ou concordam totalmente com a afirmação, confirmando assim a sua 

satisfação pela escola em que desenvolve o seu percurso escolar. 
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Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.35. 

PARTE II – PROPOSTAS DE MELHORIA 

Seguem os aspetos que entendemos realçar, na perspetiva da melhoria das práticas 

educativas no AVEPF. 

 

Aspetos positivos: 

1 - Os professores desta escola ensinam bem. A esmagadora maioria dos alunos 

(93,57%) concorda ou concorda totalmente com esta afirmação, demonstrando a sua 

satisfação com a qualidade do ensino ministrado no AVEPF. 

6 - Os professores tratam os alunos com respeito. O elevado número de repostas de 

nível 4 e nível 5 (93,71%) revela que os alunos concordam ou concordam totalmente 

com a afirmação, confirmando assim a sua satisfação pela forma como são tratados na 

escola, nomeadamente por parte dos professores. 

14 - A informação sobre as atividades que se realizam na minha escola é adequada. 

Pela análise do gráfico verificamos que uma grande maioria dos alunos (92,07%) 

concorda ou concorda totalmente com a afirmação, manifestando satisfação pela 

divulgação feita pelo AVEPF no que diz respeito a atividades. 

16 - Conheço as regras de comportamento da escola. Apesar de 0,82% discordar ou 

discordar totalmente e de 4,46% não ter opinião formada sobre o assunto, a grande 

maioria dos alunos (94,71%) concorda ou concorda totalmente com a afirmação, 

demonstrando conhecimento relativamente ao tópico. 

 

Aspetos a melhorar: 

4 - Utilizo a Biblioteca para fazer trabalhos e leituras. Constata-se que 19,58% dos 

alunos não tem opinião formada sobre o assunto e 15,49% discorda ou discorda 

totalmente da afirmação, enquanto que 64,94%  concorda ou concorda totalmente com 

a afirmação, demonstrando uma grande heterogeneidade de opiniões relativamente à 

frequência da biblioteca. Sugere-se a criação de mecanismos de incentivo para os alunos 

utilizarem a biblioteca na realização de trabalho e requisição de livros. 

15 - Participo em clubes e projetos da escola. Quanto ao facto de participarem em 

clubes e projetos da escola, 59,83% concorda ou concorda totalmente com a afirmação, 



enquanto que 22,96% discorda ou discorda totalmente da afirmação e 17,21% não tem 

opinião formada sobre o assunto. 

21 - Gosto do almoço que é servido na escola. Constatamos que 29,69% dos alunos não 

tem opinião formada sobre o assunto e 26,59% discorda ou discorda totalmente da 

afirmação, enquanto que apenas 43,72%  concorda ou concorda totalmente com a 

afirmação, demonstrando uma grande heterogeneidade de opiniões relativamente ao 

tópico em análise. Este é o tópico que apresenta um menor grau de satisfação para os 

alunos. 

22 - Estou satisfeito com a higiene e a limpeza da escola. Relativamente a este tópico, 

67,85% dos alunos concorda ou concorda totalmente com a afirmação, revelando 

grande satisfação relativamente à limpeza na escola. No entanto, 12,84% discorda ou 

discorda totalmente da afirmação e 19,31% não tem opinião formada sobre o assunto. 

 

Em suma, após análise dos dados recolhidos, verificamos que a avaliação efetuada pelos 

alunos foi francamente positiva, com especial destaque para o excelente trabalho da 

Direção no que repeita à organização e ao funcionamento do AVEPF, nomeadamente na 

promoção de um sentimento de segurança dos alunos relativamente ao espaço da 

escola e na resolução dos problemas de indisciplina. Os alunos reconhecem ainda como 

importantes o bom relacionamento entre alunos e professores e a exigência dos 

professores face ao desempenho dos alunos; sentem-se justamente avaliados e 

respeitados pelos professores. 

 

Salienta-se ainda que esta postura da Direção é essencial na consolidação de uma 

cultura de rigor e exigência, que se pretende que cada vez mais seja praticada por toda 

a comunidade escolar, contribuindo para a melhoria do desempenho global da 

organização interna do Agrupamento.  

Os aspetos a melhorar que foram identificados deverão ser analisados e ponderados, de 

acordo com a sua relevância, no sentido de serem contemplados em futuras ações de 

melhoria em que a escola se irá empenhar, a fim de dar continuidade à sua qualidade e 

diversidade educativas. 

 

Paços de Ferreira, 16 de julho de 2019 

A Equipa de Avaliação Interna (Filipa Costa, Fátima Barreira) 
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INTRODUÇÃO 

 

No âmbito do processo de avaliação interna que vimos a desenvolver neste  

Agrupamento de Escolas, e numa perspetiva de análise da sua vida quotidiana, foi 

solicitado aos docentes que colaborassem na recolha de dados, preenchendo um 

questionário online. 

Este questionário versou um conjunto de temáticas relativas ao modo como a 

comunidade educativa perceciona a organização de modo a aferir o grau de satisfação 

com a organização e de motivação sobre as atividades que desenvolve. 

Foi pedido que respondessem com o máximo de rigor e honestidade, pois só assim é 

possível ao Agrupamento apostar numa melhoria contínua dos serviços que presta. 

Foi ainda referido que não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos 

itens, pretendendo-se apenas a opinião pessoal e sincera. 

Foi apresentada uma escala, para a qual existem cinco possibilidades de resposta: 

1 (Discordo totalmente) - 2 (Discordo) - 3 (Não concordo nem discordo) - 4 (Concordo) - 

5 (Concordo totalmente) 

 

Assim, com este relatório de análise de resultados, a EAI espera poder contribuir para a 

promoção da melhoria das práticas educativas no Agrupamento de Escolas de Paços de 

Ferreira (AVEPF). 

 

No relatório, após esta breve introdução, são abordados os dados concretos do 

inquérito (parte I), por pergunta, tendo a equipa tecido as considerações que entendeu 

oportunas, sendo ainda destacadas algumas propostas de melhoria a ser desenvolvidas 

(parte II). 

 

 

 

 

 

 



PARTE I – DADOS DO INQUÉRITO 

 

1 - A Direção, em colaboração com as diferentes estruturas pedagógicas, incentiva os 

docentes a trabalhar em equipa. 

 

A quase totalidade dos docentes (99,01%) concorda ou concorda totalmente com esta 

afirmação, demonstrando a sua satisfação relativamente à postura da Direção que 

incentiva ao trabalho em equipa. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.59. 

 

2 - Os professores discutem com regularidade as estratégias para melhorar as 

aprendizagens dos alunos. 
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A esmagadora maioria dos docentes (95,05%) concorda ou concorda totalmente com 

esta afirmação, demonstrando o seu envolvimento e comprometimento na promoção 

do sucesso dos alunos. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.46. 

 

3 - No Projeto Educativo estão previstas as metas e os resultados a atingir. 

 

A totalidade dos docentes (100%) concorda ou concorda totalmente com esta 

afirmação, demonstrando o cabal conhecimento dos documentos estruturantes do 

AVEPF. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.78. 

 

4 - Os Departamentos avaliam o trabalho realizado. 
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Quando questionados sobre a avaliação do trabalho realizado em sede de 

departamento, a larga maioria dos docentes (96,04%) concorda ou concorda totalmente 

com a afirmação, revelando o seu envolvimento nas atividades das estruturas 

pedagógicas do AVEPF. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.67. 

 

 

5 - O Conselho Pedagógico reflete criticamente sobre os resultados obtidos. 

 

No respeitante à reflexão realizada pelo Conselho Pedagógico relativamente aos 

resultados do AVEPF nas suas diversas vertentes, a larga maioria dos docentes (96,04%) 

concorda ou concorda totalmente com a afirmação, demonstrando uma vez mais o seu 

conhecimento das atividades das estruturas pedagógicas do AVEPF. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.53. 
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6 - A Direção e o Conselho Pedagógico elaboram planos de ação/ melhoria. 

 

Quando confrontados com este tópico, a maioria dos docentes revelou o seu 

conhecimento relativamente aos processos de avaliação interna do AVEPF, dado que a 

grande maioria (97,03%) concorda ou concorda totalmente com a afirmação. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.56. 

 

7 - As diferentes estruturas discutem as mudanças necessárias na escola e apresentam 

propostas de melhoria. 

 

Quanto ao facto das diferentes estruturas discutirem as mudanças necessárias e 

apresentarem consequentes propostas de melhoria, 94,06% concorda ou concorda 

totalmente que tais são os procedimentos em vigor no AVEPF. Apenas 1,98% discorda 
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da afirmação (o que corresponde a 2 respostas) e 3,96% não tem opinião formada sobre 

o assunto (o que corresponde a 4 respostas). 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.35. 

 

 

 

8 - Os professores participam em ações de formação contínua para desenvolvimento 

de competências. 

 

Quando questionados sobre a a sua própria participação em ações de formação, a larga 

maioria dos docentes (94,06%) concorda ou concorda totalmente com a afirmação, 

revelando a importância destas ações no desenvolvimento das suas competências 

pessoais e profissionais. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.49. 
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9 - A informação circula bem na escola. 

 

Apesar de 4,95% não ter opinião formada sobre o assunto (o que corresponde a 5 

respostas), a maioria dos docentes (95,05%) concorda ou concorda totalmente com a 

afirmação, demonstrando a sua satisfação relativamente ao tópico, reconhecendo a 

importância da existência do mail institucional, com a partilha documental que lhe está 

associada. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.54. 

 

10 - A Direção valoriza os meus contributos para o funcionamento da escola. 

 

Quanto ao facto de verem os seus contributos para o funcionamento da escola 

valorizados pela Direção, 82,17% concorda ou concorda totalmente com a afirmação, 
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enquanto que 1,98% discorda da afirmação (o que corresponde a 2 respostas) e 15,84% 

não tem opinião formada sobre o assunto. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.24. 

 

11 - A Direção é disponível. 

 

A esmagadora maioria dos docentes (94,06%) concorda ou concorda totalmente com 

esta afirmação, demonstrando a sua satisfação relativamente à postura de 

disponibilidade da Direção. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.66. 

 

12 - A Direção sabe gerir os conflitos. 
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Quando questionados sobre a capacidade de gestão de conflitos da Direção, a larga 

maioria dos docentes (90,1%) concorda ou concorda totalmente com a afirmação, 

revelando grande satisfação relativamente a este assunto. Verificamos que apenas 

0,99% discorda da afirmação (o que corresponde a 1 resposta) e 8,91% não tem opinião 

formada sobre o assunto. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.4. 

 

 

13 - O comportamento dos alunos é bom. 

 

Apesar de 4,95% discordar da afirmação (o que corresponde a 5 respostas) e de 27,72% 

não ter opinião formada sobre o assunto, a maioria dos docentes (67,33%) concorda ou 

concorda totalmente com a afirmação, demonstrando a sua satisfação relativamente à 

postura dos alunos. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 3.76. 
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14 - Nas aulas há um ambiente de tranquilidade e respeito. 

 

Quando questionados sobre o ambiente da sala de aula, a larga maioria dos docentes 

(84,16%) concorda ou concorda totalmente com a afirmação, revelando grande 

satisfação relativamente a este assunto. Verificamos que 2,97% discorda da afirmação 

(o que corresponde a 3 respostas) e 12,87% não tem opinião formada sobre o assunto. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.05. 

 

15 - Os alunos respeitam os professores. 

 

Quando questionados sobre a postura dos alunos face aos próprios professores, 79,21% 

dos docentes concorda ou concorda totalmente com a afirmação, apesar de 16,83% não 

ter opinião formada sobre o assunto e 3,96% discordar da afirmação (o que corresponde 

a quatro respostas). 
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Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 3.93. 

 

16 - Os alunos respeitam os Assistentes Técnicos e Operacionais. 

 

Relativamente à postura dos alunos face aos AO e AT, 59,41% concorda ou concorda 

totalmente com a afirmação; no entanto, 30,69% não tem opinião formada sobre o 

assunto e 9,9% discorda ou discorda totalmente da afirmação (o que corresponde a dez 

respostas). 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 3.53. 

 

17 - As situações de indisciplina dos alunos são bem resolvidas. 

 

0,99%
8,91%

30,69%

54,46%

4,95%

1 2 3 4 5

0,99% 2,97%

16,83%

52,48%

26,73%

1 2 3 4 5



A grande maioria dos docentes (79,21%) concorda ou concorda totalmente com esta 

afirmação, demonstrando a sua satisfação relativamente à atuação da Direção no 

âmbito da disciplina. Apenas 16,83% não tem opinião formada sobre o assunto e 3,96% 

discorda ou discorda totalmente da afirmação (o que corresponde a quatro respostas). 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.01. 

 

 

18 - Os professores conhecem os documentos estruturantes do agrupamento. 

 

Relativamente aos documentos estruturantes do Agrupamento, 90,09% dos docentes 

concorda ou concorda totalmente com a afirmação, reconhecendo a importância do 

conhecimento dos documentos estruturantes do AVEPF. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.31. 
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19 - A Direção envolve a comunidade educativa na avaliação interna da escola. 

 

Apesar de 4,95% não ter opinião formada sobre o assunto (o que corresponde a cinco 

respostas), 95,03% concorda ou concorda totalmente com a afirmação, reconhecendo 

o esforço da Direção no apelo à participação de todos neste tópico. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.52. 

 

20 - Os resultados da avaliação interna da escola são divulgados. 

 

Uma vez mais, a grande maioria dos docentes (94,06%) concorda ou concorda 

totalmente com a afirmação, manifestando o seu conhecimento das práticas internas 

do AVEPF no que diz respeito à divulgação dos resultados da avaliação interna. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.6. 
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21 - A escola tem uma boa liderança. 

 

Apesar de 2,97% não ter opinião formada sobre o assunto (o que corresponde a 3 

respostas), a esmagadora maioria dos docentes (97,03%) concorda ou concorda 

totalmente com a afirmação, demonstrando a sua total confiança na capacidade de 

liderança da Direção. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.65. 

 

22 - A escola é segura. 
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Quando questionados sobre este tópico, a larga maioria dos docentes (96,04%) 

concorda ou concorda totalmente com a afirmação, revelando grande satisfação 

relativamente à segurança na escola. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.59. 

  

 

 

23 - O ambiente de trabalho é bom. 

 

Uma vez mais se constata que a grande maioria dos docentes (93,07%) concorda ou 

concorda totalmente com esta afirmação, demonstrando a sua satisfação relativamente 

ao ambiente de trabalho no AVEPF. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.52. 
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24 - Gosto de trabalhar nesta escola. 

 

O elevado número de respostas de nível 4 e nível 5 (95,05%) revela que os docentes 

concordam ou concordam totalmente com a afirmação, confirmando assim a sua 

satisfação pelo local de trabalho em que desenvolvem a sua atividade profissional. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.66. 
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PARTE II – PROPOSTAS DE MELHORIA 

Seguem os aspetos que entendemos realçar, na perspetiva da melhoria das práticas 

educativas no AVEPF. 

 

Aspetos positivos: 

1 - A Direção, em colaboração com as diferentes estruturas pedagógicas, incentiva os 

docentes a trabalhar em equipa. A quase totalidade dos docentes (99,01%) concorda 

ou concorda totalmente com esta afirmação, demonstrando a sua satisfação 

relativamente à postura da Direção que incentiva ao trabalho em equipa. 

3 - No Projeto Educativo estão previstas as metas e os resultados a atingir.  A totalidade 

dos docentes (100%) concorda ou concorda totalmente com esta afirmação, 

demonstrando o cabal conhecimento dos documentos estruturantes do AVEPF. 

6 - A Direção e o Conselho Pedagógico elaboram planos de ação/ melhoria. Quando 

confrontados com este tópico, a maioria dos docentes revelou o seu conhecimento 

relativamente aos processos de avaliação interna do AVEPF, dado que a maioria 

(97,03%) concorda ou concorda totalmente com a afirmação. 

21 - A escola tem uma boa liderança. A esmagadora maioria dos docentes (97,03%) 

concorda ou concorda totalmente com a afirmação, demonstrando a sua total confiança 

na capacidade de liderança da Direção. 

 

 

Aspetos a melhorar: 

Os tópicos em que os docentes manifestaram alguma discordância face às afirmações 

ou demonstraram não ter opinião formada sobre o assunto foram os seguintes: 

13 - O comportamento dos alunos é bom (4,95% discorda/ 27,72% não tem opinião 

formada); 14 - Nas aulas há um ambiente de tranquilidade e respeito (2,97% discorda/ 

12,87% não tem opinião formada); 15 - Os alunos respeitam os professores (3,96% 

discorda/ 16,83% não tem opinião formada); 16 - Os alunos respeitam os Assistentes 

Técnicos e Operacionais (9,9% discorda ou discorda totalmente/ 30,69% não tem 

opinião formada).  



Podemos verificar que todos os tópicos estão relacionados com a parte 

comportamental/ disciplinar, sendo importante a tomada de medidas neste âmbito. 

Em suma, após análise dos dados recolhidos, verificamos que a avaliação efetuada pelos 

docentes foi francamente positiva, com especial destaque para o excelente trabalho da 

Direção no que repeita à organização e ao funcionamento do AVEPF, nomeadamente na 

promoção da partilha e do trabalho colaborativo. 

Salienta-se ainda que esta postura da Direção é essencial na consolidação de uma 

cultura de rigor e exigência, que se pretende que cada vez mais seja praticada por toda 

a comunidade escolar, contribuindo para a melhoria do desempenho global da 

organização interna do Agrupamento. 

Os aspetos a melhorar que foram identificados deverão ser analisados e ponderados no 

sentido de serem contemplados em futuras ações de melhoria em que a escola se irá 

empenhar, a fim de dar continuidade à sua qualidade e diversidade educativas. 

 

 

Paços de Ferreira, 16 de julho de 2019 

A Equipa de Avaliação Interna 

Filipa Costa 

Fátima Barreira 
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RELATÓRIO DE ANÁLISE - INQUÉRITO A 
ALUNOS, DOCENTES, ASSISTENTES 

OPERACIONAIS E TÉCNICOS, ENCARREGADOS 
DE EDUCAÇÃO 

 

  



 

INTRODUÇÃO 

                                                                                                                                                                                                                                          

No âmbito do processo de avaliação interna que vimos a desenvolver neste  

Agrupamento de Escolas, e numa perspetiva de análise da sua vida quotidiana, foi 

solicitado aos assistentes técnicos (AT) e operacionais (AO) que colaborassem na recolha 

de dados, preenchendo um questionário online. 

Este questionário versou um conjunto de temáticas relativas ao modo como a 

comunidade educativa perceciona a organização de modo a aferir o grau de satisfação 

com a organização e de motivação sobre as atividades que desenvolve. 

Foi pedido que respondessem com o máximo de rigor e honestidade, pois só assim é 

possível ao Agrupamento apostar numa melhoria contínua dos serviços que presta. 

Foi ainda referido que não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos 

itens, pretendendo-se apenas a opinião pessoal e sincera. 

Foi apresentada uma escala, para a qual existem cinco possibilidades de resposta: 

1 (Discordo totalmente) - 2 (Discordo) - 3 (Não concordo nem discordo) - 4 (Concordo) - 

5 (Concordo totalmente) 

 

Assim, com este relatório de análise de resultados a EAI espera poder contribuir para a 

promoção da melhoria das práticas educativas no Agrupamento de Escolas de Paços de 

Ferreira (AVEPF). 

 

No relatório, após esta breve introdução, são abordados os dados concretos do 

inquérito (parte I), por pergunta, tendo a equipa tecido as considerações que entendeu 

oportunas, sendo ainda destacadas algumas propostas de melhoria a ser desenvolvidas 

(parte II). 

 

 

 

 

 

 



PARTE I – DADOS DO INQUÉRITO 

 

1 - Os AO e AT conhecem as funções e tarefas que lhes estão distribuídas. 

 

O elevado número de repostas de nível 5 (61,90%) e nível 4 (19,05%) revela que os AO 

e AT concordam ou concordam totalmente com a afirmação, demonstrando conhecer 

as funções e tarefas que lhes são distribuídas. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.33. 

 

2 - A Direção é disponível. 

 

A esmagadora maioria dos AO e AT (95,24%) concorda ou concorda totalmente com esta 

afirmação, demonstrando a sua satisfação relativamente à postura de disponibilidade 

da Direção. 
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Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.62. 

 

3 - A Direção valoriza os meus contributos para o funcionamento da escola. 

 

Quanto ao facto de verem os seus contributos para o funcionamento da escola 

valorizados pela Direção, 76,19% concorda ou concorda totalmente com a afirmação. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.  

 

4 - A Direção partilha competência e responsabilidades. 

 

Apesar de 9,52% discordar totalmente com a afirmação (o que corresponde a duas 

respostas) e 14,29% não ter opinião formada sobre o assunto (o que corresponde a três 

respostas), 76,2% concorda ou concorda totalmente com a afirmação, demonstrando a 
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sua satisfação quanto à partilha de competências e responsabilidades por parte da 

Direção.  

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 3.95.  

 

5 - A Direção sabe gerir os conflitos. 

 

Quando questionados sobre a capacidade de gestão de conflitos da Direção, a larga 

maioria dos AO e AT (85,71%) concorda ou concorda totalmente com a afirmação, 

revelando grande satisfação relativamente a este assunto. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.14. 

  

6 - A escola tem uma boa liderança. 
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Apesar de 4,76% discordar totalmente da afirmação (o que corresponde a uma resposta) 

e 14,29% não ter opinião formada sobre o assunto (o que corresponde a 3 respostas), 

80,95% concorda ou concorda totalmente com a afirmação, demonstrando a sua total 

confiança na capacidade de liderança da Direção.  

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.24. 

 

 

 

 

7 - Os AO e AT discutem as mudanças necessárias na escola e apresentam propostas 

de melhoria. 

 

Pela análise do gráfico constatamos que 42,86% dos AO e AT não tem opinião formada 

sobre este assunto, e que outros 42,86% revela alguma insatisfação quanto à sua própria 

colaboração na apresentação de propostas de melhoria.  

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 2.48. 
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8 - A Direção elabora planos de ação/ melhoria. 

 

Apesar de 38,10% não ter opinião formada sobre o assunto e 9,52% discordar 

totalmente da afirmação (o que corresponde a duas respostas), 52,38% concorda ou 

concorda totalmente com a afirmação, demonstrando o seu conhecimento dos 

documentos estruturantes do AVEPF.  

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 3.52. 

 

9 - Os AO e AT participam em ações de formação contínua para o desenvolvimento de 

competências. 

 

Quando questionados sobre a a sua própria participação em ações de formação, a larga 

maioria dos AO e AT (80,95%) concorda ou concorda totalmente com a afirmação, 

revelando a importância destas ações no desenvolvimento de competências. 
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Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4. 

  

 

 

10 - A Direção incentiva os AO e AT a participar ativamente na elaboração dos 

documentos estruturantes como o Projeto Educativo. 

 

O facto de 38,10% não ter opinião formada sobre o assunto e 33,33% discordar ou 

discordar totalmente da afirmação demonstra uma lacuna no conhecimento dos 

documentos estruturantes do AVEPF por parte dos AO e AT, uma vez que participaram 

no passado ano letivo num inquérito online na fase de auscultação da comunidade 

educativa, aquando da construção do Projeto Educativo em vigor no AVEPF. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 3.05. 
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11 - A informação circula bem na escola. 

 

Apesar de 42,86% não ter opinião formada sobre o assunto e 4,76% discordar 

totalmente da afirmação (o que corresponde a uma resposta), a maioria dos AO e AT 

(52,39%) concorda ou concorda totalmente com a afirmação, demonstrando a sua 

satisfação relativamente ao tópico.  

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 3.57. 

 

12 - Os funcionários trabalham habitualmente em equipa. 

 

Uma vez mais se constata que 38,10% dos AO e AT não tem opinião formada sobre o 

assunto e 14,29% discorda totalmente da afirmação, enquanto que 47,62%  concorda 

ou concorda totalmente com a afirmação, demonstrando uma grande heterogeneidade 

de opiniões relativamente ao tópico do trabalho em equipa.  
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Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 3.29. 

 

13 - Os alunos respeitam os professores. 

 

Quando questionados sobre a postura dos alunos face aos professores, 38,09% dos AO 

e AT concorda ou concorda totalmente com a afirmação, apesar de 42,86% não ter 

opinião formada sobre o assunto e 19,05% discordar ou discordar totalmente da 

afirmação (o que corresponde a quatro respostas). 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 3.19. 

 

14 - Os alunos respeitam os AO e AT. 

 

Relativamente à postura dos alunos face aos próprios AO e AT, 47,62% concorda ou 

concorda totalmente com a afirmação, apesar de 33,33% não ter opinião formada sobre 
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o assunto e 19,04% discordar ou discordar totalmente da afirmação (o que corresponde 

a quatro respostas). 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 3.29. 

 

15 - As situações de indisciplina são bem resolvidas. 

 

 

A grande maioria dos AO e AT (61,91%) concorda ou concorda totalmente com esta 

afirmação, demonstranto a sua satisfação relativamente à atuação da Direção no âmbito 

da disciplina. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 3.76. 

 

16 - O ambiente de trabalho é bom. 
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Uma vez mais se constata que a grande maioria dos AO e AT (71,43%) concorda ou 

concorda totalmente com esta afirmação, demonstranto a sua satisfação relativamente 

ao ambiente de trabalho no AVEPF. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 3.81. 

 

17 - Gosto de trabalhar nesta escola. 

 

O elevado número de respostas de nível 4 e nível 5 (85,71%) revela que os AO e AT 

concordam ou concordam totalmente com a afirmação, confirmando assim a sua 

satisfação pelo local de trabalho em que desenvolvem a sua atividade. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.33. 
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PARTE II – PROPOSTAS DE MELHORIA 

Seguem os aspetos que entendemos realçar, na perspetiva da melhoria das práticas 

educativas no AVEPF. 

 

Aspetos positivos: 

Item 1 - Os AO e AT conhecem as funções e tarefas que lhes estão distribuídas. O facto 

dos AO e AT terem maioritariamente escolhido a reposta de nível 5 (61,90%) revela que 

concordam totalmente com a afirmação, o que pensamos ser um indicador da boa 

gestão de recursos humanos e das funções e tarefas que lhes são atribuídas. 

Item 2 - A Direção é disponível. Tendo a esmagadora maioria dos AO e AT (95,24%) 

concordado ou concordado totalmente com esta afirmação, consideramos que este é 

um item essencial na avaliação da postura da Direção face aos seus recursos humanos. 

Item 5 - A Direção sabe gerir os conflitos. A capacidade de gestão de conflitos por parte 

da Direção é outro dos tópicos a realçar dada a sua avaliação francamente positiva, uma 

vez que 85,71% dos AO e AT concorda ou concorda totalmente com a afirmação, 

revelando grande satisfação relativamente a este assunto.  

Item 6 - A escola tem uma boa liderança. De realçar ainda a capacidade de liderança da 

Direção, reconhecida por 80,95% dos AO e AT, que concordam ou concordam 

totalmente com a afirmação, demonstrando a sua total confiança no órgão de gestão. 

Item 9 - Os AO e AT participam em ações de formação contínua para o 

desenvolvimento de competências. A constatação que 80,95% dos AO e AT concorda 

ou concorda totalmente com a afirmação revela a importância destas ações, o que 

demonstra a aposta da Direção, em conjunto com os seus parceiros, na melhoria 

constante das competências dos seus recursos humanos. 

 

 

 

Aspetos a melhorar: 

Item 7 - Os AO e AT discutem as mudanças necessárias na escola e apresentam 

propostas de melhoria. Dado que neste tópico 42,86% dos AO e AT não tem opinião 

formada sobre este assunto, e que outros 42,86% revelam alguma insatisfação quanto 

à sua própria colaboração na apresentação de propostas de melhoria, consideramos ser 



este um dos pontos a trabalhar juntos dos AO e AT, para que os próprios se tornem mais 

interventivos quando a sua participação é solicitada pela Direção. 

Item 12 - Os funcionários trabalham habitualmente em equipa. Um outro tema a 

trabalhar junto dos AO e AT é o das vantagens da partilha e do trabalho em equipa, uma 

vez que se constata que 38,10% dos AO e AT não tem opinião formada sobre o assunto 

e que 14,29% discorda totalmente da afirmação, enquanto que 47,62%  concorda ou 

concorda totalmente com a afirmação, demonstrando uma grande heterogeneidade de 

opiniões relativamente a este tópico.  

 

Em suma, após análise dos dados recolhidos, verificamos que a avaliação efetuada pelos 

AO e AT foi francamente positiva, com especial destaque para o excelente trabalho da 

Direção no que repeita à organização e ao funcionamento do AVEPF, nomeadamente na 

gestão das relações pessoais e na promoção do desenvolvimento de competências dos 

AO e dos AT. 

Salienta-se ainda que esta postura da Direção é essencial na consolidação de uma 

cultura de rigor e exigência, que se pretende que cada vez mais seja praticada por toda 

a comunidade escolar, contribuindo para a melhoria do desempenho global da 

organização interna do Agrupamento.  

Os aspetos a melhorar que foram identificados deverão ser analisados e ponderados, de 

acordo com a sua relevância, no sentido de serem contemplados em futuras ações de 

melhoria em que a escola se irá empenhar, a fim de dar continuidade à sua qualidade e 

diversidade educativas. 

 

Paços de Ferreira, 16 de julho de 2019 

A Equipa de Avaliação Interna 

Filipa Costa 

Fátima Barreira 
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RELATÓRIO DE ANÁLISE - INQUÉRITO A 
ALUNOS, DOCENTES, ASSISTENTES 

OPERACIONAIS E TÉCNICOS, ENCARREGADOS 
DE EDUCAÇÃO 

 

  



 

INTRODUÇÃO 

                                                                                                                                                                                                                                          

No âmbito do processo de avaliação interna que vimos a desenvolver neste  

Agrupamento de Escolas, e numa perspetiva de análise da sua vida quotidiana, foi 

solicitado aos encarregados de educação que colaborassem na recolha de dados, 

preenchendo um questionário online. 

Este questionário versou um conjunto de temáticas relativas ao modo como a 

comunidade educativa perceciona a organização de modo a aferir o grau de satisfação 

com a organização e de motivação sobre as atividades que desenvolve. 

Foi pedido que respondessem com o máximo de rigor e honestidade, pois só assim é 

possível ao Agrupamento apostar numa melhoria contínua dos serviços que presta. 

Foi ainda referido que não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos 

itens, pretendendo-se apenas a opinião pessoal e sincera. 

Foi apresentada uma escala, para a qual existem cinco possibilidades de resposta: 

1 (Discordo totalmente) - 2 (Discordo) - 3 (Não concordo nem discordo) - 4 (Concordo) - 

5 (Concordo totalmente) 

 

Assim, com este relatório de análise de resultados, a EAI espera poder contribuir para a 

promoção da melhoria das práticas educativas no Agrupamento de Escolas de Paços de 

Ferreira (AVEPF). 

 

No relatório, após esta breve introdução, são abordados os dados concretos do 

inquérito (parte I), por pergunta, tendo a equipa tecido as considerações que entendeu 

oportunas, sendo ainda destacadas algumas propostas de melhoria a ser desenvolvidas 

(parte II). 

 

 

 

 

 

 



 

PARTE I – DADOS DO INQUÉRITO 

 

1 - A divulgação dos documentos estruturantes do Agrupamento é adequada. 

 

No respeitante à adequada divulgação dos documentos estruturantes do Agrupamento, 

a larga maioria dos encarregados de educação (85,64%) concorda ou concorda 

totalmente com a afirmação, reconhecendo deste modo a importância de conhecer os 

documentos estruturantes do AVEPF. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.13. 

 

2 - O ensino é bom nesta escola. 
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Quando questionados sobre a boa qualidade do ensino no Agrupamento, a larga maioria 

dos encarregados de educação (92,31%) concorda ou concorda totalmente com a 

afirmação, revelando a sua satisfação com a qualidade do ensino ministrado no AVEPF. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.38. 

 

 

 

 

3 - Os resultados da escola são bons. 

 

Quando confrontados com este tópico, a maioria dos encarregados de educação revelou 

o seu conhecimento relativamente à qualidade dos resultados do AVEPF, dado que a 

maioria (85,64%) concorda ou concorda totalmente com a afirmação. 

Apenas 1,54% discorda ou discorda totalmente da afirmação (o que corresponde a 3 

respostas) e 12,82% não tem opinião formada sobre o assunto. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.19. 
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4 - Conheço bem as regras de funcionamento da escola. 

 

Apesar de 3,59% discordar ou discordar totalmente e de 12,82% não ter opinião 

formada sobre o assunto, a maioria dos encarregados de educação (83,59%) concorda 

ou concorda totalmente com a afirmação, demonstrando conhecimento relativamente 

ao tópico. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.24. 

 

5 - O meu educando é incentivado a trabalhar para ter bons resultados. 

 

A esmagadora maioria dos encarregados de educação (90,77%) concorda ou concorda 

totalmente com esta afirmação, demonstrando a sua satisfação relativamente à postura 

do AVEPF no incentivo ao sucesso dos alunos. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.49. 
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6 - As avaliações são justas. 

 

Relativamente à avaliação dos alunos do Agrupamento, 90,72% dos encarregados de 

educação concorda ou concorda totalmente com a afirmação de que a avaliação dos 

alunos é justa. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.3. 

 

7 - O meu educando revela satisfação pela forma como é tratado na escola. 

 

O elevado número de repostas de nível 4 e nível 5 (86,12%) revela que os encarregados 

de educação concordam ou concordam totalmente com a afirmação, confirmando assim 

a sua satisfação e a dos seus educandos pela forma como são tratados na escola. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.28. 
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8 - Existe um bom relacionamento entre os alunos. 

 

Uma vez mais se constata que a grande maioria dos encarregados de educação (81,03%) 

concorda ou concorda totalmente com esta afirmação, demonstranto a sua satisfação 

relativamente ao relacionamento promovido entre os alunos no AVEPF. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.1. 

 

9 - Há segurança na escola. 

 

Quando questionados sobre este tópico, a larga maioria dos encarregados de educação 

(81,54%) concorda ou concorda totalmente com a afirmação, revelando grande 

satisfação relativamente à segurança na escola. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.14. 
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10 - A escola resolve bem os problemas de indisciplina. 

 

A grande maioria dos encarregados de educação (79,49%) concorda ou concorda 

totalmente com esta afirmação, demonstrando a sua satisfação relativamente à atuação 

da Direção no âmbito da disciplina. Apenas 15,38% não tem opinião formada sobre o 

assunto e 5,13% discorda ou discorda totalmente da afirmação (o que corresponde a 

dez respostas). 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.11. 

 

11 - O horário de atendimento do Diretor de Turma é adequado. 

 

No respeitante aos horários de atendimento dos diretores de turma, a grande maioria 

dos encarregados de educação (84,61%) concorda ou concorda totalmente com a 
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afirmação, reconhecendo a preocupação por parte dos diretores de turma em facilitar 

o contacto dos encarregados de educação com a escola. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.38. 

 

12 - No atendimento das famílias há garantia de privacidade. 

 

Quando questionados sobre a privacidade no atendimento às famílias, a larga maioria 

dos encarregados de educação (90,43%) concorda ou concorda totalmente com a 

afirmação, revelando a sua satisfação sobre o tópico em apreço. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.52. 

 

13 - O Diretor de Turma do meu educando é disponível e faz uma boa ligação à família. 
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A esmagadora maioria dos encarregados de educação (96,93%) concorda ou concorda 

totalmente com esta afirmação, reconhecendo o envolvimento e comprometimento 

dos diretores de turma na ligação às famílias. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.82. 

 

 

 

 

14 - As famílias são incentivadas a participar na vida da escola. 

 

A quase totalidade dos encarregados de educação (91,28%) concorda ou concorda 

totalmente com esta afirmação, demonstrando a sua satisfação relativamente à postura 

da Direção que incentiva as famílias a participarem na vida da escola. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.41. 
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15 - A escola fornece-me informação suficiente sobre as atividades e as aprendizagens 

do meu educando. 

 

Pela análise do gráfico verificamos que uma grande maioria dos encarregados de 

educação (89,74%) concorda ou concorda totalmente com a afirmação, manifestando 

satisfação pela divulgação feita pelo AVEPF no que diz respeito a atividades e 

aprendizagens dos educandos. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.38. 

 

16 - As instalações da escola são mantidas em bom estado de conservação, higiene e 

segurança. 

 

Uma vez mais, a grande maioria dos encarregados de educação (75,89%) concorda ou 

concorda totalmente com a afirmação, manifestando a sua satisfação no que diz 
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respeito às instalações da escola; no entanto, 17,95% não tem opinião formada sobre o 

assunto e 6,15% discorda ou discorda totalmente da afirmação. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 3.99. 

 

 

 

 

17 - A Direção da escola é acessível. 

 

A grande maioria dos encarregados de educação (82,56%) concorda ou concorda 

totalmente com esta afirmação, demonstrando a sua satisfação relativamente à postura 

de disponibilidade da Direção. Apenas 14,36% não tem opinião formada sobre o assunto 

e 3,08% discorda ou discorda totalmente da afirmação (o que corresponde a seis 

respostas). 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.22. 
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18 - A Direção da escola está a fazer um bom trabalho. 

 

Apesar de 2,57% discordar ou discordar totalmente da afirmação (o que corresponde a 

cinco respostas) e 11,79% não ter opinião formada sobre o assunto, 76,2% concorda ou 

concorda totalmente com a afirmação, demonstrando a sua satisfação quanto à 

qualidade do trabalho realizado por parte da Direção.  

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.26. 

 

19 - Os serviços de refeitório e bufete são bons. 

 

Pela análise do gráfico constatamos que 26,15% dos encarregados de educação não tem 

opinião formada sobre o assunto e 22,57% discorda ou discorda totalmente da 

afirmação, enquanto que a maioria (51,28%)  concorda ou concorda totalmente com a 
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afirmação, demonstrando uma grande heterogeneidade de opiniões relativamente ao 

tópico em análise.  

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 3.38. 

 

20 - A escola é limpa. 

 

Quando questionados sobre este tópico, a larga maioria dos encarregados de educação 

(81,02%) concorda ou concorda totalmente com a afirmação, revelando grande 

satisfação relativamente à limpeza na escola. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.04. 

 

21 - Os Serviços Administrativos funcionam bem. 
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Pela análise do gráfico constatamos que 86,68% dos encarregados de educação 

concorda ou concorda totalmente com a afirmação, enquanto que 10,26% não tem 

opinião formada sobre este assunto, e que apenas 2,06% revela alguma insatisfação 

quanto ao funcionamento dos serviços administrativos do AVEPF.  

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.21. 

 

22 - Gosto que o meu educando frequente esta escola. 

 

O elevado número de respostas de nível 4 e nível 5 (89,22%) revela que os encarregados 

de educação concordam ou concordam totalmente com a afirmação, confirmando assim 

a sua satisfação pela escola em que o seu educando desenvolve o seu percurso escolar. 

Neste item, a classificação média das respostas assinaladas foi de 4.46. 
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PARTE II – PROPOSTAS DE MELHORIA 

Seguem os aspetos que entendemos realçar, na perspetiva da melhoria das práticas 

educativas no AVEPF. 

 

Aspetos positivos: 

2 - O ensino é bom nesta escola. Quando questionados sobre a boa qualidade do ensino 

no Agrupamento, a larga maioria dos encarregados de educação (92,31%) concorda ou 

concorda totalmente com a afirmação, revelando a sua satisfação com a qualidade 

ensino ministrado no AVEPF. 

5 - O meu educando é incentivado a trabalhar para ter bons resultados. A esmagadora 

maioria dos encarregados de educação (90,77%) concorda ou concorda totalmente com 

esta afirmação, demonstrando a sua satisfação relativamente à postura do AVEPF no 

incentivo ao sucesso dos alunos. 

6 - As avaliações são justas. Relativamente à avaliação dos alunos do Agrupamento, 

90,72% dos encarregados de educação concorda ou concorda totalmente com a 

afirmação de que a avaliação dos alunos é justa. 

12 - No atendimento das famílias há garantia de privacidade. Quando questionados 

sobre a privacidade no atendimento às famílias, a larga maioria dos encarregados de 

educação (90,43%) concorda ou concorda totalmente com a afirmação, revelando a sua 

satisfação sobre o tópico em apreço. 

13 - O Diretor de Turma do meu educando é disponível e faz uma boa ligação à família. 

A esmagadora maioria dos encarregados de educação (96,93%) concorda ou concorda 

totalmente com esta afirmação, reconhecendo o envolvimento e comprometimento 

dos diretores de turma na ligação às famílias. 

14 - As famílias são incentivadas a participar na vida da escola. A quase totalidade dos 

encarregados de educação (91,28%) concorda ou concorda totalmente com esta 

afirmação, demonstrando a sua satisfação relativamente à postura da Direção que 

incentiva as famílias a participarem na vida da escola. 

 

 

 



 

Aspetos a melhorar: 

19 - Os serviços de refeitório e bufete são bons. Quanto a este tópico, 26,15% dos 

encarregados de educação não tem opinião formada sobre o assunto e 22,57% discorda 

ou discorda totalmente da afirmação, enquanto que a maioria (51,28%)  concorda ou 

concorda totalmente com a afirmação, demonstrando uma grande heterogeneidade de 

opiniões relativamente ao tópico em análise.  

 

 

Em suma, após análise dos dados recolhidos, verificamos que a avaliação efetuada pelos 

encarregados de educação foi francamente positiva, com especial destaque para o 

excelente trabalho da Direção no que repeita à organização e ao funcionamento do 

AVEPF, nomeadamente na promoção da relação entre diretor de turma e encarregados 

de educação, na qualidade do ensino e da avaliação, no incentivo ao sucesso dos alunos 

e à participação dos encarregados de educação na vida da escola. 

Salienta-se ainda que esta postura da Direção é essencial na consolidação de uma 

cultura de rigor e exigência, que se pretende que cada vez mais seja praticada por toda 

a comunidade escolar, contribuindo para a melhoria do desempenho global da 

organização interna do Agrupamento. 

O aspeto a melhorar que foi identificado deverá ser analisado e ponderado, no sentido 

de ser contemplado em futuras ações de melhoria em que a escola se irá empenhar, a 

fim de dar continuidade à sua qualidade e diversidade educativas. 

 

 

Paços de Ferreira, 16 de julho de 2019 

A Equipa de Avaliação Interna 

Filipa Costa 

Fátima Barreira 

 


