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Constituição do Agrupamento 

 

Jardins de Infância e Escolas EPE 1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB SEC 
 
Escola Básica n.º 2 de Paços de Ferreira 
 

X X    

Escola Básica de Meixomil, Paços de Ferreira X X    

Escola Básica de Ferreira, Paços de Ferreira X X    

Escola Básica de Penamaior, Paços de Ferreira X X    

Escola Básica de Paços de Ferreira   X X  
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1. Introdução 

A Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, alterada pelo Art.º 182 da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, 
aprovou o sistema de avaliação dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e 
secundário, no âmbito do qual se realizaram, até à data, dois ciclos de Avaliação Externa das Escolas, o 
primeiro entre 2006-2007 e 2010-2011 e o segundo entre 2011-2012 e 2016-2017. 

No ano letivo 2018-2019 iniciou-se o terceiro ciclo da Avaliação Externa das Escolas. 

O presente relatório expressa os resultados da avaliação externa do Agrupamento de Escolas de Paços de 
Ferreira- Paços de Ferreira, realizada pela equipa de avaliadores com recurso a uma metodologia que inclui a 
observação da prática educativa e letiva, efetuada nos dias 17 e 18 de março de 2022, a análise dos 
documentos estruturantes, dos dados estatísticos oficiais e das respostas aos questionários de satisfação 
aplicados a alunos, docentes e não docentes e pais/encarregados de educação, bem como a visita às 
instalações e entrevistas a elementos da comunidade educativa, realizadas entre os dias 21 a 24 de março de 
2022. 

A equipa de avaliação externa visitou todas as escolas. E realizou a observação da prática educativa e letiva 
nos jardins de infância da Escola Básica n.º 2 de Paços de Ferreira e da Escola Básica de Penamaior, na Escola 
Básica de Ferreira, na Escola Básica de Meixomil e na Escola Básica de Paços de Ferreira.  

 

Escala de avaliação 

Níveis de classificação dos quatro domínios 

Excelente: predomínio de pontos fortes em todos os campos de análise, incluindo práticas inovadoras e 
resultados notáveis. Não existem áreas que carecem de melhorias significativas. Tanto as práticas inovadoras 
como os resultados notáveis são generalizados e sustentados.  

Muito bom: predomínio de pontos fortes em todos os campos de análise, incluindo boas práticas e resultados 
notáveis. Tanto as boas práticas como os resultados notáveis são generalizados. 

Bom: os pontos fortes sobrepõem-se significativamente aos pontos fracos, na maioria dos campos de análise. 
Os resultados são positivos na maioria dos indicadores, mas existem ainda áreas significativas de melhoria. 

Suficiente: os pontos fortes sobrepõem-se aos pontos fracos, na maioria dos campos de análise, mas a ação 
ainda não é generalizada, nem sustentada. Os resultados são positivos na maioria dos indicadores, mas 
existem ainda lacunas importantes e a melhoria nos últimos anos não é evidente. 

Insuficiente: os pontos fracos sobrepõem-se aos pontos fortes ou existem áreas importantes que carecem 
de melhorias urgentes. Os resultados são globalmente negativos e não revelam uma tendência de melhoria 
consistente. 

 

O relatório apresentado no âmbito da Avaliação Externa das Escolas 2021-2022 está disponível 
na página da IGEC. 
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2. Quadro resumo das classificações  

 

3. Pontos fortes 

DOMÍNIO PONTOS FORTES 

 
Autoavaliação 

 

 Apresentação aos órgãos dos relatórios setoriais produzidos pela equipa de 
autoavaliação, enquanto dispositivos facilitadores da adequabilidade dos processos 
de autoavaliação à realidade do Agrupamento e de comunicação e reflexão acerca 
dos resultados com a comunidade educativa.  

 Abrangência na recolha de dados enquanto fator de reconhecimento por parte da 
comunidade escolar do processo de autoavaliação, assumida como estratégia de 
melhoria organizacional e funcional do Agrupamento, robustecendo esse processo, 
objeto de análise positiva no ciclo de avaliação externa anterior. 

Liderança e 
gestão 

 Participação e envolvimento em programas, projetos, ações e parcerias, 
nomeadamente, com a adesão ao Plano Nacional das Artes, materializada no 
Projeto Cultural de Escola, visando robustecer a sensibilização estética e artística 
das crianças e dos alunos entre outras competências do Perfil dos Alunos.  

 Existência de um ambiente seguro, acolhedor e inclusivo, adequado ao 
desenvolvimento da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem das 
crianças e dos alunos. 

 Gestão criteriosa e ponderada dos recursos materiais e humanos, com efeitos na 
adequabilidade das respostas pedagógicas, organizacionais e funcionais às 
necessidades, interesses e expectativas dos diferentes atores da comunidade 
escolar. 

 
Prestação do 

serviço educativo 
 

 Práticas de exercício de autonomia e de responsabilidade individual das crianças e 
dos alunos, designadamente através da promoção das assembleias de delegados 
de turma, das iniciativas da associação de estudantes inscritas no PAA, da 
participação no orçamento participativo da Escola e do envolvimento em atividades 
do Projeto Municipal de Educação. 

 Iniciativas curriculares ao nível da oferta complementar nos domínios científico, 
cultural, ambiental, artístico, didático-pedagógico intencionalmente orientadas 
para a contextualização, organização, gestão e enriquecimento do currículo, bem 
como para o desenvolvimento de aprendizagens essenciais e de competências 
previstas no Perfil dos Alunos. 

 Participação dos pais e encarregados de educação e respetivas associações na vida 
escolar cujos contributos, designadamente, no PAA e em eventos da comunidade 

DOMÍNIO CLASSIFICAÇÃO 

Autoavaliação BOM 

Liderança e gestão MUITO BOM 

Prestação do serviço educativo MUITO BOM 

Resultados MUITO BOM 
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local, são valorizados e determinantes no acompanhamento dos percursos 
escolares dos seus educandos. 

Resultados 

 Resultados, genericamente, acima dos nacionais, no triénio 2016-2017 a 2018-
2019, com exceção dos alunos que obtêm positiva nas provas nacionais do 9.º 
ano, com um percurso sem retenções nos 7.º e 8.º anos.  

 A inexistência de assimetrias internas de resultados nas escolas básicas do 1.º 
ciclo, evidenciando a adoção de práticas pedagógicas e de gestão de recursos 
adequadas e devidamente concertadas. 

 Cooperação mútua entre o Agrupamento e a comunidade local através de diversas 
iniciativas e projetos, com impacto positivo, quer no desenvolvimento local, quer 
na construção identitária do Agrupamento.   

  

 

4. Áreas de melhoria 

DOMÍNIO ÁREAS DE MELHORIA 

 
Autoavaliação 

 

 Integração de representante dos alunos na equipa de autoavaliação, como 
oportunidade de exercício ativo de cidadania. 

 Plano de melhoria sustentado num diagnóstico rigoroso das necessidades e 
potencialidades do Agrupamento, estabelecendo prioridades de ação, metas 
quantificáveis e mecanismos de monitorização, facilitadores da sua avaliação e 
do seu impacto nas diferentes dimensões pedagógica, organizacional e funcional 
do Agrupamento. 

Liderança e 
gestão 

 Implementação de uma ação estratégica que integre, claramente, mecanismos 
de monitorização de metas quantificáveis, com efeitos na operacionalização das 
estratégias adotadas e/ou das ações implementadas, e na avaliação e 
acompanhamento regular da sua eficácia.  

 
Prestação do 

serviço educativo 
 

 Instrumentos de monitorização que permitam aferir, de forma rigorosa, o grau 
de concretização dos propósitos e/ou objetivos das iniciativas relacionadas com 
os domínios de autonomia curricular e do Projeto Cultural de Escola, 
designadamente, quanto ao desenvolvimento das metodologias ativas e 
experimentais. 

 Avaliação mais rigorosa dos impactos da partilha de práticas em contexto de sala 
de aula, nomeadamente, na melhoria da qualidade do processo de ensino e da 
aprendizagem das crianças e dos alunos e dos seus resultados escolares.  

Resultados 
 Regularidade da monitorização da eficácia das medidas de apoio educativo 

implementadas, designadamente nas disciplinas de português e de matemática, 
no 9.º ano de escolaridade do ensino básico. 
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5. Juízos avaliativos  

5.1 – Autoavaliação 

Desenvolvimento 

O processo de autoavaliação apresenta evidências de ter vindo a desenvolver-se com regularidade 
desde 2010, recorrendo a equipa a diferentes instrumentos, entre os quais a aplicação de inquéritos 
por questionário, com a intencionalidade de proceder à auscultação abrangente da comunidade 
educativa nos domínios da liderança e gestão, da prestação do serviço educativo e dos resultados, 
consolidando a institucionalização de uma cultura integrada de avaliação. 

Apesar de, na sua constituição, integrar os diversos atores da comunidade educativa, a equipa de 
autoavaliação não inclui representante dos alunos, limitando o exercício de cidadania ativa. 

Do ponto visto da planificação estratégica, os relatórios setoriais que a equipa de autoavaliação vai 
apresentando ao conselho pedagógico e ao conselho geral contribuem para uma melhor 
adequabilidade da autoavaliação à realidade da escola, ao mesmo tempo que se constituem como 
dispositivos de comunicação e reflexão acerca dos resultados com a comunidade educativa, 
identificando pontos fortes e áreas de melhoria. 

 

Consistência e impacto 

A abrangência na recolha de dados e na análise de resultados favoreceu o reconhecimento da 
autoavaliação, por parte da comunidade escolar, como estratégia de melhoria da organização e 
funcionamento do Agrupamento, robustecendo esse processo, objeto de análise positiva no ciclo de 
avaliação externa anterior.  

Pese embora existam práticas de autoavaliação sistemáticas, estas carecem de um plano de melhoria 
estruturado, partindo de um diagnóstico rigoroso das necessidades e potencialidades do 
Agrupamento, estabelecendo prioridades de ação bem definidas, metas quantificáveis e mecanismos 
de monitorização, em ordem a facilitar a sua avaliação, a sua eficácia e o seu impacto nas dimensões 
pedagógica, organizacional e funcional do Agrupamento. 

 

 

5.2 – Liderança e gestão 

Visão e estratégia 

O projeto educativo (PE), consubstanciado no princípio de Educar cidadãos para o sucesso, 
responsáveis e ativos no exercício da sua cidadania…, define claramente a visão e a estratégia 
orientadoras da ação do Agrupamento na prossecução do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória. 
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Acresce a existência do documento de Lançamento do Ano Letivo (LAL), anexo ao PE, que visa, 
pelos procedimentos, normas e regras que integra, assumir-se como determinante na orientação e 
operacionalização da ação educativa.  

Os documentos orientadores resultam de um trabalho colaborativo amplamente participado, da 
experiência e da maturidade dos diversos atores educativos. No entanto, a ação estratégica ínsita 
no PE carece de mecanismos de monitorização e de uma definição mais rigorosa das metas, em 
ordem a facilitar não só a operacionalização das estratégias adotadas e/ou das ações 
implementadas, como o acompanhamento regular da sua eficácia. 

 

Liderança 

As lideranças intermédias são valorizadas e, conjuntamente com a direção e o conselho geral, 
demonstram boa capacidade na procura de soluções para os desafios que, em diferentes dimensões, 
se vão colocando ao Agrupamento. Os departamentos participam, ativamente, na elaboração do 
plano anual de atividades (PAA) e na parte orçamental, indicando necessidades ao nível da aquisição 
de recursos materiais e/ou equipamentos pedagógicos, em prol da melhoria da qualidade das 
aprendizagens.  

A disponibilidade e a abertura do diretor e da sua equipa, bem como das estruturas intermédias, 
concorrem, decisivamente, para o bom clima relacional e para a mobilização em torno de projetos 
e ações. Os pais e encarregados de educação são incentivados a participar ativamente no percurso 
educativo dos seus educandos e na vida do Agrupamento, como se atesta com a promoção de ações 
de formação direcionadas para pais, mas também com a apresentação de propostas para o PAA.  

A adesão a programas, a projetos e a ações, bem como o estabelecimento de diversas parcerias, 
nomeadamente com o município, nas mais diversas áreas, dão nota da grande abertura à 
comunidade, destacando-se a implementação do Plano Nacional das Artes, materializado no Projeto 
Cultural de Escola, com vista à sensibilização estética e artística das crianças e dos alunos, bem 
como outras competências previstas no Perfil dos Alunos.  

 

Gestão 

Os critérios de natureza pedagógica para a constituição dos grupos/das turmas, na distribuição do 
serviço docente e nas demais áreas organizativas do Agrupamento, são claros e contribuem para 
um clima de transparência, de equidade e de inclusão. 

O Agrupamento proporciona um ambiente seguro, acolhedor, inclusivo, reconhecidamente 
facilitador das aprendizagens. Os recursos humanos e materiais existentes são criteriosamente 
geridos, tendo em conta os seus fins e o perfil dos profissionais envolvidos, registando-se um 
constante alinhamento com a dotação de meios, em particular, na área digital. 
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A formação do pessoal docente obedece a um plano anual de formação interna, contemplando, 
igualmente, os contributos de outras entidades e do Centro de Formação de Associação de Escolas 
de Paços de Ferreira, de Paredes e de Penafiel (CFAEPPP), respondendo às necessidades 
identificadas em diferentes domínios, emergindo, esse plano, como uma mais-valia na capacitação 
dos seus atores educativos. A formação do pessoal não docente é reconhecida pelos próprios como 
globalmente adequada às suas necessidades e prioridades. 

Os recursos materiais estão bem distribuídos por todas as escolas, respondendo, no essencial, às 
necessidades e potencialidades das crianças e dos alunos e às exigências do desenvolvimento 
curricular, com efeitos na qualidade das aprendizagens. As bibliotecas escolares, para além de 
espaço autónomo de pesquisa individual e/ou de grupo, dinamizam atividades no domínio da leitura, 
por vezes numa perspetiva lúdica, participam em efemérides e promovem concursos. 

Os circuitos de comunicação interna e externa são diversos e considerados pelos diferentes atores 
da comunidade educativa como adequados e eficazes. São disso exemplo, as plataformas digitais, 
a página eletrónica do Agrupamento, as informações, os ofícios e os documentos disponíveis para 
consulta em suporte de papel, entre outros. 

 

 

5.3 – Prestação do serviço educativo 

Desenvolvimento pessoal e bem-estar das crianças e dos alunos 

São promovidas práticas de exercício de autonomia e de responsabilidade individual das crianças e 
dos alunos, designadamente através das assembleias de delegados de turma, das iniciativas da 
associação de estudantes, mas também através do orçamento participativo da Escola e da 
participação e/ou do envolvimento dos alunos em atividades do Projeto Municipal de Educação. 

O apoio ao bem-estar pessoal e social das crianças e dos alunos está acautelado e consubstanciado 
em atividades orientadas para o reconhecimento e respeito pela diversidade, nomeadamente pela 
estratégia da educação para a cidadania implementada no Agrupamento. 

O programa de orientação vocacional do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), sob o lema A 
Construção Da Minha Decisão, numa lógica concertada que implica os diferentes elementos da 
comunidade educativa, tem promovido medidas, visando, intencionalmente, uma melhor orientação 
escolar e profissional dos alunos. 

 

Oferta educativa e gestão curricular 

A oferta educativa configura-se adaptada aos interesses e necessidades das crianças e dos alunos, 
tendo como foco a formação ajustada ao desenvolvimento do Perfil dos Alunos. 
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Os alunos usufruem da oferta do curso artístico especializado de música, em regime articulado, a 
partir do 2.º ciclo do ensino básico, valorizando, deste modo, a dimensão artística, para além de 
outras iniciativas de relevo nesse domínio, demonstrando progressos em relação à Avaliação Externa 
das Escolas anterior. 

Numa ótica de reforço das respostas educativas orientadas para a contextualização, organização e 
gestão do currículo e de desenvolvimento de competências do Perfil dos Alunos, foram tomadas 
medidas e opções curriculares como: i) a Educação para a Saúde, no 1.º ciclo do ensino básico; ii) 
o Património Artístico e Cultural (PAC) no 2.º ciclo do ensino básico; iii) o Projeto de Ciências nos 
2.º e 3. ciclos do ensino básico; iv) as oficinas de oralidade e de escrita em português e inglês no 
8.º ano; v) Mais História e Mais Matemática, no 9.º ano.  

Do ponto de vista das iniciativas curriculares e pedagógicas, estão a ser implementados domínios 
de autonomia curricular (DAC), nomeadamente nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, com a intenção 
de fomentar o enriquecimento e articulação curriculares e desenvolver metodologias ativas e 
experimentais, enquadrando-se, também, neste âmbito, o Projeto Cultural de Escola. Todavia, não 
foi ainda possível determinar, com clareza, o grau de concretização dos propósitos e/ou objetivos 
daquelas iniciativas. 

A gestão curricular horizontal e vertical ganha particular expressão nos conselhos de turma e de 
docentes, constituindo os planos curriculares de grupo/turma, as atividades de enriquecimento 
curricular, o projeto transversal de educação para a cidadania e as reuniões interciclos, estratégias 
com impacto na interdisciplinaridade e na sequencialidade das aprendizagens.  

 

Ensino, aprendizagem e avaliação 

O Agrupamento adota estratégias diversificadas tais como: a coadjuvação em sala de aula nos 
diversos anos de escolaridade, o apoio tutorial específico, a utilização de material digital e 
tecnológico, a criação de ambientes virtuais de aprendizagem, a utilização de plataformas digitais, 
o trabalho de grupo, a modalidade de oficinas da oralidade e da escrita nas disciplinas de português 
e de inglês, o apoio educativo individualizado, o apoio ao estudo no 2.º ciclo do ensino básico, com 
reflexos  na sustentabilidade dos resultados.  

O trabalho desenvolvido pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), em 
articulação com diversos intervenientes, orienta-se pelo paradigma da educação inclusiva e garante 
padrões de equidade e de qualidade no acesso ao currículo, relevando-se, neste âmbito, o Programa 
Escolhas, baseado num apoio multidimensional e no acompanhamento regular e de proximidade a 
um grupo de alunos reconhecidamente de maior vulnerabilidade. 

Os critérios e instrumentos de avaliação são objeto de aferição, sobretudo em sede de 
departamentos curriculares e de grupo de recrutamento, existindo uma tendência crescente para a 
diversificação e modos de recolha de informação sobre as aprendizagens, o que fortalece a adoção 
privilegiada da avaliação com finalidade formativa. De um modo geral, reconhece-se a qualidade e 
regularidade da informação devolvida às crianças, aos alunos e às famílias.  
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O centro de apoio à aprendizagem tem um significado e alcance multifacetados, espacialmente 
abrangente e orientado para o desenvolvimento de uma abordagem multinível, assumindo-se como 
recurso subsidiário na inclusão das crianças e dos alunos nas suas rotinas e atividades. 

A participação dos pais e encarregados de educação e respetivas associações na vida escolar é 
diversificada, como se constata pela sua representação nos diversos órgãos e estruturas de 
orientação educativa, como na EMAEI e na equipa de autoavaliação. Os seus contributos, 
designadamente no PAA e em eventos da comunidade local, são valorizados e determinantes no 
acompanhamento dos percursos escolares dos seus educandos.  

 

Planificação e acompanhamento das práticas educativa e letiva 

Com a intencionalidade de melhorar as práticas de autorregulação no desenvolvimento do currículo 
e, consequentemente, da autorregulação da prática letiva, é fomentado o trabalho colaborativo 
docente com expressão na conexão entre as diversas disciplinas para a construção de projetos de 
turma, nas estruturas de orientação educativa, com especial enfoque no planeamento, na definição 
de estratégias e sua redefinição, bem como na avaliação das aprendizagens.  

A partilha de práticas em contexto de sala de aula é considerada como oportunidade de reflexão 
sobre a eficácia das diferentes metodologias de ensino e da aprendizagem, como um meio de 
regulação entre pares, de desenvolvimento profissional docente e de melhoria da prática letiva. 
Todavia, afigura-se relevante a avaliação mais rigorosa dos impactos daquela partilha, 
designadamente na melhoria da qualidade do processo de ensino e da aprendizagem das crianças 
e dos alunos e dos seus resultados escolares. É de relevar, no entanto, os progressos nesta área de 
melhoria apontada na última avaliação externa.  

Foi criada uma Estrutura Interdepartamental, com enquadramento no Regulamento Interno, tendo 
como objetivo assegurar a harmonização e consensualização de procedimentos de atuação entre os 
docentes dos diferentes departamentos, sendo genericamente reconhecidos os seus reflexos na 
melhoria da articulação departamental e no desenvolvimento de processos autorregulatórios da 
prática letiva.  

  

5.4 Resultados 

Resultados académicos 

No triénio 2016-2017 a 2018-2019, os resultados dos alunos no 1.º e 2.º ciclos situam-se acima da 
média dos alunos do país com perfil socioeconómico semelhante.  

No 3.º ciclo, no triénio em menção, a percentagem de alunos do Agrupamento que obtêm positiva 
nas provas nacionais do 9.º ano, com um percurso sem retenções nos 7.º e 8.º anos, apenas por 
uma vez, no ano letivo de 2017-2018, situa-se acima da média dos alunos do país com nível escolar 
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semelhante, situando-se em linha com a respetiva média, nos anos letivos de 2016-2017 e de 2018-
2019.  

Os resultados dos alunos oriundos de contextos socioeconómicos desfavorecidos, considerando a 
percentagem de alunos com apoio de Ação Social Escolar (ASE) que concluíram o respetivo ciclo do 
ensino básico dentro do tempo normal, assim como os que tiveram positiva nas provas nacionais do 
9.º ano após um percurso sem retenções nos 7.º e 8.º anos, enquadrada com uma média nacional 
apropriada, e com base nos elementos disponíveis respeitantes aos anos letivos 2017-2018 e 2018-
2019, obtêm, globalmente, percentagens acima das respetivas médias nacionais.  

As assimetrias internas de resultados nas escolas básicas do 1.º ciclo no triénio 2016-2017 a 2018-
2019, considerando os respetivos contextos socioeconómicos, não são relevantes, o que é 
demonstrativo de práticas pedagógicas e de gestão de recursos adequadas e devidamente 
concertadas.  

 

Resultados sociais 

Ainda que seja sempre desejável o desenvolvimento de mais atividades da iniciativa das crianças e 
dos alunos, estes participam, atentos os princípios da inclusão e da equidade e considerando o Perfil 
dos Alunos, em iniciativas do Agrupamento, particularmente orientadas para a sua formação pessoal 
e de cidadania que se manifestam em múltiplas atividades de natureza ambiental, artística, digital, 
cultural e desportiva.  

As crianças e os alunos conhecem os seus deveres e/ou normas de conduta. Existe um código de 
conduta que define objetivos, procedimentos e princípios para toda a comunidade educativa, 
ajudando a promover uma ação preventiva concertada e articulada entre a família, alunos, SPO e 
mediadora escolar. 

Nos 1.º e 2.º ciclos do ensino básico destacam-se iniciativas, como os projetos Be-cool-#transforma-
te e Embaixadores do comportamento, respetivamente, que intencionalmente pretendem assumir-
se como estratégias de prevenção de conflitos e da indisciplina, promovendo, para o efeito, atitudes 
e comportamentos positivos e estimulando a formação dos alunos como cidadãos socialmente 
responsáveis.  

A comunidade educativa desenvolve algumas iniciativas no âmbito da solidariedade e do 
voluntariado, nomeadamente na angariação de bens alimentares e de roupa, por altura do Natal, 
para famílias carenciadas, na angariação de fundos para a Ucrânia, e há trabalhadores docentes e 
não docentes dadores de sangue. Acresce o protocolo com a Liga Portuguesa Contra o Cancro e a 
participação no evento artístico concelhio, MAMAFRICA, cujo objetivo é a angariação de fundos de 
apoio ao Banco de Leite de S. Tomé e Príncipe. 

Quanto ao impacto da escolaridade no percurso dos alunos e sua inserção académica, no triénio 
2018-2019 a 2020-2021, entraram para os cursos científicos-humanísticos 47%, 63% e 60% dos 
alunos, respetivamente, e nos cursos profissionais, pela mesma ordem, 53%, 37% e 40%. Infere-
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se que uma boa parte dos alunos, especialmente nos dois últimos anos, optou pela via dos cursos 
científico-humanísticos. 

A inserção socioprofissional dos alunos com plano individual de transição (PIT) na vida pós-escolar 
está assegurada através do seu acolhimento por entidades locais. 

 

Reconhecimento da comunidade 

Globalmente, a comunidade educativa revela satisfação pela qualidade do serviço educativo, gerador 
de uma imagem positiva da Escola, consubstanciada no gosto manifestado por dela fazerem parte 
como alunos ou como trabalhadores docentes e não docentes e, ainda, pelo reconhecimento da 
segurança e pelo ambiente acolhedor. 

Através dos Quadros de Valor e de Excelência, os alunos são valorizados numa dimensão holística 
e/ou integral enquanto pessoas, uma vez que são reconhecidos não só pela obtenção dos seus 
resultados académicos, mas também pela relevância das suas aptidões, atitudes e valores. O 
reconhecimento do mérito é público, junto da comunidade educativa, através de uma cerimónia 
para esse efeito, onde são entregues os respetivos diplomas.  

A articulação entre o Agrupamento e a sociedade local é fomentada através de uma dinâmica de 
cooperação, envolvendo instituições, empresas e a autarquia. São várias as formas de abertura ao 
exterior, como é, por exemplo, o caso da cedência das instalações desportivas a associações locais 
e à comunidade, em geral.  

A participação das crianças e dos alunos em atividades de âmbito desportivo, social e cultural, mas 
também em eventos locais, previstos, inclusivamente, no próprio PAA, torna-os, a par de outros 
atores educativos como os pais e encarregados de educação, corresponsáveis pelo desenvolvimento 
da comunidade envolvente e, simultaneamente, participantes ativos na construção da identidade do 
Agrupamento. 

 

 

6. Proposta de avaliação intercalar 

________________________________________________________________________________ 
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Data: 11-04-2022 

A Equipa de Avaliação Externa:  

Ana Cristina Torres; João Morais Monteiro, Maria Manuela Alves, Susana Emília Sá  

 

 

 

 

 

  

 

Concordo  

À consideração do Senhor Inspetor-Geral da  
Educação e Ciência, para homologação. 

 
A Chefe de Equipa Multidisciplinar da Área  

Territorial de Inspeção do Norte 
 

Madalena Moreira 

2022-07-19 

 
Homologo 

 
 
 
 
 
 
 

Por delegação de poderes do Ministro da Educação - nos termos do 
Despacho n.º 7270/2022, publicado no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 110, de 7 de junho de 2022 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Caracterização 

  

Estabelecimento de Ensino Agrupamento de Escolas de Paços de Ferreira 

Concelho Paços de Ferreira 

Data da constituição Ano Letivo 2001/2002 

Outros  __________________________________________________________ 

 

Oferta Formativa 

Nível/Ciclo Crianças/alunos 
(N.º) 

Grupos/turmas 
(N.º) 

Educação Pré-Escolar 341 14 

1.º CEB 657 32 

2.º CEB 444 19 

3.º CEB 323 14 

ES (Científico-Humanístico) 
- […] 
- […]  

0 0 

ES (Cursos Profissionais) 
- […] 
- […]  

0 0 

TOTAL 1765 79 

 

Ação Social Escolar 

Alunos apoiados Número % 

Escalão A 349 19,77 

Escalão B 437 24,75 

TOTAL 786 44,52 

 

Recursos Humanos 

Docentes 149  

Não 
Docentes 

Assistentes 
Operacionais 60  

Assistentes 
Técnicos 9  

Técnicos 
Superiores 3  
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Anexo 2 – Informação estatística 

  



 Agrupamento de Escolas de Paços de Ferreira 

 

ESTATÍSTICAS DO ENSINO BÁSICO - 1.º Ciclo - Ensino Geral 

 Agrupamento de Escolas de Paços de Ferreira 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO151117&nivel=1 

 Escola Básica de Ferreira, Paços de Ferreira 

http://infoescolas.mec.pt/?code=1309005&nivel=1 

Escola Básica de Meixomil, Paços de Ferreira 

http://infoescolas.mec.pt/?code=1309010&nivel=1 

Escola Básica de Penamaior, Paços de Ferreira 

http://infoescolas.mec.pt/?code=1309004&nivel=1 

Escola Básica n.º 2 de Paços de Ferreira  

http://infoescolas.mec.pt/?code=1309012&nivel=1 

 

ESTATÍSTICAS DO ENSINO BÁSICO - 2.º Ciclo - Ensino Geral 

 Agrupamento de Escolas de Paços de Ferreira 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO151117&nivel=2 

Escola Básica de Paços de Ferreira  

http://infoescolas.mec.pt/?code=1309008&nivel=2 

 

ESTATÍSTICAS DO ENSINO BÁSICO - 3.º Ciclo - Ensino Geral 

 Agrupamento de Escolas de Paços de Ferreira 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO151117&nivel=3 

Escola Básica de Paços de Ferreira  

http://infoescolas.mec.pt/?code=1309008&nivel=3 

 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO151117&nivel=1
http://infoescolas.mec.pt/?code=1309005&nivel=1
http://infoescolas.mec.pt/?code=1309010&nivel=1
http://infoescolas.mec.pt/?code=1309004&nivel=1
http://infoescolas.mec.pt/?code=1309012&nivel=1
http://infoescolas.mec.pt/?code=UO151117&nivel=2
http://infoescolas.mec.pt/?code=1309008&nivel=2
http://infoescolas.mec.pt/?code=UO151117&nivel=3
http://infoescolas.mec.pt/?code=1309008&nivel=3
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Anexo 3 – Questionários de satisfação - relatório 

 

 

 

 



Q1 - Questionário aos alunos do 1.º Ciclo - 4.º Ano

Agrupamento de Escolas de Paços de Ferreira

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. As tarefas que realizo nas aulas são interessantes e ajudam-me a aprender. 166 91,7 15 8,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0

02. O professor apoia os alunos quando têm dificuldades em aprender. 169 93,4 11 6,1 1 0,6 0 0,0 0 0,0

03. Sou incentivado a fazer sempre melhor os meus trabalhos na escola. 143 79,0 37 20,4 1 0,6 0 0,0 0 0,0

04. Sou incentivado a fazer pesquisas para alargar os meus conhecimentos. 100 55,2 66 36,5 12 6,6 3 1,7 0 0,0

05. Nas aulas o professor avalia os meus trabalhos para eu melhorar. 148 81,8 28 15,5 4 2,2 1 0,6 0 0,0

06. Eu avalio o meu trabalho nas aulas. 107 59,1 61 33,7 9 5,0 4 2,2 0 0,0

07. São pedidas aos alunos sugestões de melhoria para o funcionamento da escola. 97 53,6 51 28,2 18 9,9 15 8,3 0 0,0

08. Na escola faço trabalhos práticos e experiências. 102 56,4 70 38,7 6 3,3 2 1,1 1 0,6

09. Na escola realizo atividades artísticas. 131 72,4 47 26,0 1 0,6 1 0,6 1 0,6

10. Na escola realizo atividades físicas e desportivas. 164 90,6 14 7,7 1 0,6 0 0,0 2 1,1

11. Sou incentivado a ler, dentro e fora da escola. 140 77,3 34 18,8 4 2,2 2 1,1 1 0,6

12. Na escola uso os computadores/tablets para realizar tarefas escolares. 34 18,8 45 24,9 51 28,2 50 27,6 1 0,6

13. Na escola participo em projetos ligados à saúde e ao bem-estar. 109 60,2 62 34,3 7 3,9 2 1,1 1 0,6

14. Na escola sou incentivado a participar em ações de solidariedade e cidadania. 112 61,9 60 33,1 5 2,8 2 1,1 2 1,1

15. Faço trabalhos de grupo na sala de aula. 98 54,1 73 40,3 9 5,0 0 0,0 1 0,6

16. Alguns dos meus trabalhos são expostos na escola. 85 47,0 74 40,9 16 8,8 4 2,2 2 1,1

17. Os adultos da minha escola ajudam-me sempre que preciso. 157 86,7 19 10,5 4 2,2 0 0,0 1 0,6

18. Na escola os alunos respeitam as diferenças entre uns e outros. 100 55,2 64 35,4 15 8,3 0 0,0 2 1,1

19. Os alunos respeitam os adultos que trabalham na escola. 106 58,6 65 35,9 9 5,0 0 0,0 1 0,6

20. Os alunos participam na elaboração das regras da turma. 117 64,6 50 27,6 8 4,4 4 2,2 2 1,1

21. Sinto-me seguro na escola. 161 89,0 14 7,7 4 2,2 0 0,0 2 1,1

22. Gosto da minha escola. 167 92,3 7 3,9 2 1,1 0 0,0 5 2,8

Total de questionários 181

Muitas vezes Às vezes Raramente Nunca Não Responde

68,1% 24,3% 4,7% 2,3% 0,6%



Q2 - Questionário aos Alunos dos 2.º e 3.º Ciclos e Secundário

Agrupamento de Escolas de Paços de Ferreira

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. As tarefas que realizo nas aulas são interessantes e ajudam-me a aprender. 452 67,5 199 29,7 16 2,4 1 0,1 2 0,3

02. Os professores apoiam os alunos quando têm dificuldades em aprender. 516 77,0 147 21,9 4 0,6 1 0,1 2 0,3

03. Sou incentivado a melhorar o meu desempenho escolar. 414 61,8 236 35,2 17 2,5 1 0,1 2 0,3

04. Avalio o meu trabalho nas aulas. 248 37,0 348 51,9 66 9,9 5 0,7 3 0,4

05. Nas aulas, a avaliação contribui para melhorar o meu trabalho. 444 66,3 206 30,7 14 2,1 0 0,0 6 0,9

06. Sou incentivado a apresentar as minhas ideias para melhorar as aulas. 261 39,0 325 48,5 69 10,3 8 1,2 7 1,0

07. Sou motivado a pesquisar para alargar os meus conhecimentos. 289 43,1 310 46,3 49 7,3 6 0,9 16 2,4

08. Na escola realizo trabalhos práticos e experiências. 325 48,5 288 43,0 37 5,5 6 0,9 14 2,1

09. Recorro à biblioteca escolar para enriquecer os conhecimentos. 124 18,5 275 41,0 204 30,4 52 7,8 15 2,2

10.  Na escola uso os computadores/tablets para realizar tarefas escolares. 159 23,7 254 37,9 171 25,5 74 11,0 12 1,8

11. Na escola participo em projetos ligados à saúde e ao bem-estar. 212 31,6 311 46,4 97 14,5 37 5,5 13 1,9

12. Na escola sou incentivado a participar em ações de solidariedade e cidadania. 342 51,0 261 39,0 42 6,3 8 1,2 17 2,5

13. Faço trabalhos de grupo na sala de aula. 260 38,8 322 48,1 60 9,0 9 1,3 19 2,8

14. Tenho oportunidades para apresentar alguns dos meus trabalhos, na escola ou na comunidade. 255 38,1 330 49,3 57 8,5 10 1,5 18 2,7

15. Na escola sou apoiado para fazer as minhas escolhas de orientação escolar e profissional. 272 40,6 294 43,9 57 8,5 27 4,0 20 3,0

16. Os adultos da minha escola ajudam os alunos que precisam. 463 69,1 156 23,3 23 3,4 6 0,9 22 3,3

17. Na escola os alunos respeitam as diferenças entre uns e outros. 234 34,9 339 50,6 71 10,6 7 1,0 19 2,8

18. Os alunos sabem estar de forma adequada nos diferentes espaços escolares. 170 25,4 389 58,1 83 12,4 7 1,0 21 3,1

19. Os professores resolvem bem as situações de indisciplina. 406 60,6 211 31,5 22 3,3 2 0,3 29 4,3

20. São pedidas aos alunos sugestões de melhoria para o funcionamento da escola. 298 44,5 291 43,4 43 6,4 10 1,5 28 4,2

21. O ambiente da minha escola é acolhedor. 337 50,3 257 38,4 40 6,0 7 1,0 29 4,3

22. Sinto-me seguro na escola. 461 68,8 162 24,2 19 2,8 2 0,3 26 3,9

23. Gosto da minha escola. 444 66,3 160 23,9 23 3,4 15 2,2 28 4,2

Total de questionários 670

Muitas vezes Às vezes Raramente Nunca Não Responde

47,9% 39,4% 8,3% 2,0% 2,4%



Q3 - Questionário aos trabalhadores docentes

Agrupamento de Escolas de Paços de Ferreira

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. A escola mobiliza a comunidade educativa em torno do projeto educativo. 94 63,1 54 36,2 1 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0

02. Os docentes estão ativamente envolvidos na consecução da visão que orienta a ação da escola. 85 57,0 61 40,9 1 0,7 0 0,0 1 0,7 1 0,7

03. O trabalho colaborativo entre docentes é efetivo. 99 66,4 49 32,9 0 0,0 0 0,0 1 0,7 0 0,0

04. Os docentes utilizam mecanismos de autorregulação das suas práticas pedagógicas. 77 51,7 67 45,0 1 0,7 0 0,0 2 1,3 2 1,3

05. As lideranças promovem mudanças significativas para a melhoria da escola. 83 55,7 56 37,6 4 2,7 0 0,0 3 2,0 3 2,0

06. As lideranças valorizam os contributos dos docentes para o bom funcionamento da escola. 85 57,0 53 35,6 2 1,3 0 0,0 3 2,0 6 4,0

07. As lideranças gerem bem os conflitos. 78 52,3 60 40,3 2 1,3 0 0,0 3 2,0 6 4,0

08. Os docentes são auscultados e participam na autoavaliação da escola. 81 54,4 59 39,6 1 0,7 0 0,0 2 1,3 6 4,0

09. A autoavaliação da escola contribui para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem. 81 54,4 57 38,3 3 2,0 0 0,0 2 1,3 6 4,0

10. Os recursos educativos são otimizados para o desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem.  68 45,6 72 48,3 2 1,3 0 0,0 1 0,7 6 4,0

11. Os projetos da escola contribuem para a formação pessoal e autonomia das crianças e dos alunos. 82 55,0 58 38,9 0 0,0 0 0,0 1 0,7 8 5,4

12. O processo de ensino e aprendizagem prevê estratégias diversificadas em função das necessidades das crianças e dos 

alunos. 
90 60,4 51 34,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 5,4

13. A oferta educativa é adequada às necessidades de formação dos alunos. 60 40,3 75 50,3 1 0,7 0 0,0 4 2,7 9 6,0

14. A escola propicia um ambiente escolar acolhedor. 99 66,4 39 26,2 2 1,3 0 0,0 0 0,0 9 6,0

15. A escola propicia um ambiente escolar inclusivo. 101 67,8 40 26,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 5,4

16. As situações de indisciplina são bem resolvidas. 66 44,3 61 40,9 5 3,4 0 0,0 8 5,4 9 6,0

17. A escola promove a realização de formação adequada às prioridades pedagógicas. 75 50,3 62 41,6 3 2,0 0 0,0 1 0,7 8 5,4

18. A escola contribui para o desenvolvimento da comunidade envolvente. 66 44,3 72 48,3 1 0,7 0 0,0 2 1,3 8 5,4

19. Os circuitos de comunicação e informação são eficazes. 87 58,4 52 34,9 0 0,0 0 0,0 2 1,3 8 5,4

20. Gosto de trabalhar nesta escola. 111 74,5 29 19,5 0 0,0 0 0,0 1 0,7 8 5,4

Total de questionários 149

4,0%

Concordo 

Totalmente
Concordo Discordo

Discordo 

Totalmente
Não Sei Não Responde

56,0% 37,8% 1,0% 0,0% 1,2%



Q4 - Questionário aos trabalhadores não docentes

Agrupamento de Escolas de Paços de Ferreira

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. A escola mobiliza a comunidade educativa em torno do seu projeto educativo. 26 38,2 36 52,9 4 5,9 0 0,0 2 2,9 0 0,0

02. Os trabalhadores não docentes estão envolvidos no cumprimento dos objetivos do projeto educativo da escola. 20 29,4 42 61,8 4 5,9 0 0,0 2 2,9 0 0,0

03. As lideranças promovem mudanças significativas para a melhoria da escola. 25 36,8 37 54,4 3 4,4 0 0,0 3 4,4 0 0,0

04. As lideranças valorizam os contributos dos trabalhadores não docentes para o bom funcionamento da escola. 24 35,3 36 52,9 5 7,4 1 1,5 2 2,9 0 0,0

05. As lideranças gerem bem os conflitos. 20 29,4 38 55,9 5 7,4 0 0,0 3 4,4 2 2,9

06. Os trabalhadores não docentes participam na autoavaliação da escola. 11 16,2 41 60,3 7 10,3 1 1,5 4 5,9 4 5,9

07. Os recursos são adequados para as atividades desenvolvidas na escola. 14 20,6 47 69,1 1 1,5 1 1,5 1 1,5 4 5,9

08. Os critérios de distribuição de serviço dos trabalhadores não docentes são claros e adequados. 16 23,5 44 64,7 1 1,5 1 1,5 3 4,4 3 4,4

09. A escola propicia um ambiente escolar acolhedor. 24 35,3 35 51,5 4 5,9 0 0,0 2 2,9 3 4,4

10. A escola propicia um ambiente escolar inclusivo. 24 35,3 35 51,5 1 1,5 0 0,0 4 5,9 4 5,9

11. A escola desenvolve projetos que contribuem para o desenvolvimento das crianças e dos alunos. 27 39,7 34 50,0 2 2,9 0 0,0 1 1,5 4 5,9

12. As situações de indisciplina são bem resolvidas. 15 22,1 44 64,7 3 4,4 1 1,5 1 1,5 4 5,9

13. O trabalho desenvolvido pelos trabalhadores não docentes é reconhecido e valorizado na comunidade escolar. 9 13,2 44 64,7 5 7,4 4 5,9 2 2,9 4 5,9

14. Os trabalhadores não docentes são incentivados a fazer a autoavaliação do seu trabalho. 9 13,2 43 63,2 7 10,3 1 1,5 3 4,4 5 7,4

15. A escola promove a realização de formação adequada às necessidades. 9 13,2 46 67,6 3 4,4 1 1,5 4 5,9 5 7,4

16. A escola contribui para o desenvolvimento da comunidade. 15 22,1 46 67,6 2 2,9 0 0,0 0 0,0 5 7,4

17. Os circuitos de comunicação e informação são eficazes. 11 16,2 48 70,6 2 2,9 1 1,5 1 1,5 5 7,4

18. Gosto de trabalhar nesta escola. 34 50,0 26 38,2 1 1,5 0 0,0 2 2,9 5 7,4

Total de questionários 68

4,7%

Concordo 

Totalmente
Concordo Discordo

Discordo 

Totalmente
Não Sei Não Responde

27,2% 59,0% 4,9% 1,0% 3,3%



Q5 - Questionário aos Pais e Encarregados de Educação - Educação Pré-escolar

Agrupamento de Escolas de Paços de Ferreira

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. Conheço o projeto educativo do Agrupamento de Escolas/Estabelecimento de Ensino. 49 25,8 120 63,2 8 4,2 2 1,1 10 5,3 1 0,5

02. Participei na elaboração do projeto educativo do Agrupamento de Escolas/ Estabelecimento de Ensino. 16 8,4 81 42,6 36 18,9 25 13,2 30 15,8 2 1,1

03. O educador informa os pais sobre a intencionalidade da sua ação educativa. 88 46,3 89 46,8 9 4,7 3 1,6 0 0,0 1 0,5

04. Sou incentivado, pelo educador, a participar no planeamento das atividades a realizar. 75 39,5 89 46,8 19 10,0 5 2,6 1 0,5 1 0,5

05. Sou envolvido, pelo educador, em atividades do processo de aprendizagem do meu filho. 78 41,1 86 45,3 16 8,4 5 2,6 4 2,1 1 0,5

06. Sou envolvido no desenvolvimento de estratégias para a inclusão do meu educando. 57 30,0 101 53,2 16 8,4 6 3,2 7 3,7 3 1,6

07. As atividades realizadas promovem o desenvolvimento da curiosidade e autonomia do meu filho. 89 46,8 81 42,6 7 3,7 1 0,5 12 6,3 0 0,0

08. São proporcionados ao meu filho contextos de aprendizagem diversificados, para além da sala de atividades. 73 38,4 89 46,8 10 5,3 3 1,6 15 7,9 0 0,0

09. O educador partilha comigo, com regularidade, os progressos das aprendizagens do meu filho. 71 37,4 92 48,4 19 10,0 6 3,2 2 1,1 0 0,0

10. Estou satisfeito com os progressos das aprendizagens realizadas pelo meu filho. 89 46,8 89 46,8 7 3,7 3 1,6 2 1,1 0 0,0

11. São desenvolvidos projetos que relacionam diversos âmbitos do saber (ciências naturais e sociais, matemática, 

linguagens artísticas, entre outros).
67 35,3 84 44,2 7 3,7 2 1,1 26 13,7 4 2,1

12. O educador aproveita as brincadeiras do meu filho para incentivar mais aprendizagens. 72 37,9 73 38,4 4 2,1 0 0,0 37 19,5 4 2,1

13. Alguns dos trabalhos do meu filho são expostos. 59 31,1 78 41,1 3 1,6 2 1,1 43 22,6 5 2,6

14. O ambiente do JI promove o bem-estar do meu filho. 82 43,2 97 51,1 2 1,1 0 0,0 5 2,6 4 2,1

15. O JI promove o respeito pelas características e interesses de cada criança. 75 39,5 95 50,0 3 1,6 0 0,0 12 6,3 5 2,6

16. Conheço as regras de funcionamento do JI. 78 41,1 104 54,7 1 0,5 0 0,0 0 0,0 7 3,7

17. Os responsáveis do JI promovem o seu bom funcionamento. 83 43,7 94 49,5 0 0,0 1 0,5 5 2,6 7 3,7

18. Participo na autoavaliação do Agrupamento de Escolas/Estabelecimento de Ensino. 35 18,4 93 48,9 25 13,2 7 3,7 22 11,6 8 4,2

19. Gosto que o meu filho frequente este JI. 100 52,6 80 42,1 1 0,5 0 0,0 0 0,0 9 4,7

Total de questionários 190

1,7%

Concordo 

Totalmente
Concordo Discordo

Discordo 

Totalmente
Não Sei Não Responde

37,0% 47,5% 5,3% 2,0% 6,5%



Q6 - Questionário aos Pais e Encarregados de Educação

Agrupamento de Escolas de Paços de Ferreira

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. Conheço o projeto educativo da escola. 171 20,6 535 64,5 41 4,9 14 1,7 63 7,6 6 0,7

02. Participei na elaboração do projeto educativo da escola. 56 6,7 310 37,3 214 25,8 96 11,6 139 16,7 15 1,8

03. Sou incentivado a acompanhar a vida escolar do meu filho. 412 49,6 372 44,8 31 3,7 9 1,1 3 0,4 3 0,4

04. Conheço bem as regras de funcionamento da escola. 344 41,4 441 53,1 23 2,8 9 1,1 6 0,7 7 0,8

05. Os responsáveis da escola são acessíveis e disponíveis. 347 41,8 407 49,0 40 4,8 10 1,2 19 2,3 7 0,8

06. Os responsáveis promovem o bom funcionamento da escola. 316 38,1 462 55,7 30 3,6 8 1,0 12 1,4 2 0,2

07. O meu filho é incentivado a melhorar sempre os seus resultados escolares. 403 48,6 364 43,9 26 3,1 6 0,7 16 1,9 15 1,8

08. O meu filho é apoiado e incentivado a ultrapassar as suas dificuldades. 351 42,3 387 46,6 41 4,9 9 1,1 25 3,0 17 2,0

09. Sou envolvido no desenvolvimento de estratégias para a inclusão do meu educando. 241 29,0 441 53,1 75 9,0 18 2,2 38 4,6 17 2,0

10. Sou informado sobre as aprendizagens realizadas pelo meu filho. 349 42,0 401 48,3 51 6,1 9 1,1 5 0,6 15 1,8

11. Sou esclarecido sobre a avaliação das aprendizagens do meu filho. 354 42,7 406 48,9 34 4,1 8 1,0 9 1,1 19 2,3

12. Conheço os projetos da escola em que o meu filho está envolvido.  285 34,3 437 52,7 61 7,3 8 1,0 22 2,7 17 2,0

13. O meu filho participa em atividades culturais da escola. 239 28,8 420 50,6 80 9,6 14 1,7 49 5,9 28 3,4

14. O meu filho participa em atividades científicas da escola.  201 24,2 416 50,1 87 10,5 15 1,8 84 10,1 27 3,3

15. O meu filho participa em atividades artísticas da escola. 220 26,5 430 51,8 79 9,5 16 1,9 56 6,7 29 3,5

16. O meu filho participa em atividades desportivas da escola. 272 32,8 424 51,1 64 7,7 17 2,0 25 3,0 28 3,4

17. O professor/diretor de turma do meu filho faz uma boa ligação à família. 451 54,3 323 38,9 20 2,4 8 1,0 3 0,4 25 3,0

18. Os recursos educativos da escola são bem utilizados para as aprendizagens dos alunos. 248 29,9 453 54,6 48 5,8 9 1,1 44 5,3 28 3,4

19. O ambiente da escola promove o bem-estar do meu filho. 250 30,1 478 57,6 35 4,2 8 1,0 19 2,3 40 4,8

20. A escola promove o respeito pelas diferenças. 275 33,1 443 53,4 22 2,7 7 0,8 42 5,1 41 4,9

21. A escola resolve bem as situações de indisciplina. 191 23,0 423 51,0 63 7,6 17 2,0 99 11,9 37 4,5

22. O meu filho sente-se seguro na escola. 292 35,2 456 54,9 26 3,1 6 0,7 12 1,4 38 4,6

23. Participo na autoavaliação da escola. 190 22,9 417 50,2 95 11,4 18 2,2 61 7,3 49 5,9

24. Gosto que o meu filho frequente esta escola. 369 44,5 397 47,8 13 1,6 7 0,8 4 0,5 40 4,8

Total de questionários 830

2,2%

Concordo 

Totalmente
Concordo Discordo

Discordo 

Totalmente
Não Sei Não Responde

34,9% 50,1% 6,8% 1,8% 4,0%
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