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INTRODUÇÃO 
  
Sendo a Escola um espaço de ação e construção permanentes em que os diversos agentes se 

defrontam diariamente com a necessidade de avaliar cada ato decorrente das diversas dinâmicas 

nela implementadas, ressalta dessa experiência avaliativa que, para se conseguir melhorar o 

desenvolvimento de cada processo educativo, é absolutamente imperativo que se proceda a uma 

avaliação feita a partir de dentro. 

É, também, consensual que a consecução desse requisito passa, necessariamente, pela 

existência de sentido crítico e autocrítico, de rigor e objetividade, de caráter sistemático e 

consistente e de respeito pela autonomia de quem realiza essa tarefa. 

Seguindo esta linha de pensamento e de atuação, a Equipa de Autoavaliação do Agrupamento de 

Escolas Joaquim de Araújo, comprometendo-se com valores de natureza formativa que conduzam 

a uma melhoria das práticas educativas, organizacionais e sociais desta unidade orgânica, 

desenvolveu um estudo de autoavaliação que pretende ser um diagnóstico da situação atual do 

AEJA, na perspetiva dos alunos, docentes, não docentes e encarregados de educação, e visa 

contribuir para um fundamentado conhecimento das escolas deste Agrupamento, nos 

diversificados aspetos considerados nesse estudo. 

Os resultados e as conclusões deste estudo são apresentados no presente relatório e deverão ser 

alvo de reflexão e debate pela comunidade escolar, quer para se promoverem mudanças que se 

evidenciem necessárias quer para a realização de novos estudos focados em problemas 

identificados, podendo, ainda, servir de apoio à revisão do Projeto Educativo de Agrupamento e à 

elaboração de um Plano de Melhoria. 
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OBJETIVOS GERAIS DO ESTUDO 
 

• Conhecer a opinião da Comunidade do AEJA, em aspetos diversificados, identificando 

aspetos considerados positivos e /ou negativos da vida do Agrupamento. 

• Favorecer um espaço reflexivo e de debate e, eventualmente, de melhoria e de intervenção. 

• Sugerir novos estudos, no âmbito da autoavaliação, resultantes das conclusões. 
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METODOLOGIA 
 

No sentido de conhecer as opiniões da Comunidade Escolar - alunos, docentes, encarregados de 

educação, assistentes operacionais e assistentes técnicos -, foram realizados diversos inquéritos 

em que se pretendeu avaliar o grau de satisfação e a perceção de todos os setores da 
comunidade face ao nível de funcionamento do Agrupamento.  

Para a análise dos resultados e obtenção das respetivas conclusões, optou-se por uma 

metodologia do tipo quantitativo e transversal, associada a uma metodologia de tipo qualitativo na 

abordagem às questões de resposta aberta, em que se procedeu a uma análise de conteúdo 

complementada com a transformação em valores percentuais face à frequência das respostas. 

 

 

A AMOSTRA 
 

A amostra foi constituída por 86 alunos do 4.º ano do 1.º ciclo das escolas do Agrupamento, por 

619 alunos do 2.º e 3.º ciclos (7.º e 8.º ano) da Escola Básica de Penafiel Sul, do 3.º ciclo (9.º ano) 

e Secundário da Escola Secundária Joaquim de Araújo; por 106 docentes do Pré-Escolar, 1.º, 2.º, 

3.º ciclos e do Ensino Secundário; por 468 encarregados de educação; por 52 assistentes 

operacionais e assistentes técnicos do Agrupamento. 

 
 
1. ALUNOS 

Escolas 
AEJA 

4.º Ano 
(1.º ciclo) 

2.º e 3.º Ciclos e Ensino 
Secundário 

N.º total de alunos 120 970 

Inquéritos realizados 86 (72%) 619 (64%) 

 

 

2. DOCENTES 
Escolas e Jardins de Infância 

AEJA 
Pré-Escolar, 1.º, 2.º, 3.º Ciclos e Ensino 

Secundário 

N.º total de Docentes 205 

Inquéritos realizados 106 (51.7%) 
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3. ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
Escolas e Jardins de Infância 

AEJA 
Encarregados de Educação de todos os níveis 

de ensino 

Inquéritos realizados 468 

 
 
4. ASSISTENTES OPERACIONAIS E ASSISTENTES TÉCNICOS 

Escolas e Jardins de Infância 
AEJA 

Assistentes Operacionais e Assistentes 
Técnicos 

Nº total de Ass. Operacionais e Técnicos 64 

Inquéritos realizados 52 (81.2%) 

 

 

RECOLHA DE DADOS 
 
A Recolha de dados foi efetuada a partir dos questionários individuais aplicados a alunos, 

encarregados de educação, docentes, assistentes operacionais e assistentes técnicos. As 

questões foram de resposta fechada, utilizando-se a escala de Likert, tendo cada um dos 

inquéritos incluído duas questões de resposta aberta. Os questionários foram disponibilizados por 

via online, usando a ferramenta digital Microsoft Forms, tendo sido totalmente salvaguardado o 

anonimato dos inquiridos. Antes da aplicação do questionário, realizou-se um pré-teste com 

alguns alunos de escalões etários mais baixos, a fim de se averiguar de possíveis dificuldades no 

preenchimento do mesmo e, se necessário, proceder a alterações no domínio da clareza da 

comunicação.  

Os inquéritos foram categorizados de acordo com as questões de opinião que se pretendiam 

conhecer, tendo em consideração fatores intrínsecos, extrínsecos e transversais ao AEJA. 

No 1.º Ciclo, os alunos do 4.º ano realizaram o questionário na sua sala de aula, acompanhados 

pelo(a) docente. 

Na EBPS e ESJA (2.º, 3.º Ciclo e Secundário) a realização do questionário individual, pelos 

alunos, foi efetuada em contexto de sala de aulas, priorizando as disciplinas de Cidadania e 

Desenvolvimento e TIC. 

Relativamente aos encarregados de educação, o fornecimento da ligação eletrónica dos inquéritos 

foi feito com a colaboração dos Diretores de Turma, dos Professores Titulares de Turma e das 

Educadoras. 
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A comunicação aos docentes, aos assistentes operacionais e assistentes técnicos foi feita através 

de correio eletrónico. 

 

NOTA: 
Face à recente remodelação das escolas EBPS e ESJA, que se encontravam em fase de obras 

no momento em que decorreu este estudo, optou-se por não se proceder, por enquanto, à recolha 

de opinião sobre as instalações. 

 

ESTRUTURA 
 
 

 
 

ALUNOS

Organização

Alimentação

Integração na escola

Apoios 
extraescolaares

Ambiente escolar  
Relações 

interpessoais

alunos - alunos

alunos - professores

alunos - funcionáriosRelação pedagógica

Atividades escolares

Segurança

Transporte (2.º, 3.º 
ciclos e Secundário)

Questões abertas

razão para continuar no 
Agrupamento

motivo para querer 
mudar de Agrupamento
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DOCENTES

Direção

Estruturas 
intermédias

Departamentos

Grupos disciplinares

Educação Especial

SPO

Coordenação DT

Direção de Turma

Coordenação de 
escola

Ensino 
Aprendizagem

Clima / Ambiente 
escolar

Recursos

rec. humanos

rec. materiais

Questões abertas

aspetos positivos

aspetos negativos
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ENCARREGADOS 
DE EDUCAÇÃO

Referenciais do 
Agrupamento

Direção

Direção de Turma / 
Professor Titular de 

Turma

Gestão pedagógica

Imagem social / 
Ambiente escolar

Participação na vida da 
Escola/Agrupamento

Segurança / 
Transportes

Satisfação global

Questões abertas

razão para continuar no 
Agrupamento

motivo para querer 
mudar de Agrupamento

ASSISTENTES OPERACIONAIS 
ASSISTENTES TÉCNICOS

Direção
Clima / 

Ambiente 
escolar

Recursos

rec. humanos rec. materiais

Questões 
abertas

aspetos 
prioritários a 

melhorar
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TRATAMENTO DOS DADOS 
 

Realizados os questionários procedeu-se ao tratamento dos dados obtidos através da frequência 

e do valor percentual registado em cada uma das questões que constam das categorias de 

análise em estudo. 

Na análise das questões de resposta aberta recorreu-se à técnica de análise de conteúdo, tendo a 

frequência de ocorrência das respostas sido categorizada e transformada em valores percentuais. 

Os pareceres, nas subdimensões consideradas, foram reunidos em diferentes quadros por razões 

de correlação das categorias de análise e de facilitação da leitura. Foram utilizados, 

transversalmente, os seguintes critérios na análise dos diferentes quadros: 

 
a) Identificação de valores percentuais maioritários (acima de 50%) das respostas dadas, 

dentro das categorias de análise; 

b) Identificação de tendências maioritárias (traduzem uma orientação de respostas) 

sempre que não se verifique o critério anterior. Poderá resultar da associação de dois 

ou mais parâmetros classificativos; 

c) Enfoques de resultados que sejam expressivos e que traduzam aspetos dignos de 

reflexão (iguais ou superiores a 5%). 

Por razões de usabilidade e para proporcionar uma leitura visual dos resultados, foram elaborados 

gráficos de barras para cada uma das categorias em análise. 

 

Também para facilitar a leitura do documento, optou-se por apresentar conclusões parciais 

referentes a cada um dos inquéritos aplicados, no final da leitura de cada quadro. 
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CAPÍTULO I – APRESENTAÇÃO E LEITURA INTERPRETATIVA DOS RESULTADOS - 
ALUNOS 
 
O capítulo I destina-se à apresentação e leitura interpretativa dos dados obtidos a partir dos 

inquéritos realizados aos alunos, que integram o 1.º ciclo (4.º ano), num total de 86 alunos e da 

Escola Básica de Penafiel Sul (EBPS) e Escola Secundária Joaquim de Araújo (ESJA), num total 

de 616 alunos, que responderam ao questionário.  

 

1.1. DADOS REFERENTES AOS ALUNOS DO 4.º ANO 
 

1.1.1. Perceções dos alunos relativas às escolas do 1.º Ciclo – Organização 
 

 Muito Bom Bom Razoável Insatisfatório Sem Opinião 

Cantina 45.3% 38.4% 12.8% 2.3% 1.2% 

Biblioteca 72.1% 22.1% 2.3% 0% 3.5% 

Página Digital da 
Escola 23.3% 8.1% 9.3% 3.5% 55.8% 

  

   
 

A categoria Cantina, globalmente é considerada de muito bom (45.3%) e bom (38.4%). No 

entanto, não se deve desvalorizar os 12.8% que apenas consideram a mesma de razoável. 

A categoria Biblioteca, globalmente é considerada pelos alunos (72.1%) um serviço com muito 

bom funcionamento e 22.1% considera o serviço da mesma de Bom.  

Na categoria Página Digital da Escola, há a perceção de opiniões divergentes entre o muito bom 

23.3%, o bom 8.4%, o razoável 9.3% e o maior número de alunos, sem opinião 55.8%. 

 

CONCLUSÃO: 
Organização - Os indicadores comprovam, genericamente, que os alunos consideram que as 

cantinas e a biblioteca funcionam muito bem. 

38,37%

2,33%

45,35%

12,79%
1,16%

Bom

Insatis
fatório

Muito
 Bom

Razo
áve

l

Se
m opinião

Funcionamento geral da 
Cantina

22,09%

72,09%

2,33% 3,49%

Bom Muito
Bom

Razoável Sem
opinião

Funcionamento geral da 
Biblioteca

8,14% 3,49%

23,26%
9,30%

55,81%

Bom

Insatis
fatório

Muito
 Bom

Razo
áve

l

Se
m opinião

Funcionamento geral página 
digital da escola
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Quanto à página digital da escola, é bastante expressiva a percentagem de alunos que não tem 

opinião, possivelmente porque não recorrem a estes serviços. 

 
 
1.1.2. Perceções dos alunos relativas às escolas do 1.º Ciclo – Alimentação 
 

 Concordo 
totalmente Concordo Discordo Discordo 

totalmente 
Sem 

opinião 

Nunca 
almoço na 

cantina 
As refeições são boas 41.9% 51.2% 3.5% 1.2% 1.2% 1.2% 
As refeições são 
variadas 58.1 % 33.7% 7% 0% 0% 1.2% 

As refeições são 
saudáveis 53.5% 39.5% 4.7% 1.2% 0% 1.2% 

Gosto de almoçar na 
cantina 54.7% 36% 2.3% 3.5% 2.3% 1.2% 

 

 

 

 

  
 

Globalmente, nas cantinas das EB, a perceção dos alunos é que concordam totalmente que se 

servem refeições boas (41.9%) e a maioria refere que concorda (51.2%). 

Quanto às refeições serem variadas, 58.1% concorda totalmente e 33.7% concorda, mas é 

significativo o valor dos que discordam (7%). 

Relativamente à categoria “As refeições são saudáveis”, 53.5% é o valor da maioria que 

concorda totalmente, sendo que outros concordam (39.5%). 

Verifica-se que a maioria dos alunos gosta de almoçar na cantina, pelo que 54.7% concordam 

totalmente e 36% concordam.  

 

51,16%
41,86%

3,49%
1,16%
1,16%
1,16%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Nunca almoço na cantina
Sem opinião

As refeições são boas

33,72%

58,14%
6,98%

1,16%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Nunca almoço na cantina

As refeições são variadas

39,53%

53,49%

4,65%

1,16%

1,16%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Nunca almoço na cantina

As refeições são saudáveis

36,05%
54,65%

2,33%
3,49%

1,16%
2,33%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Nunca almoço na cantina
Sem opinião

Gosto de almoçar na cantina
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CONCLUSÃO: 
Alimentação - Pode-se concluir que a grande maioria dos alunos almoça nas cantinas das 

escolas do 1º ciclo e que estão satisfeitos com o serviço. 
No entanto, há um número de alunos que refere não gostar de almoçar nas cantinas (5.8%) e  

5.9% dos alunos acham que as refeições não são saudáveis. 

 
 
1.1.3. Perceções dos alunos relativas às escolas do 1.º Ciclo - Integração na escola 
 

 Concordo 
totalmente Concordo Discordo Discordo 

totalmente 
Sem 

opinião 
Gosto da minha escola 87.2% 11.6% 1.2% 0% 0% 
Gosto do meu horário 47.7% 36% 15.1% 1.2% 0% 

Gosto dos meus professores 75.6% 22.1% 2.3% 0% 0% 

Gosto da minha turma 79.1% 17.4% 2.3% 1.2% 0% 

Gosto dos funcionários 58.1% 39.5% 1.2% 0% 1.2% 
A minha escola integra bem alunos 
com outras necessidades 80.2% 18.6% 1.2% 0% 0% 

 

 
 

  

  
  

87,21%

11,63%

1,16%

Concordo totalmente

Concordo

Discordo

Gosto da   minha Escola

47,67%

36,05%

15,12%

1,16%

Concordo totalmente

Concordo

Discordo

Discordo totalmente

Gosto do meu horário

75,58%

22,09%

2,33%

Concordo totalmente

Concordo

Discordo

Gosto dos meus professores

79,07%
17,44%

2,33%
1,16%

Concordo totalmente
Concordo

Discordo
Discordo totalmente

Gosto da minha turma

58,14%

39,53%

1,16%

1,16%

Concordo totalmente

Concordo

Discordo

Sem opinião

Gosto dos funcionários

80,23%

18,60%

1,16%

Concordo totalmente

Concordo

Discordo

A minha escola integra bem alunos com outras 
necessidades
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Os indicadores assinalam que os alunos concordam totalmente e de forma maioritária gostar das 
suas escolas 87.2% e que 11.6% concordam. 

Relativamente à categoria “Gosto do meu horário”, a maioria de 47.7% concorda totalmente, 

36% concordam, mas 15.1% discorda, o que também é significativo. 

A maioria dos alunos gosta dos seus professores concordando totalmente (75.6%) e 22.1% 

concordam. 

No que respeita à categoria, “Gosto da minha turma”, a maioria concorda totalmente (79.1%) e 

17.4% concordam. 

Verifica-se que a maioria de 58.1% dos alunos concorda totalmente na categoria “Gosto dos 
funcionários” e 39.5% concordam com a afirmação. 

Maioritariamente concordam totalmente que há uma boa integração de alunos com outras 
necessidades (80.2%) havendo, ainda, alguns que concordam (18.6%).   

 
CONCLUSÃO: 
Integração na escola - Nestas categorias conclui-se que os alunos gostam e estão integrados na 

escola, gostam dos professores e das suas turmas, embora haja um número significativo de 

alunos (16.3%) que manifestam discordância quanto à questão de gostar do seu horário, o que 

não deixa de ser relevante. 

 
 
1.1.4. Perceções dos alunos relativas às escolas do 1.º Ciclo - Apoios Extraescolares 
 

 Sim Não 
Tenho apoios extraescolares 48% 52% 

 
 

 
 

Neste quadro, os resultados mostram que 48% dos alunos do 4.º ano têm apoios extraescolares, 

enquanto 52% referem não ter esses apoios. 

NÃO; 52,33%; 
52%

SIM; 47,67%; 
48%

Tenho apoios extraescolares 
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 CONCLUSÃO: 
Apoios extraescolares - Relativamente à categoria Apoios Extraescolares, o “não tenho apoio” é 

preponderante em relação ao “tenho apoio”. O que nos leva a inferir que a grande maioria de 

alunos estuda em casa sozinho ou na companhia de algum familiar. 
No entanto, também é importante valorizar a percentagem significativa de alunos que usufrui de 

apoios extraescolares. 

 
 
1.1.5. Perceções dos alunos relativas às escolas do 1.º Ciclo - Ambiente Escolar/ Relações 
Interpessoais alunos/alunos 
 

 Concordo 
totalmente Concordo Discordo Discordo 

totalmente 
Sem 

opinião 

Dão-se bem uns com os outros 39.5% 53.5% 4.7% 2.3% 0% 

Tenho muitos amigos na escola 79.1% 17.4% 1.2% 2.3% 0% 

Os meus colegas gostam de 
mim 69.8% 25.6% 0% 4.7% 0% 

Se tiver problemas posso contar 
com o apoio dos colegas 68.6% 25.6% 0% 3.5% 2.3% 

 

 
 

 

  
 

Globalmente, a perceção dos alunos relativamente ao ambiente escolar, na relação alunos/alunos, 

evidencia a total concordância (39.5%) ou só concordância (53.5%) no que respeita a darem-se 
bem uns com os outros. 

No que respeita a ter muitos amigos, 79.1% concorda totalmente enquanto 17.4% apenas 

concorda. 

53,49%

39,53%

4,65%

2,33%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Dão-se   bem uns com os outros 

17,44%

79,07%

1,16%

2,33%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Tenho muitos amigos na escola

25,58%

69,77%

4,65%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo totalmente

Os meus colegas gostam de mim

25,58%

68,60%

3,49%

2,33%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo totalmente

Sem opinião

Se tiver problemas posso contar com o apoio 
dos colegas
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69.8% concorda totalmente com a afirmação “Os meus colegas gostam de mim” e 25.6% dos 

inquiridos concordam.  

Quanto à categoria “Se tiver problemas posso contar com o apoio dos colegas”, 68.6% 

concorda totalmente e 25.6% concorda. 

 

CONCLUSÃO: 
Ambiente Escolar/ Relações Interpessoais alunos/alunos - Conclui-se que, relativamente ao 

ambiente escolar, na relação alunos/alunos, os indicadores são bastantes positivos refletindo um 

bom ambiente relacional nas escolas do 1º ciclo. Não sendo, no entanto, despiciendo o facto de 

7% dos alunos discordarem da afirmação “Dão-se bem uns com os outros”. 
 
 

1.1.6. Perceções dos alunos relativas às escolas do 1.º Ciclo - Ambiente Escolar/Relações 
Interpessoais alunos/professores 
 

 Concordo 
totalmente Concordo Discordo Discordo 

totalmente 
Sem 

opinião 
Os alunos respeitam os 
professores 40.7% 53.5% 3.5% 0% 2.3 

Os professores respeitam os 
alunos 80.2 14% 1.2% 3.5% 1.2% 

Se tiver problemas posso 
contar com o apoio dos 
professores 

79.1% 14% 2.3% 2.3% 2.3% 

 

  

 
 

53,49%

40,70%

3,49%

2,33%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Sem opinião

Os alunos   respeitam os professores

13,95%
80,23%

1,16%
3,49%

1,16%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

Os professores respeitam os alunos.

13,95%

79,07%

2,33%

2,33%

2,33%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Se tiver problemas sei que posso contar com o 
apoio dos professores
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No que concerne ao respeito dos alunos para com o professor, os resultados não apontam, 

maioritariamente, para a concordância total (40.7%), mas apenas para a concordância (53.5%).  

Nas opiniões registadas, há concordância total de que os professores respeitam os alunos 

(80.2%), sendo que 14% concordam.  

Também se evidencia essa mesma concordância total, relativamente ao apoio dos professores, 
caso os alunos necessitem (79.1%), havendo, também, 14 % de alunos que concordam.  

 

CONCLUSÃO: 
Ambiente Escolar / Relações Interpessoais alunos/professores - Em conclusão, na relação 

entre alunos e professores, os resultados são, claramente, positivos, embora, atendendo aos 

níveis etários destes alunos, mereça algum destaque os valores referentes à perceção que os 

alunos têm quanto ao respeito dos mesmos para com os professores. 

 
 
1.1.7. Perceções dos alunos relativas às escolas do 1º Ciclo - Ambiente Escolar/Relações 
Interpessoais alunos/funcionários 
 

 Concordo 
totalmente Concordo Discordo Discordo 

totalmente 
Sem 

opinião 

Os alunos respeitam os 
funcionários 37.2% 59.3% 2.3% 0% 1.2% 

Os funcionários respeitam os 
alunos 67.4% 29.1% 1.2% 0% 2.3% 

Se tiver um problema sei que 
posso contar com o apoio dos 
funcionários 

67:4% 27.9% 2.3% 2.3% 0% 

 

  

 

59,30%

37,21%

2,33%

1,16%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Sem opinião

Os alunos   respeitam os funcionários      

29,07%

67,44%

1,16%

2,33%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Os funcionários respeitam os alunos

27,91%

67,44%

2,33%

2,33%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Se tiver um problema sei que posso contar 
com o apoio dos funcionários
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Na categoria “Os alunos respeitam os funcionários”, verifica-se que a maioria (59.3%) 

concorda, e que 37.2% concordam totalmente.  

Os alunos assinalam que concordam totalmente que os funcionários os respeitam (67.4%), 

havendo 29.1% de alunos que concordam.  

No que se refere à categoria “Se tiver problemas sei que posso contar com o apoio dos 
funcionários”, 67.4% concorda totalmente e 27.9% concorda.  

 
CONCLUSÃO: 
Ambiente Escolar/ Relações Interpessoais alunos/funcionários - Globalmente, perceciona-se 

uma relação não muito benéfica entre alunos e funcionários, na visão dos primeiros.  

Considera-se que o valor referente ao respeito dos alunos para com os funcionários é um 

indicador que assume relevância na perceção destes alunos, atendendo à sua faixa etária. 

 
 
1.1.8. Perceções dos alunos relativas às escolas do 1.º Ciclo - Relação Pedagógica 
 

 Concordo 
totalmente Concordo Discordo Discordo 

totalmente 
Sem 

opinião 

As aulas são interessantes 81.4% 18.6% 0% 0% 0% 

Nas aulas consigo aprender 76.7% 22.1% 0% 1.2% 0% 

Os alunos esforçam-se por 
aprender 46.5% 48.8% 3.5% 1.2% 0% 

Nas aulas dou opinião em 
relação às matérias 53.5% 41.9% 2.3% 1.2% 1.2% 

Os professores tiram as 
minhas dúvidas 74.4% 18.6% 3.5% 2.3% 1.2% 

Os professores explicam 
bem as matérias 80.2% 15.1% 3.5% 1.2% 0% 

Sou avaliado de acordo com 
o que aprendo 73.3% 25.6% 0% 1.2% 0% 

Faço a minha autoavaliação 79.1% 18.6% 1.2% 0% 1.2% 

Os resultados escolares são 
justos 77.9% 17.4% 4.7% 0% 0% 

O comportamento dos 
alunos nas aulas é correto 34.9% 52.3% 8.1% 3.5% 1.2% 
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Verifica-se que os alunos, maioritariamente, concordam totalmente com o parecer de que as 
aulas são interessantes (81.4%) e também há alguns que concordam (18.6%). 

Na categoria “Nas aulas consigo aprender”, a maioria concorda totalmente (76.7%) e outros 

concordam (22.1%). 

Uma percentagem de 46.5% concordam totalmente que se esforçam por aprender, mas a 

maioria (48.8%) apenas refere que concorda.  

18,60%

81,40%

Concordo

Concordo totalmente

As aulas são   interessantes

22,09%

76,74%

1,16%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo totalmente

Nas aulas consigo aprender

48,84%

46,51%

3,49%

1,16%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Os alunos esforçam-se por aprender

15,12%

80,23%

3,49%

1,16%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Os professores explicam bem as matérias

18,60%

74,42%

3,49%

2,33%

1,16%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Os professores tiram as minhas dúvidas

41,86%

53,49%

2,33%

1,16%

1,16%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Nas aulas dou opiniões em relação às matérias

25,58%

73,26%

1,16%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo totalmente

Sou avaliado de acordo com o que aprendo

17,44%

77,91%

4,65%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Os resultados escolares são justos

18,60%

79,07%

1,16%

1,16%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Sem opinião

Faço a minha autoavaliação

52,33%
34,88%

8,14%
3,49%

1,16%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

O comportamento dos alunos nas aulas é 
correto
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No que respeita a emitir opiniões em relação às matérias, a maioria de 53.5% concorda 

totalmente e 41.9% concordam. 

Existe uma maioria que assinala que concorda totalmente que os professores tiram as suas 
dúvidas (74.4%) e há ainda outros referindo que concordam (18.6%). 

A grande maioria concorda totalmente que os professores explicam bem as matérias (80.2%), 

enquanto os que concordam somem 15.1% dos resultados. 

Sobre se os professores avaliam os alunos de acordo com as aprendizagens, 73.3% 

concordam totalmente e 25.6% concordam. 

Maioritariamente, 79.1% dos alunos concordam totalmente que fazem a sua autoavaliação e o 

valor de “Concordo” é de 18.6%. 

A maioria concorda totalmente que os resultados escolares são justos (77.9%) e alguns 

concordam (17.4%). 

Na categoria “O comportamento dos alunos nas aulas é correto”, verifica-se que a maioria 

concorda (52.3%), alguns concordam totalmente (34.9%), mas também importa referir que 8.1% 

dos alunos discorda desta afirmação.  

 
CONCLUSÃO: 
Relação pedagógica - Conclui-se uma visão geral de satisfação em relação às aulas, assim 

como no comportamento na sala de aula que é considerado correto 52.3%, embora seja 

significativa a percentagem de alunos que discordam e que discordam totalmente (8,1% e 3.5%).   

As opiniões dos alunos são idênticas, no sentido positivo, relativamente à relevância dos 

professores, percecionando-se que, em suma, os alunos estão satisfeitos com os professores. 

 
 
1.1.9. Perceções dos alunos relativas às escolas do 1.º Ciclo - Atividades Escolares 

 
 Concordo 

totalmente Concordo Discordo Discordo 
totalmente 

Sem 
opinião 

A escola realiza muitas 
atividades 65.1% 30.2% 3.5% 1.2% 0% 

Tenho conhecimento das 
atividades da escola 67.4% 30.2% 1.2% 1.2% 0% 

As atividades são interessantes 80.2% 18.6% 0% 1.2% 0% 

As atividades estão relacionadas 
com as matérias 45.3% 46.5% 5.8% 2.3% 0% 

As atividades ajudam a melhorar 
os resultados escolares 65.1% 29.1% 4.7% 1.2% 0% 

Participo em muitas atividades 68.6% 30.2% 0% 1.2% 0% 
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Há uma opinião global e maioritária que concorda totalmente que as escolas realizam muitas 
atividades (65.1%), sendo que 30.2% concordam. 

Os que têm conhecimento das atividades concordando totalmente são 67.4% e os que 

concordam com esta afirmação são 30.2%. 

A maioria dos alunos concorda totalmente com a afirmação de que as atividades são 
interessantes (80.2%) enquanto 18.6% concordam. 

Na categoria “As atividades estão relacionadas com as matérias”, o maior valor vai para os 

que concordam (46.5%), sendo que 45.3% concordam totalmente, mas também é expressiva a 

percentagem dos que discordam (5.8%). 

Quanto à perceção de que “As atividades ajudam a melhorar os resultados escolares”, a 

maioria concorda totalmente (65.1%) e outros concordam (30.2%).  

Na categoria “Participo em muitas atividades”, as respostas apontam para uma maioria que 

concorda totalmente (68.6%) e para uma parte que concorda (30.2%). 

 

CONCLUSÃO: 
Atividades escolares - Há uma opinião global e maioritária de que as escolas realizam muitas 

atividades e que estas são interessantes, donde se poderá concluir sobre o interesse para os 

alunos nesta oferta das escolas. Contudo, também é expressiva a soma das percentagens dos 

30,23%

65,12%

3,49%

1,16%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

A escola realiza   muitas atividades

30,23%

67,44%

1,16%

1,16%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Tenho conhecimento das atividades da escola

18,60%

80,23%

1,16%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo totalmente

As atividades são interessantes

30,23%

68,60%

1,16%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo totalmente

Participo em muitas atividades

29,07%

65,12%

4,65%

1,16%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

As atividades ajudam a melhorar os resultados 
escolares

46,51%

45,35%

5,81%

2,33%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

As atividades estão relacionadas com as 
matérias
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que discordam e dos que discordam totalmente (4.7% e 1.2%) a propósito da relação das 

atividades com a melhoria dos resultados escolares. 

 
 
1.1.10. Perceções dos alunos relativas às escolas do 1.º Ciclo – Segurança 
 

 Concordo 
totalmente Concordo Discordo Discordo 

totalmente 
Sem 

opinião 

Sinto-me seguro dentro da escola 75.6% 19.8% 3,5% 1.2% 0% 
Conheço as regras da escola 
(Regulamento Interno – Deveres 
dos Alunos 

79.1% 20.9% 0% 0% 0% 

Os alunos cumprem as regras 36% 53.5% 9.3% 1.2% 0% 

Há alunos insultados ou agredidos 
por colegas 27.9% 30.2% 29.1% 12.8% 0% 

Os alunos que não cumprem são 
penalizados 51.2% 36% 7% 2.3% 3.5% 

Há justiça na resolução de conflitos 46.5% 43% 5.8% 2.3% 2.3% 

Existe um sistema de controlo de 
entradas e saídas 79.1% 12.8% 3.5% 1.2% 3.5% 

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

67.4% 26.7% 1.2% 3.5% 1.2% 

 

  

  

  

19,77%

75,58%

3,49%
1,16%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sinto-me seguro dentro da escola

20,93%

79,07%

Concordo

Concordo totalmente

Conheço as regras da escola
(Regulamento Interno - Deveres dos alunos

53,49%

36,05%

9,30%

1,16%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Os alunos cumprem as regras

30,23%
27,91%

29,07%
12,79%

Concordo

Discordo

Há alunos insultados ou agredidos por 
colegas

36,05%
51,16%

6,98%
2,33%
3,49%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

Os alunos que não cumprem são penalizados

43,02%
46,51%

5,81%
2,33%
2,33%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

Há justiça na resolução dos conflitos
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No que respeita à segurança, a maioria dos alunos considera que estão seguros nas escolas 

que frequentam, concordando totalmente (75.6%) enquanto 19.8% concordam. 

A maioria dos alunos refere que conhece as regras de funcionamento das suas escolas, uma 

vez que concordam totalmente (79.1%), havendo, ainda, 20.9% dos inquiridos que concordam. 

Relativamente aos alunos cumprirem essas mesmas regras, o valor de “Concordo” (53.5%) é 

maioritário face a “Concordo totalmente”, que é de 36%.  

Na categoria “Há alunos insultados ou agredidos por colegas”, a maioria concorda (30.2%) 

enquanto os que concordam totalmente são 27.9%. No entanto, há uma percentagem expressiva 

de 29.1% que discordam e 12.8% que discordam totalmente. 

A maioria dos alunos concorda totalmente com a afirmação “Os alunos que não cumprem são 
penalizados” (51.2%), havendo outros que concordam (36%), mas também é expressivo o valor 

de 7% dos que discordam desta afirmação. 

Apesar de se verificar concordância total (46.5%) e concordância (43%) na opinião de que existe 
justiça na resolução dos conflitos, há uma percentagem de alunos que discorda (5.8%). 

Quanto à existência de um “controlo de entradas e saídas”, a maioria concorda totalmente 

(79.1%) e alguns concordam (12.8%). 

No que respeita à manutenção das instalações em bom estado de conservação, higiene e 
segurança, a maioria dos alunos concorda totalmente (67.4%) enquanto 26.7% concordam. 

 

CONCLUSÃO: 
Segurança - No quadro referente à “Segurança”, os resultados apontam para a conclusão 

genérica de que os alunos se sentem seguros na escola, conhecem e cumprem as regras, 

reconhecem justiça na resolução de conflitos e veem a escola em bom estado de conservação, 

higiene e segurança. 

Contudo, regista-se um número preocupante de alunos que assinalam ter conhecimento de alunos 

insultados ou agredidos por colegas, nas suas escolas (58.1%). Este indicador deverá ser tido em 

consideração como recomendação prioritária de intervenção. 

12,79%
79,07%

3,49%
1,16%
3,49%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

Existe um sistema de controlo de entradas e 
saídas

26,74%
67,44%

1,16%
3,49%

1,16%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

As instalações da escola são mantidas em bom 
estado de conservação, higiene e segurança
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Assinala-se, também, a percentagem de alunos que entendem não haver penalização para quem 

não cumpre as regras (9.3%) nem justiça na resolução de conflitos (8.1%). 

 
 
1.1.11. Fatores transversais ao Agrupamento - Questões abertas – análise de conteúdo 
 
Questão nº 11 
 
“Quando concluíres o 4º ano poderás continuar neste Agrupamento de Escolas Joaquim de 

Araújo. Destaca uma razão que te fará querer continuar”. 

 

Na resposta a esta questão, 66.6% dos 84 alunos respondentes deixaram inequívoca a pretensão 

de continuar neste Agrupamento, sendo que alguns deles ainda não sabem responder. 

Os fatores indicados pelos alunos como relevantes na escolha das escolas do Agrupamento para 

a continuidade dos seus estudos são, e por ordem do valor mais alto de frequência:  

 

“A escola é muito boa”; “A escola tem boas condições”; “A segurança do Agrupamento”; “Os 
colegas”. 

 

Questão nº 12 
“Caso pretendas sair do nosso Agrupamento, no final do ciclo, ajuda-nos a perceber a razão 

principal da tua mudança, indicando-nos uma razão” 

 

Quanto a esta questão, as principais razões apontadas são a proximidade de casa e o 

transporte. 

Refira-se que dos 67 alunos que responderam a esta questão, 53.7% deram a certeza de que irão 

frequentar outro Agrupamento, havendo muitos outros que ainda não sabem. 

 
 

1.2. DADOS REFERENTES AOS ALUNOS DA EBPS E ESJA (5.º AO 12.º) 
 

1.2.1. Perceções dos alunos relativas às escolas EBPS e ESJA - Organização – 
Funcionamento geral 
 

 M. Bom Bom Razoável Insatisfatório Sem 
opinião 

Não 
existe 

Cantina 11,6% 31,3% 29,4% 11.9% 15% 0,6% 
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Papelaria 31,5% 49,3% 13,9% 2,3% 2,6% 0,5% 

Reprografia 25,7% 48,7% 16,6% 1,9% 7% 0,6% 

Portaria 39.9% 35,9% 16,5% 5,5% 2,1% 0,2% 

Biblioteca 31,7% 39% 15,5% 3,6% 9,7% 0,7% 

Página Web do AEJA 17% 38,6% 24,6% 7,8% 1,3% 0,8% 

S.P.O 18,3% 29,1% 15,7% 6,5% 29,9% 0,7% 

As. de Estudantes 13,7% 29,9% 13,4% 7,3% 20,7% 15% 

Serv. Administrativos 16,5% 39,6% 17,3% 5,7% 18,1% 2,9% 

Direção 30,5% 39,1% 17,6% 5% 7% 0,8% 

Coordenação da Escola 35,5% 34,6% 18,1% 5,8% 5,7% 0,3% 
 

  

  

  

31,34%
11,95%
11,63%

0,65%
29,40%

15,02%

Bom
Insatisfatório

Muito Bom
Não existe na minha escola

Razoável
Sem opinião

Cantina

49,27%
2,26%

31,50%
0,48%

13,89%
2,58%

Bom
Insatisfatório

Muito Bom
Não existe na minha escola

Razoável
Sem opinião

Papelaria

48,63%
1,94%

25,69%
0,65%

16,16%
6,95%

Bom
Insatisfatório

Muito Bom
Não existe na minha escola

Razoável
Sem opinião

Reprografia

35,86%
5,49%

39,90%
0,16%

16,48%
2,10%

Bom
Insatisfatório

Muito Bom
Não existe na minha escola

Razoável
Sem opinião

Portaria

38,93%

3,55%

31,66%

0,65%

15,51%

9,69%

Bom

Insatisfatório

Muito Bom

Não existe na minha escola

Razoável

Sem opinião

Biblioteca

38,61%

7,75%

16,96%

0,81%

24,56%

11,31%

Bom

Insatisfatório

Muito Bom

Não existe na minha escola

Razoável

Sem opinião

Página web do Agrupamento
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A leitura do quadro permite observar que na categoria “Cantina”, as respostas apontam para uma 

tendência maioritária de Bom e Razoável (31,3% e 29,4%), mas há bastantes alunos que 

classificam o funcionamento de Razoável (29,4%) e de Insatisfatório (11.9%), sendo que 15% não 

tem opinião, pelo que não devem ser ignorados estes indicadores. 

Na categoria “Papelaria” as respostas apontam para uma tendência maioritária de Bom e Muito 

Bom (49,3% e 31,5%) mas há alunos que consideram Razoável (13,9%) 

Também na categoria “Reprografia” a tendência maioritária é de Bom e Muito Bom (48,7% e 

25,7%) e 16,6% avaliam de Razoável. 

Na categoria “Portaria” a tendência maioritária é de Muito Bom e Bom (39.9% e 35,9%), mas há 

um número significativo de alunos que entendem ser Razoável (16,5%) e alguns insatisfatório 

(5,5%). 

Verifica-se uma tendência maioritária de Bom e Muito Bom (39% e 31,7%) na categoria 

“Biblioteca” mas há alunos que a consideram Razoável (15,5%), sendo significativo o resultado 

de Sem opinião (9,7%). 

29,08%

6,46%

18,26%

0,65%

15,67%

29,89%

Bom

Insatisfatório

Muito Bom

Não existe na minha escola

Razoável

Sem opinião

Serviços de Psicologia e Orientação

29,89%

7,27%

13,73%

15,02%

13,41%

20,68%

Bom

Insatisfatório

Muito Bom

Não existe na minha escola

Razoável

Sem opinião

Associação de Estudantes

39,58%

5,65%

16,48%

2,91%

17,29%

18,09%

Bom

Insatisfatório

Muito Bom

Não existe na minha escola

Razoável

Sem opinião

Serviços Administrativos

39,10%

5,01%

30,53%

0,81%

17,61%

6,95%

Bom

Insatisfatório

Muito Bom

Não existe na minha escola

Razoável

Sem opinião

Direção do Agrupamento

34,57%
5,82%

35,54%

0,32%
18,09%

5,65%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Bom

Insatisfatório
Muito Bom

Não existe na minha escola
Razoável

Sem opinião

Coordenação de escola
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Na categoria “Página Web do AEJA”, observa-se uma tendência maioritária de Bom e Razoável 

(38,6% e 24,6%), mas há alunos que avaliam de Muito Bom (17%) e outros de Insatisfatório 

(7,8%). 

Na categoria “S.P.O”, o resultado das respostas mais elevado é de Sem opinião (29,9%) seguido 

de Bom (29,1%), Muito Bom (18,3%) e Razoável (15,7%), não devendo ser desprezado o 

resultado de Insatisfatório (6,5%). 

Dividem-se, também, as opiniões na categoria “Associação de Estudantes”, tendo o resultado 

das respostas mais elevado atribuído a Bom (29,9%) seguido do Muito Bom (13,7%) e Razoável 

(13,4%). Há alunos que avaliam de Insatisfatório (7,3%) e é muito significativo o resultado de Sem 

opinião (20,7%) e de Não existe (15%). 

Os resultados apontam para a tendência maioritária de Bom e Muito Bom (39,6% e 16,5%) na 

categoria “Serv. Administrativos”, sendo que há alunos que entendem ser Razoável (17,3%) e 

um número significativo não tem opinião (18,1%). 

Na categoria “Direção” observa-se a tendência maioritária de Bom e Muito Bom (39,1% e 30,5%) 

e há alunos que consideram Razoável (17,6%). 

Os resultados apontam para a tendência maioritária Muito Bom e de Bom (35,5% e 34,6%) na 

categoria “Coordenação da Escola”, mas há também alunos que a avaliam de Razoável 

(18.1%), alguns Insatisfatório (5,8%), sendo que há outros sem opinião (5,7%).   

 
CONCLUSÃO: 
Organização – Funcionamento geral - Conclui-se que a maioria dos alunos tem uma opinião 

positiva da Organização - Funcionamento geral dos Serviços do AEJA, uma vez que maioritária ou 

tendencialmente os classificam de Bom e Muito Bom e em menor número de razoável. Contudo, 

devem ser refletidos os resultados de Insatisfatório nas categorias Cantina, Portaria, Página Web 

do AEJA, S.P.O, As. de Estudantes, Serv. Administrativos, Direção e Coordenação da Escola. Os 

resultados expressivos de “Sem opinião” (22,7%) e “Não existe” (15%) da categoria Ass de 

Estudantes, merecem atenção e devem ser refletidos. 

 

 

1.2.2. Perceções dos alunos relativas às escolas EBPS e ESJA - Alimentação (cantina) 
 

 Concordo 
totalmente Concordo Discordo Discordo 

totalmente 
Sem 

Opinião 
Nunca 

Almoço 

As refeições são boas 7,3% 35,4% 19,2% 13,4% 10,3% 14,4% 

As refeições são variadas 15% 44,4% 14,5% 5,2% 6,5% 14,4% 
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As refeições são 
saudáveis 22,2% 44,9% 6,5% 2,8% 9.5% 14,2% 

Gosto de almoçar na 
Cantina 10,3% 29,4% 17,8% 13,3% 12% 17,1% 

 

  

  
 

Não se encontram valores maioritários em nenhuma das categorias da subdimensão “Cantina”, 
observando-se uma grande dispersão de opinião, com valores acima dos 5%. Na categoria “as 
refeições são boas” encontramos o valor percentual mais alto em Concordo (35,4%) assumindo 

significado os valores para Discordo (19,2%) e Discordo Totalmente (13,4%).  

Na categoria “As refeições são variadas” a tendência maioritária é para Concordo e Concordo 

Totalmente (44,4% e 15%), não sendo de desvalorizar os valores de Discordo (14,5%) e Discordo 

totalmente (5,2%).  

Também na categoria “As refeições são saudáveis” a tendência maioritária é para Concordo 

(44,9%) e Concordo Totalmente (22,1%), não sendo também de desvalorizar os valores 

significativos de Discordo (6,5%).  

Relativamente à categoria “Gosto de almoçar na Cantina”, encontra-se o valor percentual mais 

alto em Concordo (29,4%), seguido dos de Discordo (17,8%), de Discordo Totalmente (13,3%) e 

de Concordo Totalmente (10,3%). Ressalta da análise dos resultados os valores encontrados 

acima dos 5% para “Sem opinião”. 

 

 

35,38%

7,27%

19,22%

13,41%

14,38%

10,34%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Nunca almoço na cantina

Sem opinião

As refeições são boas

44,43%

15,02%

14,54%

5,17%

14,38%

6,46%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Nunca almoço na cantina

Sem opinião

As refeições são variadas

44,91%

22,13%

6,46%

2,75%

14,22%

9,53%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Nunca almoço na cantina

Sem opinião

As refeições são saudáveis

29,40%

10,34%

17,77%

13,25%

17,12%

12,12%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Nunca almoço na cantina

Sem opinião

Gosto de almoçar na cantina
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CONCLUSÃO: 
Alimentação (cantina) - Conclui-se que as opiniões dos alunos se dividem no que respeita à 

Alimentação na Cantina.  Apesar dos resultados apontarem para mais opiniões positivas 

(Concordo), são expressivos os resultados de “discordo” às afirmações “as refeições são boas”, 

“As refeições são variadas” “As refeições são saudáveis” e “Gosto de almoçar na Cantina”.  

 
1.2.3. Perceções dos alunos relativas às escolas EBPS e ESJA - Integração na escola 
 

 Concordo 
totalmente Concordo Discordo Discordo 

totalmente 
Sem 

Opinião 

Gosto da minha escola 32,5% 49,9% 7,3% 5% 5,3% 

Gosto do meu horário 18,7% 37,6% 24,2% 16% 3,4% 

Gosto do meu D.T. 51,5% 34,6% 4,9% 5,3% 3,7% 

Gosto da minha turma 42,5% 38,5% 8,2% 5,3% 5,5% 

Gosto dos Funcionários 33,9% 54,6% 6,8% 2,1% 2,6% 

A minha escola integra bem 
alunos com outras necessidades 34,7% 48,5% 6,5% 2,6% 7,7% 

Gosto dos meus professores 25,9% 57,2% 6,8% 5,7% 4,5% 

 

  

  

32,47%

49,92%

7,27%

5,01%

5,33%

Concordo totalmente

Concordo

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Gosto da minha escola

18,74%

37,64%

24,23%

15,99%

3,39%

Concordo totalmente

Concordo

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Gosto do meu horário

51,37%

34,57%

5,01%

5,33%

3,72%

Concordo totalmente

Concordo

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Gosto do(a) Diretor(a) de Turma

42,49%

38,45%

8,24%

5,33%

5,49%

Concordo totalmente

Concordo

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Gosto da minha turma
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A leitura dos resultados revela que a maioria dos alunos gosta da sua escola (Concordo (49.9%) 

e Concordo Totalmente (32,5%), sendo que 7,3% discorda e 5,3% não têm opinião. 

No que respeita à categoria “Gosto do meu horário”, apesar da tendência maioritária de 

Concordo e Concordo Totalmente (37,6% e 18,7), merecem ser refletidos os valores de Discordo 

(24,2%) e Discordo Totalmente (16%). 

Na categoria “Gosto do meu Diretor de Turma”, é expressivo o resultado maioritário de 

Concordo Totalmente (51%) e de Concordo (34,6%), sendo que 5,3% Discorda. 

A tendência maioritária na categoria “Gosto da minha Turma” é de Concordo Totalmente 

(42,5%) e Concordo (38,5%), devendo ter-se em atenção que 8,2% dos alunos Discordam e 5,3% 

Discordam Totalmente. 

A maioria dos alunos Gostam dos funcionários (Concordo 54,6% e Concordo Totalmente 

33,9%), mas 6,8% discordam. 

Na categoria “A minha escola integra bem alunos com outras necessidades” a tendência dos 

resultados é de Concordo e Concordo Totalmente (48,5% e 34,7%), mas 6,5% dos alunos 

Discordam e 7,7% não têm opinião.  

A maioria dos alunos Gosta dos seus professores (Concordo 57,2% e 25,9% Concordo 

Totalmente) mas os valores de Discordo (6,8%) e de Discordo totalmente (5,7%) merecem ser 

refletidos. 

 

CONCLUSÃO: 
Integração na escola - Podemos afirmar que a maioria da EBPS e ESJA estão bem integrados 

na sua Escola: Gostam da sua escola, do seu horário, da sua Turma e do seu D.T., dos 

33,93%

54,60%

6,79%

2,10%

2,58%

Concordo totalmente

Concordo

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Gosto dos funcionários

34,73%
48,47%

6,46%
2,58%

7,75%

Concordo totalmente
Concordo

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

A minha escola integra bem alunos com 
outras necessidades

25,85%

57,19%

6,79%

5,65%

4,52%

Concordo totalmente

Concordo

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Gosto dos meus professores
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funcionários, dos professores e tendencialmente a maioria concorda que a escola integra bem os 

alunos com outras necessidades, mas há valores discordantes em todas as categorias e com 

significado. Merece particular reflexão o número expressivo de alunos cujo resultado do estudo 

evidencia não gostarem da escola (12,3%), não estarem satisfeitos com o seu horário escolar 

(30,2%), e ainda com a sua Turma (13,6%), o que merece reflexão.  
 

1.2.4. Afirmações dos alunos relativas às escolas EBPS e ESJA - Apoios extraescolares (ex: 
academias de estudos, explicações particulares, ATL, etc.) 

 

 Sim Não 

Tenho apoios extraescolares 34.4% 65.6% 

 

 
Observa-se que maioria dos alunos (405, cerca de 66%) não tem apoios extraescolares. 

 

CONCLUSÃO: 
Apoios extraescolares - A maioria dos alunos da EBPS e ESJA não tem apoio extraescolares 

(cerca de 66%), no entanto, a percentagem de alunos que usufruem de apoios fora da escola é 

bastante considerável e digna de reflexão. 
 
 

1.2.5. Perceções dos alunos relativas às escolas EBPS e ESJA - Ambiente escolar 
/Relações interpessoais Aluno/Alunos 
 

 Concordo 
totalmente Concordo Discordo Discordo 

totalmente 
Sem 

Opinião 
Os alunos dão-se bem uns com 
os outros 9,7% 52,3% 22% 6,6% 9,2% 

Tenho muitos amigos na escola 31,8% 49,4% 10,8% 2,9% 5% 

Se tiver problemas posso contar 
com o apoio dos colegas 31,2% 46,4% 11,5% 5,7% 5,3% 

65,59%
34,41%

NÃO SIM

Tenho apoios extra escolares (ex: academia 
de estudos, explicações particulares, ATL, 

etc.)



Autoavaliação – AEJA 21.22                                                                                                                                              33 
 

Gostava de mudar de turma 8,2% 13,1% 21,5% 46,5% 10,7% 

 

  

  
 

A leitura do quadro permite observar que a maioria dos alunos concorda (52,3%), e 9,7% 

concorda totalmente, que os alunos se dão bem uns com os outros, mas um número 

significativo de alunos discorda (22%) ou Discorda Totalmente (6,6%). 

Na categoria “Tenho muitos amigos na escola” a tendência maioritária é de Concordo e 

Concordo Totalmente (49,4% e 31,8%), mas 10,8% Discorda. 

Também a tendência maioritária das respostas dos alunos na categoria “Se tiver problemas 
posso contar com o apoio dos colegas” é de Concordo e Concordo Totalmente (46,4 % e 

31,2%), não devendo ser ignorados os valores de Discordo (11,5%) e Discordo Totalmente 

(5,7%), sendo que 5,3% não tem opinião. 

A tendência maioritária na categoria “Gostava de mudar de turma” encontrou valores 

expressivos para Discordo Totalmente e Discordo (46,5% e 21,5%), mas merecem ser refletidos 

os resultados de Concordo e Concordo Totalmente (13,1% e 8,2%), sendo que 10,7% dos alunos 

não tem opinião.   

 

CONCLUSÃO: 
Ambiente escolar - relações interpessoais Aluno/Alunos - Conclui-se que a maioria dos 

alunos se dão bem uns com os outros, mas há alunos e em número significativo com opinião 

discordante (28,6%). A maioria dos alunos tem muitos amigos na escola e conta com o apoio dos 

colegas se tiver problemas, mas tem expressão o número de alunos que não tem essa opinião 

52,34%

9,69%

22,13%

6,62%

9,21%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Os alunos dão-se bem uns com os outros

49,43%

31,83%

10,82%

2,91%

5,01%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Tenho muitos amigos na escola

46,37%
31,18%

11,47%
5,65%
5,33%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

Se tiver problemas posso contar com o 
apoio dos colegas

13,09%

8,24%

21,49%

46,53%

10,66%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Gostava de mudar de turma
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(10,8 e 11,5%). Também tem expressão o número de alunos que gostavam de mudar de turma 

(21,4%). 
 

1.2.6. Perceções dos alunos relativas às escolas EBPS e ESJA - Ambiente escolar /relações 
interpessoais Alunos/Professores 
 

 Concordo 
totalmente Concordo Discordo Discordo 

totalmente 
Sem 

Opinião 

Os alunos respeitam os 
professores. 12% 50,6% 23,4% 6,8% 7,3% 

Os professores respeitam os 
alunos 30,9% 51,9% 6,6% 5% 5,7% 

Se tiver problemas sei que posso 
contar com o apoio dos 
professores 

31% 48,3% 7,4% 5,3% 7,8% 

 

  

 
 

A leitura do quadro permite observar que a maioria dos alunos concorda (50,6%) que “os alunos 
respeitam os professores”, e 12% Concorda Totalmente, mas uma percentagem significativa de 

alunos Discorda (23,3%) e Discorda Totalmente (6,8%), sendo que 5.7% não tem opinião. 

Também a maioria dos alunos concorda (51,9%) que os professores respeitam os alunos, e 

30,9% Concorda Totalmente, mas há alunos que discordam (6,6%) ou Discordam Totalmente 

(5%), sendo que 7,8% não tem opinião. 

50,57%

11,95%

23,42%

6,79%

7,27%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Os alunos respeitam os professores

51,86%

30,86%

6,62%

5,01%

5,65%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Os professores respeitam os alunos

48,30%

31,02%

7,43%

5,33%

7,92%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Se tiver problemas sei que posso contar com 
o apoio dos professores
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Na categoria “Se tiver problemas sei que posso contar com o apoio dos professores” a 

tendência maioritária é de Concordo e Concordo Totalmente (48,3% e 31%), mas há alunos que 

Discordam (7,4%) ou Discordam Totalmente (5,3%) e outros não têm opinião (7,8%), pelo que 

devem ser refletidos estes resultados. 

 

CONCLUSÃO: 
Ambiente escolar - relações interpessoais Alunos/Professores - A maioria dos alunos é de 

opinião que os alunos respeitam os professores, que os professores respeitam os alunos e 

confiam que se tiverem problemas podem contar com o seu apoio. Mas é expressivo o número de 

alunos que discordam, pelo que uma reflexão dos resultados discordantes deve ser feita, 

considerando também que muitos alunos não têm opinião. 
 
 

1.2.7. Perceções dos alunos relativas às escolas EBPS e ESJA - Ambiente escolar /relações 
interpessoais Alunos/Funcionários 
 

 Concordo 
totalmente Concordo Discordo Discordo 

totalmente 
Sem 

Opinião 

Os alunos respeitam os 
funcionários 14,7% 50,7% 23,3% 6,6% 4,7% 

Os funcionários respeitam os 
alunos 34,3% 52,8% 7,1% 2,1% 3,7% 

Se tiver problemas posso contar 
com o apoio dos funcionários 30,2% 47,7% 11,3% 4,2% 6,6% 

  

 
 

50,73%

14,70%

23,26%

6,62%

4,68%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Os alunos respeitam os funcionários

52,83%

34,25%

7,11%

2,10%

3,72%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Os funcionários respeitam os alunos

47,66%
30,21%

11,31%
4,20%

6,62%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

Se tiver um problema sei que posso contar 
com o apoio dos funcionários
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A maioria dos alunos concorda (50,7%) que os alunos respeitam os funcionários e 14,7% dos 

alunos Concordam Totalmente, mas há alunos que discordam (23,3%) e Discordam Totalmente 

(6,6%), pelo que deve ter-se em atenção estes resultados. 

Também a maioria dos alunos concorda (52,8%) que os funcionários respeitam os alunos e um 

número significativo de alunos Concorda Totalmente (34,3%), mas alguns alunos discordam 

(7,1%). 

A tendência maioritária das respostas dos alunos na categoria “Se tiver problemas posso 
contar com o apoio dos funcionários” é de Concordo e Concordo Totalmente (47,7% e 30,2%), 

mas há a um número significativo de alunos que Discorda (11,3%). 

 

CONCLUSÃO: 
Relações interpessoais alunos/funcionários - Maioritariamente os alunos concordam que 

respeitam os funcionários, mas é expressivo o número de alunos que discordam (29%) e, 

também, concordam que os funcionários respeitam os alunos, embora também haja alunos que 

não concordam (9,2%). Os alunos estão confiantes que se tiverem problemas podem contar com 

o apoio dos funcionários (77,7%), embora alguns discordem e outros não têm opinião sobre o 

assunto. 
 
 

1.2.8. Perceções dos alunos relativas às escolas EBPS e ESJA - Ambiente escolar /Relação 
Pedagógica  
 

 Concordo 
totalmente Concordo Discordo Discordo 

totalmente 
Sem 

Opinião 

As aulas são interessantes 13,6% 51,4% 18,7% 8,6% 7,8% 

Nas aulas consigo aprender 21,5% 63% 7,4% 4,4% 3,7% 

Os alunos esforçam-se por 
aprender 9,2% 49,4% 25,4% 6.9% 9% 

Nas aulas dou opinião em 
relação às matérias 15,2% 50,1% 20,5% 4,8% 9,4% 

Os professores tiram as minhas 
dúvidas 29,7% 56,4% 5,5% 2,9% 5,5% 

Os professores explicam bem as 
matérias 23.4% 59.8% 7.6% 2.6% 6.6% 

Sou avaliado de acordo com o 
que aprendo 26.8% 58.6% 5.8% 3.7% 5% 

Os professores não avaliam só 
pelos testes 38.6% 44.1% 8.1% 4.2% 5% 

Os resultados escolares são 
justos 22,1% 51,9% 14,7% 5,8% 5,5% 
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O comportamento dos alunos 
nas aulas é correto 8,7% 43,1% 27,8% 9,7% 10,7% 

 

  

  

  

  

  
 

51,37%

13,57%

18,74%

8,56%

7,75%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

As aulas são interessantes

63,00%

21,49%

7,43%

4,36%

3,72%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Nas aulas consigo aprender

49,43%

9,21%

25,36%

6,95%

9,05%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Os alunos esforçam-se por aprender

50,08%

15,19%

20,52%

4,85%

9,37%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Nas aulas dou opiniões em relação às matérias

56,38%

29,73%

5,49%

2,91%

5,49%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Os professores tiram as minhas dúvidas

59,77%

23,42%

7,59%

2,58%

6,62%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Os professores explicam bem as matérias

43,1%
8,7%

27,8%
9,7%
10,7%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

O comportamento dos alunos nas aulas é 
correto

44,1%
38,6%

8,1%
4,2%
5,0%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

Os professores não avaliam os alunos só 
pelos testes

51,9%

22,1%

14,7%

5,8%

5,5%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Os resultados escolares são justos

58,64%

26,82%

5,82%

3,72%

5,01%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Sou avaliado de acordo com o que aprendo
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A leitura do quadro permite observar que a maioria dos alunos concorda (51,5%) e Concorda 

Totalmente (13,6%) que as aulas são interessantes, contudo, um número significativo de alunos 

discorda (18,6%) e alguns alunos Discordam Totalmente (8,6%). Também há alunos sem opinião 

(7,6%), pelo que devem ser refletidos estes resultados. 

Também a maioria dos alunos concorda (63,1%) que nas aulas consegue aprender, sendo que 

21% dos alunos Concordam Totalmente com a afirmação. Mas, há alunos que discordam (7,4%). 

Na categoria “Os alunos esforçam-se por aprender”, a tendência maioritária é de Concordo e 

Concordo Totalmente (49,5% e 9,2%), mas é significativo o resultado expressivo da opinião de 

Discordo (25,2%) e Discordo Totalmente (7%), havendo, também, 9,1% dos alunos Sem Opinião.  

A maioria dos alunos concorda (50,1%) com a afirmação “Nas aulas dou opinião em relação às 
matérias” e há alunos que Concordam Totalmente (15,2%), mas tem significado expressivo o 

valor de Discordo (20,5%) nesta categoria, havendo também alunos sem opinião (9,4%). 

A maioria dos alunos concorda (56,4%) com a afirmação “Os professores tiram as minhas 
dúvidas” e um número significativo Concorda Totalmente (29,7%), mas há alunos que discordam 

e sem opinião (5%).  

Na categoria “Os professores explicam bem as matérias” a tendência maioritária é de 

Concordo e Concordo Totalmente (59.7% e 23.4%), mas há também alunos que discordam (7.6%) 

e sem opinião (6.6%).  

A maioria dos alunos considera que são avaliados de acordo com o que aprendem, pois 

concordam 58.6% e concordam totalmente 26.8%. Não de podem desvalorizar, no entanto, os 

valores de “Discordo” (5.8%), bem como os que não têm opinião (5%). 

Na categoria “Os professores não avaliam só pelos testes”, a tendência maioritária foi para as 

respostas concordantes (“Concordo” – 44.1% e “Concordo totalmente – 38.6%), embora seja 

significativo o número dos que discordam (8.1%), bem como dos que não têm opinião (5%). 

A maioria dos alunos concorda (51,9%) que os resultados escolares são justos, e há alunos 

que Concordam Totalmente (22,1%), mas merece ser refletido o resultado da opinião de Discordo 

e de Discordo Totalmente (14,7% e 5,8%), havendo, também, alunos Sem opinião (5,5%). 

Na categoria “O comportamento dos alunos nas aulas é correto”, as opiniões dos alunos 

dividem-se. O valor mais elevado é de Concordo (43,1%), sendo que alguns alunos Concordam 

Totalmente (8,7%). Contudo, devem ser refletidos, por serem significativos, os resultados de 

Discordo (27,8%) e Discordo Totalmente (9,7%).  Há um número significativo de alunos Sem 

Opinião (10,7%). 
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CONCLUSÃO: 
Relação pedagógica - Há, globalmente, uma perceção positiva dos alunos da Relação 

Pedagógica estabelecida, como confirmam os resultados das categorias em estudo. Mas, 

merecem especial reflexão a expressão dos resultados discordantes das afirmações “As aulas são 

interessantes” (27, 4%) Nas aulas consigo aprender (11,8%), “Nas aulas dou opinião em relação 

às matérias” (25,3%), “Os professores tiram as minhas dúvidas” (8,4%), “Os professores explicam 

bem as matérias” (12%), “Os professores não avaliam só pelos testes” (8.1%), “Os resultados 

escolares são justos” (20,5%). Destaca-se, ainda mais, o resultado discordante das afirmações 

“Os alunos esforçam-se por aprender” (32,7%) e “O comportamento dos alunos nas aulas é 

correto” (37,5%). Assume, também, significado o resultado de “sem opinião 
 

 

1.2.9. Perceções dos alunos relativas às escolas EBPS e ESJA - Atividades Escolares  
 

 Concordo 
totalmente Concordo Discordo Discordo 

totalmente 
Sem 

opinião 
A escola realiza muitas 
atividades 14,1% 36,2% 25% 16% 8,7% 

Tenho conhecimento das 
atividades da escola 15,4% 53,2% 15,7% 7,6% 8,2% 

As atividades são 
interessantes 19,1% 47,2% 14,7% 6% 13,1% 

As atividades estão 
relacionadas com as matérias 14,5% 50,1% 14,2% 6,1% 15% 

As atividades ajudam a 
melhorar os resultados 
escolares 

18,6% 45,2% 16% 6% 14,2% 

Participo em muitas atividades 14,5% 36,4% 23,8% 11% 14,4% 

 

  
36,2%

14,1%

25,0%

16,0%

8,7%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

A escola realiza muitas atividades.

53,15%

15,35%

15,67%

7,59%

8,24%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Tenho conhecimento das atividades da escola.



Autoavaliação – AEJA 21.22                                                                                                                                              40 
 

  

 
 

 

 

Na categoria “A escola realiza muitas atividades”, observa-se uma divisão na resposta dos 

alunos que merece reflexão. A tendência maioritária é de Concordo e Concordo Totalmente 

((36,2%) e 14,1%), mas é muito significativo o valor encontrado para Discordo (25%) e Discordo 

Totalmente (16%), e Sem opinião (8,7%). 

 A maioria dos alunos concorda (53,2%) e é significativo o resultado de Concordo Totalmente 

(15,4%) na categoria “Tenho conhecimento das atividades da escola”, mas há também alunos 

que Discordam (15,7%) e Discordam Totalmente (7,6%), e também Sem opinião (8,2%). 

Na categoria “As atividades são interessantes” a tendência maioritária é de Concordo e 

Concordo Totalmente (47,2% e 19,1%), mas devem ser refletidos os valores de Discordo (14,7%) 

sendo também de destacar o número de Sem opinião (13,1%). 

A maioria dos alunos concorda (50,1%) que as atividades estão relacionadas com as matérias, 

e alguns alunos Concordam Totalmente (14,5%), mas há alunos que discordam (14,2%) ou 

Discordam Totalmente (6,1%). Há também um número significativo de alunos Sem opinião (15%).  

Na categoria “As atividades ajudam a melhorar os resultados escolares” observa-se uma 

tendência maioritária para Concordo e Concordo Totalmente (45,2% e 18,6%), mas os resultados 

de Discordo (16%), de Discordo Totalmente (6%) e Sem opinião (14.2%) não podem ser 

ignorados.  

Na categoria “Participo em muitas atividades”, observa-se uma divisão nos resultados, sendo a 

tendência maioritária para Concordo e Concordo Totalmente ((36,4% e 14,5%), mas é muito 

47,17%

19,06%

14,70%

5,98%

13,09%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

As atividades são interessantes

50,08%
14,54%
14,22%

6,14%
15,02%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

As atividades estão relacionadas com as 
matérias

45,23%

18,58%

15,99%

5,98%

14,22%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

As atividades ajudam a melhorar os resultados 
escolares

36,35%

14,54%

23,75%

10,99%

14,38%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Participo em muitas atividades
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expressivo o resultado de Discordo (23,8%) e Discordo Totalmente (11%), havendo também um 

elevado número de alunos Sem opinião (14,4%), pelo que devem ser refletidos estes resultados. 

 

CONCLUSÃO: 
Atividades escolares - Conclui-se que, apesar de maioritariamente os alunos evidenciarem 

satisfação no que respeita às Atividades Escolares, os resultados expressivos das opiniões 

discordantes dos alunos em todas as categorias exigem uma reflexão que promova mudanças 

significativas. Salientam-se, assim, os resultados discordantes das afirmações “A escola realiza 

muitas atividades” (41%), “Tenho conhecimento das atividades da escola” (23,3%), “As atividades 

são interessantes” (20,7%), “As atividades estão relacionadas com as matérias” (20,3%), “As 

atividades ajudam a melhorar os resultados escolares” (22,1%) e “Participo em muitas atividades” 

(34,7%). Observa-se, também, que há muitos alunos “sem opinião”. 
 
 

1.2.10. Perceções dos alunos relativas às escolas EBPS e ESJA – Segurança/Disciplina 
 

 Concordo 
totalmente Concordo Discordo Discordo 

totalmente 
Sem 

Opinião 

Sinto-me seguro na escola 23,8% 53,8% 11% 6,8% 4,7% 

Conheço as regras da escola 
(R. I.- Deveres dos alunos) 29,1% 54,1% 8,1% 4% 4,7% 

Os alunos cumprem as regras 8,1% 39,4% 32,2% 10% 10,3% 

Há alunos insultados ou 
agredidos por outros colegas 21,7% 47,7% 12,8% 6,6% 11,3% 

Os alunos que não cumprem 
são penalizados 23,9% 47,2% 12,8% 5,2% 11% 

Há justiça na resolução de 
conflitos 20,4% 45,7% 13,7% 7,4% 12,8% 

 

  
53,80%

23,75%

10,99%

6,79%

4,68%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Sinto-me seguro dentro da escola

54,12%
29,08%

8,08%
4,04%
4,68%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

Conheço as regras da escola
(Regulamento Interno - Deveres dos alunos)
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Da leitura do quadro observa-se que a maioria dos alunos (53,8%) Concorda que se sente seguro 
na escola, e é significativo o resultado de Concordo Totalmente (23,8%), mas são, também, 

significativos os valores de Discordo (11%) e de Discordo Totalmente (6,8%), pelo que devem ser 

refletidos. 
A maioria dos alunos concorda (53,8%) com a afirmação “Conheço as regras da escola” (R. I.- 

Deveres dos alunos)” sendo que 29,1% Concordam Totalmente, mas há alunos com opinião 

discordante (8,1%). 

Na categoria “os alunos cumprem as regras” dividem-se as opiniões. É significativo o resultado 

de Concordo (39,4%) mas também de Discordo (32,2%) e Discordo Totalmente (10%) e ainda de 

Sem opinião (10,3%), sendo que o valor mais baixo se encontra em Concordo Totalmente (8,1%), 

pelo que devem ser refletidos estes resultados. 

A tendência na categoria “Há alunos insultados ou agredidos por outros colegas” foi para 

Concordo” e Concordo Totalmente (47,7 % e 21,7%) mas não devem ser desprezados os valores 

Discordantes (Discordo (12,8%) e Discordo Totalmente (6,6%). O resultado de Sem opinião 

(11,3%) é expressivo. 

Também a tendência maioritária é de “Concordo” e “Concordo Totalmente” (47,2% e 23,9%) na 

categoria “Os alunos que não cumprem são penalizados”, mas são significativos os valores de 

Discordo (12,8%) e Discordo Totalmente (5,2%) e Sem Opinião (11%), pelo que devem ser 

refletidos estes resultados. 

Os resultados da categoria “Há justiça na resolução de conflitos” revelam a tendência 

maioritária de Concordo e Concordo Totalmente (45,7% e 20,4%), mas são também significativos 

os resultados de Discordo (13,7%), de Discordo Totalmente (7,4%) e Sem Opinião (12,8%) 

39,42%

8,08%

32,15%

10,02%

10,34%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Os alunos cumprem as regras

47,66%

21,65%

12,76%

6,62%

11,31%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Há alunos insultados ou agredidos por colegas

47,17%

23,91%

12,76%

5,17%

10,99%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Os alunos que não cumprem são penalizados

45,72%

20,36%

13,73%

7,43%

12,76%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Há justiça na resolução dos conflitos
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CONCLUSÃO: 
Segurança/disciplina - Podemos afirmar que maioria dos alunos se sente seguro na escola e 

conhece as regras da escola (R.I.- Deveres dos alunos), mas constata-se que há alunos, em 

número significativo, que não se sentem seguros e que não conhecem as regras da escola. 
Merecem atenção especial os resultados discordantes dos alunos nas afirmações: “Os alunos 

cumprem as regras” (42,1%), “Os alunos que não cumprem são penalizados” (18%), “Há justiça 

na resolução de conflitos” (21,1%). É de destacar, e de preocupar, a tendência dos resultados de 

“concordo” e “concordo totalmente” (69,3%) da categoria “Há alunos insultados ou agredidos por 

outros colegas”, que não pode ignorar-se.  

 
 

1.2.11. Perceções dos alunos relativas às escolas EBPS e ESJA - Transportes 
 

 Concordo 
totalmente Concordo Discordo Discordo 

totalmente 
Sem 

opinião 
Não 

Utilizo 

Os transportes funcionam 
bem 22,5% 39,6% 3,7% 2,9% 5,2% 26,2% 

O horário dos transportes 
é adequado ao meu 
horário 

16,2% 32,1% 11,6% 8,4% 5,3% 26,3% 

Viajo sempre em 
segurança 22,3% 39,6% 4,5% 2,6% 5,7% 25,4% 

 

  

 

39,58%
22,46%

3,72%
2,91%

26,17%
5,17%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Não utilizo transportes…
Sem opinião

Os transportes funcionam bem

32,15%
16,16%

11,63%
8,40%

26,33%
5,33%

Concordo

Discordo

Não utilizo transportes…

O horário dos transportes é adequado ao meu 
horário escolar

39,58%

22,29%

4,52%

2,58%

25,36%

5,65%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Não utilizo transportes…

Sem opinião

Viajo sempre em segurança
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Tendencialmente, a maioria Concorda e Concorda Totalmente (39,6% e 26,2%) que os 
transportes funcionam bem. Mas há resultados de Sem Opinião (5,2%) 

Na categoria “O Horário dos transportes é adequado ao meu horário”, observa-se uma 

divisão de opiniões. O valor mais alto é de Concordo (32,1), seguido de Concordo Totalmente 

(16,2), mas os resultados de Discordo (11,6%) e de Discordo Totalmente (8,4%) são significativos. 

Há, também, alunos Sem Opinião (5,3%). 

Na categoria “Viajo sempre em segurança”, a tendência maioritária é para “Concordo” e 

“Concordo Totalmente” (39,6% e 22,3%). Alguns alunos não têm opinião (5,7%). 
 
CONCLUSÃO: 
Transportes - Conclui- se que a maioria dos alunos tem uma opinião favorável relativamente ao 

funcionamento dos transportes escolares e à segurança dos mesmos. Mas, a opinião divide-se 

perante a afirmação “O Horário dos transportes é adequado ao meu horário”, sendo de destacar o 

resultado das opiniões discordantes (20%). 

Constata-se, ainda, que uma grande parte dos alunos não utiliza transportes escolares (26%). 

 
 
1.2.12. Fatores transversais ao Agrupamento - Questões abertas – análise de conteúdo 
 
Questão nº 12 
“Quando concluíres o 6.º ano ou o 9.º ano (conforme a tua situação) poderás continuar neste 

Agrupamento de Escolas Joaquim de Araújo. Destaca uma razão que te fará querer continuar.” 

 

A esta questão responderam 460 alunos (74%) e da análise efetuada, destaca-se a máxima 

importância atribuída, pelos alunos, às relações interpessoais, especialmente  as relações de 

amizade com os colegas da turma: ”Porque tenho muitos amigos nesta escola e aprendo” (237); 

“porque tenho muitos amigos e este agrupamento é muito  bom” (229); “Por causa dos colegas” 

(240);   e, também, porque gostam das escolas: “porque a escola é confortável e acolhedora” (5); 

“eu gosto muito desta escola” (31); “Porque gosto da escola” (211); “Eu vou continuar neste 

agrupamento porque eu ouvi falar muito bem dele e porque gosto da minha turma e não quero 

perder aventuras aqui porque adoro este agrupamento” (235); “Sinto-me segura e feliz” (107);  

mas também manifestam gostar dos professores  e da qualidade de ensino e dos  
funcionários: “Vou continuar neste agrupamento pois gosto dos métodos de ensino “ (60); “eu 

gosto muito da escola porque tem bom funcionários e professores”; “…é porque os professores, 

funcionários e escola em si são excelentes (183) “… porque adoro os professores e aprendo muito 

bem nas aulas.” (203). 
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Estes fatores são preponderantes na escolha do Agrupamento, para a continuidade dos estudos. 

Porém, há alunos que assinalam outros fatores, tais como a proximidade de casa: “Porque as 

escolas ficam perto de casa e gosto da escola” (8); e a segurança: “Eu sinto-me confortável e 

segura. (28); “Porque nesta escola sinto me segura e confiante”. (21). 

 
Questão nº 13 
“Caso pretendas sair do nosso Agrupamento, no final do ciclo, ajuda-nos a perceber a razão 

principal da tua mudança, indicando-nos uma razão.” 

 
Efetuada a análise das 397 respostas obtidas para esta questão (64%), e tendo em consideração 

a frequência dessas respostas, destacam-se como razões preponderantes para a saída dos 

alunos do AEJA as seguintes: 

- A vontade dos Pais e Encarregados de Educação dos seus educandos mudarem de escola, 

 “Porque é a decisão dos meus pais de eu ir para outro agrupamento” (75); “Porque eu sou 

"obrigado" a mudar de escola... A minha família quer que eu mude” (110); “porque os meus pais 

pediram” (205).  

-  Por vontade dos próprios alunos em mudar e por não gostarem da escola: “Não gosto desta 

escola” (138) Não gosto muito do clima da escola (145); “Porque no 9º ano já ia para o Sameiro, 

então vou no sétimo para fazer a mudança de ciclo”. (104); “não vou sair no final do 6º, mas no 8º 

pretendo sair do agrupamento” (165) “a minha turma vai mudar e também acho a escola melhor” 

(170). 

- O desejo de viver novas experiências: “Porque quero conhecer novos professores e alunos e 

uma nova escola”. (19), “Porque prefiro mudar de escola e conhecer outras pessoas” (79). 

 - Com menor expressão, mas muito relevante e a ter em atenção, refere-se o facto de os alunos 

não gostarem da sua turma, os problemas de comportamento e até menção de bullying “Se 

eu saísse do agrupamento eu usaria como prova o meu horário e alguns comportamentos da 

turma (177); “Porque a minha turma prejudica-me muito” (189);  “Por ser agredido” (106); “talvez 

tenha uma turma que não me faça bullying ( 200); “Não, porque há muitas questões pessoais que 

não posso estar aqui, uma das razões é por causa do bullying, e isso” (160); e, ainda, as 

condições e organização da escola, “não quero continuar nesta escola porque estamos sempre 

a trocar de horários e esta escola não é organizada “(144). 
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CAPÍTULO II – APRESENTAÇÃO E LEITURA INTERPRETATIVA DOS RESULTADOS 
- DOCENTES 
 

O capítulo II destina-se à apresentação e leitura interpretativa dos dados obtidos a partir dos 

inquéritos realizados aos Docentes do Pré-Escolar, do 1º Ciclo, da Escola Básica de Penafiel Sul 

(EBPS) e da Escola Secundária Joaquim de Araújo (ESJA) 

 

2.1. Perceções dos docentes – Ação da Direção 
 

 Concordo 
totalmente Concordo Discordo Discordo 

totalmente 
Sem 

opinião 
A Direção do Agrupamento é acessível 36.8% 50.9% 10.4% 0% 1.9% 
A Direção utiliza meios de 
comunicação / divulgação da 
informação adequados. 

23.6% 56.6% 17% 1.9% 1% 

A comunicação Direção/ Docentes é 
eficiente 21.7% 50% 23.6% 2.8% 1.9% 

A Direção gere os assuntos correntes 
com eficiência e eficácia. 16% 48% 30.2% 1.9% 3.8% 

A Direção dá conhecimento das metas 
e objetivos a atingir de acordo com as 
áreas de intervenção prioritárias. 

21.9% 55.2% 18.1% 3.8% 1% 

A Direção é célere na aplicação das 
medidas disciplinares previstas no RI. 13.2% 34.9% 28.3% 7.6% 16% 

Estou satisfeito(a) com o trabalho da 
Direção. 24.3% 49.5% 17.5% 2.9% 5.8% 

 

 
 

  

50,94%

36,79%

10,38%

1,89%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Sem opinião

A Direção do Agrupamento é acessível

56,60%
23,58%

16,98%
1,89%

0,94%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

A Direção utiliza meios de comunicação 
/divulgação da informação adequados

50,00%

21,70%

23,58%

2,83%

1,89%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

A comunicação Direção/Docentes é eficiente

48,11%
16,04%

30,19%
1,89%

3,77%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

A Direção gere os assuntos correntes com 
eficiência e eficácia
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Os resultados deste quadro mostram que “A Direção do Agrupamento é acessível”, uma vez 

que a maioria concorda (50.9%) e alguns concordam totalmente (36.8%), sendo significativo o 

valor de “Discordo” (10.4%). 

A maioria dos docentes também concorda (26.2%) e concorda totalmente (23.8%) que “A 
Direção utiliza meios de comunicação / divulgação da informação adequados”, mas é 

expressivo o número de docentes que discordam (17.1%). 

A tendência maioritária na categoria “A comunicação Direção/Docentes é eficiente” recai em 

“Concordo” e “Concordo totalmente” (50% e 21.7%), mas não pode ser ignorado o valor de 

“Discordo” (23.6%) que merece ser refletido. 

Também no que respeita à afirmação “A Direção gere os assuntos correntes com eficiência e 
eficácia.”, a tendência maioritária foi para “Concordo” e “Concordo totalmente” (48% e 16%), mas 

é muito expressivo o resultado de “Discordo” (30.2%), merecendo reflexão. 

Relativamente à categoria “A Direção dá conhecimento das metas e objetivos a atingir de 
acordo com as áreas de intervenção prioritárias.”, a maioria dos docentes concorda (55.2%), 

sendo que alguns concordam totalmente (21.9%), mas é significativo o número dos que discordam 

(18.1%). 

Quanto à categoria “A Direção é célere na aplicação das medidas disciplinares previstas no 
RI.”, não encontramos valores maioritários, verificando-se uma distribuição da opinião entre 

“Concordo” (34.9%), “Discordo” (28.3%), “Sem opinião” (16%), “Concordo totalmente” (13.2%) e 

“Discordo totalmente” (7.6%). 

55,24%
21,90%

18,10%
3,81%

0,95%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

A Direção dá conhecimento das metas e 
objetivos a atingir de acordo com as áreas de 
intervenção prioritárias (Projeto Educativo e 

Plano de Melhoria)

34,91%
13,21%

28,30%
7,55%

16,04%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

A Direção é célere na aplicação das medidas 
disciplinares previstas no R.I

49,51%

24,27%

17,48%

2,91%

5,83%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Estou satisfeito com o trabalho da Direção



Autoavaliação – AEJA 21.22                                                                                                                                              48 
 

Tendencialmente, os docentes estão satisfeitos com o trabalho da Direção (“Concordo” – 

49.5% e “Concordo totalmente – 24.3%), mas é expressivo o resultado de “Discordo” (17.5%) e 

dos “Sem opinião” (5.8%) 

 
CONCLUSÃO: 
Ação da Direção - Conclui-se que há tendencialmente uma visão positiva dos docentes da ação 

da Direção, quer nos aspetos da gestão, da comunicação e acessibilidade quer no que no que 

respeita à aplicação de medidas disciplinares. Contudo, os resultados expressivos das opiniões 

discordantes e em todas as categorias de análise em estudo nesta subdimensão merecem ser 

refletidos. 

 
 

2.2. Perceções dos docentes – Dinâmicas de trabalho  
(Departamentos / Grupos Disciplinares / Direção de Turma / SPO / Ed. Especial) 
 

 Concordo 
totalmente Concordo Discordo Discordo 

totalmente 
Sem 

opinião 
Estou satisfeito(a) com a dinâmica de 
trabalho do meu Departamento. 45.3% 47.2% 6.6% 0.9% 0% 

Estou satisfeito(a) com a dinâmica de 
trabalho do meu Grupo Disciplinar. 55.7% 39.6% 2.8% 0.9% 0.9% 

Estou satisfeito(a) com a dinâmica de 
trabalho da Equipa de Educação 
Especial 

19.8% 47.2% 14.2% 1.9% 17% 

Estou satisfeito(a) com o desempenho 
do SPO. 16.2% 50.5% 13.3% 1% 19.1% 

Estou satisfeito(a) com a dinâmica de 
trabalho da Coordenação de DT. 34.3% 37.3% 1% 0% 27.5% 

Estou satisfeito(a) com o desempenho 
dos Diretores de Turma. 42.2% 37.3% 0% 0% 20.6% 

Estou satisfeito(a) com o desempenho 
da Coordenação da escola (EBPS e 
1º ciclo) 

45.6% 20.4% 2.9% 0% 31.1% 

 

  
47,17%

45,28%

6,60%

0,94%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Estou satisfeito(a) com a dinâmica de trabalho 
do meu departamento

39,62%
55,66%

2,83%
0,94%
0,94%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

Estou satisfeito(a) com a dinâmica de trabalho 
do meu grupo disciplinar
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Da leitura deste quadro, observa-se que a tendência maioritária foi para “Concordo” (47.2%) e 

“Concordo totalmente (45.3%), no que respeita à afirmação “Estou satisfeito(a) com a dinâmica 
de trabalho do meu Departamento”, sendo que alguns discordam (6.6%). 

A maioria dos docentes concorda totalmente (55.7%) estar satisfeito com a dinâmica do seu 
Grupo Disciplinar, sendo que alguns só concordam (39.6%). 

No que respeita à dinâmica de trabalho da Equipa de Educação Especial, a tendência 

maioritária foi para “Concordo” (47.2%) e “Concordo totalmente” (19.8%), mas não pode ser 

ignorado o valor de “Discordo” (14.2%) nem deixar de se considerar o resultado dos “sem opinião” 

(17%), inferindo-se que não devem recorrer aos serviços da equipa. 

Observa-se que há satisfação com o desempenho do SPO, face aos valores de “Concordo” 

(50.5%) e “Concordo totalmente” (16.2%), mas é significativo o valor de “Discordo” (13.3%) e dos 

“Sem opinião” (19.1%), possivelmente por não terem contacto com este serviço. 

Há concordância no que respeita ao grau de satisfação com a dinâmica de trabalho da 
Coordenação de DT (“Concordo” – 37.3% e “Concordo totalmente” – 34.3%). O valor de 27.5% 

dos “Sem opinião” deve resultar do facto de não trabalharem diretamente com esta estrutura. 

47,17%
19,81%

14,15%
1,89%

16,98%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

Estou satisfeito(a) com a dinâmica de trabalho 
da Equipa de Educação Especial

50,48%

16,19%

13,33%

0,95%

19,05%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Estou satisfeito(a) com o desempenho do SPO

37,25%

34,31%

0,98%

27,45%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Sem opinião

Estou satisfeito(a) com a dinâmica de trabalho 
da Coordenação de DT

37,86%

41,75%

20,39%

Concordo

Concordo totalmente

Sem opinião

Estou satisfeito(a) com o desempenho dos 
Diretores de Turma.

20,39%

45,63%

2,91%

31,07%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Sem opinião

Estou satisfeito(a) com o desempenho da 
coordenação da Escola (EBPS, 1º Ciclo)
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Os docentes estão satisfeitos com o desempenho dos Diretores de Turma, tendo em conta os 

resultados de “Concordo totalmente” (42%) e de “Concordo” (38%). O valor de “Sem opinião” 

(20.4%), infere-se que se deve ao facto de não lidarem com esta estrutura (1º ciclo). 

Também no que respeita ao grau de satisfação com o desempenho da Coordenação da 
escola (EBPS e 1º ciclo), se observa que, tendencialmente, os docentes, na maioria, concordam 

totalmente (45.6%) e 20.4% concordam. Para além disso, os 31.1% que não têm opinião, 

possivelmente, serão os que não têm Coordenação de escola. 

 
CONCLUSÃO: 
Satisfação das dinâmicas de trabalho – Os docentes revelam satisfação com a dinâmica de 

trabalho do seu Departamento (92.4%), do seu Grupo Disciplinar (91.2%), da Equipa de Ed. 
Especial (66.7%), da Coordenação de DT (79.5%) e Coordenação de Escola (66.7%), bem 

como com o desempenho do SPO (66.4%) e dos Diretores de Turma (71.3%), mas não podem 

ser ignorados os resultados das opiniões discordantes, especialmente no que respeita à Equipa 

de Ed. Especial e SPO. 

 
 

2.3. Perceções dos docentes – Ensino/Aprendizagem 
 
 Concordo 

totalmente Concordo Discordo Discordo 
totalmente 

Sem 
opinião 

Sinto que os alunos gostam das 
minhas aulas. 44.3% 50% 1.9% 0% 3.8% 
A maioria dos alunos esforça-se por 
aprender. 15.1% 53.8% 27.4% 2.9% 0.9% 
A maioria dos alunos cumpre as regras 
estabelecidas para o bom 
funcionamento das aulas. 

17% 62.3% 17.9% 1.9% 0.9% 

A maioria dos alunos faz os trabalhos 
de casa. 16% 38.7% 21.7% 1.9% 21.7% 

A maioria dos alunos dedica o tempo 
necessário ao estudo. 9.4% 26.4% 47.2% 3.8% 13.2% 

A maioria dos alunos revela autonomia 
na realização das tarefas. 10.4% 43.4% 37.7% 2.8% 5.7% 

A maioria dos alunos revela 
responsabilidade. 12.3% 38.7% 40.6% 3.8% 4.8% 

A maioria dos alunos evidencia um 
comportamento adequado nas aulas. 10.4% 63.2% 19.8% 2.8% 3.8% 

A maioria dos alunos utiliza uma 
linguagem adequada. 10.4% 55.7% 25.5% 4.7% 3.8% 

A maioria dos alunos tem apoio familiar 
no acompanhamento escolar. 6.6% 48.1% 33% 1.9% 10.4% 

Tenho dificuldade em manter a 
disciplina na sala de aula. 6.6% 10.4% 47.2% 30.2% 5.7% 

Os apoios previstos para alunos com 6.7% 42.3% 27.9% 9.6% 13.5% 
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medidas educativas foram atendidos. 
Os apoios educativos são os 
adequados às necessidades dos 
alunos. 

3.8% 39.1% 33.3% 12.4% 11.4% 

 

  

  

  

  

  

50,00%

44,34%

1,89%

3,77%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Sem opinião

Sinto que os alunos gostam das minhas aulas

53,77%

15,09%

27,36%

2,83%

0,94%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

A maioria dos alunos esforça-se por aprender

62,26%
16,98%
17,92%

1,89%
0,94%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

A maioria dos alunos cumpre as 
regras estabelecidas para o 

bom funcionamento das aulas

38,68%

16,04%

21,70%

1,89%

21,70%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

A maioria dos alunos faz os Trabalhos de Casa

26,42%
9,43%

47,17%
3,77%

13,21%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

A maioria dos alunos dedica o tempo 
necessário ao estudo

43,40%
10,38%

37,74%
2,83%

5,66%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

A maioria dos alunos revela autonomia na 
resolução das tarefas

38,68%

12,26%

40,57%

3,77%

4,72%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

A maioria dos alunos revela responsabilidade

63,21%
10,38%

19,81%
2,83%
3,77%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

A maioria dos alunos evidencia um 
comportamento adequado nas aulas

55,66%
10,38%

25,47%
4,72%

3,77%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

A maioria dos alunos utiliza uma linguagem 
adequada

48,11%
6,60%

33,02%
1,89%

10,38%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

A maioria dos alunos tem apoio familiar no 
acompanhamento escolar
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É observável que a maioria dos docentes concorda com a afirmação “Sinto que os alunos 
gostam das minhas aulas.” (50%), havendo, também, uma percentagem de 44.3% que 

concorda totalmente. 

Relativamente à categoria “A maioria dos alunos esforça-se por aprender”, a maioria concorda 

(53.8%) e alguns concordam totalmente (15.1%), mas também é expressivo o resultado dos que 

discordam (27.4%). 

Quanto ao cumprimento das regras estabelecidas para o bom funcionamento das aulas, por 

parte dos alunos, a maioria das respostas foi para “Concordo” (62.3%) e 17% dos inquiridos 

concordam totalmente, mas não se pode desprezar o valor de 17.9% referente aos que 

discordam. 

No que respeita à categoria “A maioria dos alunos faz os trabalhos de casa”, 38.7% dos 

docentes concordam e 16.4% concordam totalmente, mas são significativos os resultados de 

“Discordo” (21.7%), bem como dos que não têm opinião (21.7%). 

Relativamente ao facto de a maioria dos alunos dedicarem o tempo necessário ao estudo, 

47.2% dos docentes discordam, havendo 26.4% que concordam e apenas 9.4% concordam 

totalmente. É, ainda, relevante a percentagem dos que não têm opinião (13.2%). 

Verifica-se que uma percentagem considerável dos docentes consideram que a maioria dos 
alunos revela autonomia na realização das tarefas, uma vez que 43.4% concordam e 10.4% 

concordam totalmente, mas também é bastante significativo o valor de “Discordo” (37.7%), 

havendo, ainda, alguns que não têm opinião (5.7%). 

10,38%
6,60%

47,17%
30,19%

5,66%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

Tenho dificuldade em manter a disciplina na 
sala de aula

42,31%
6,73%

27,88%
9,62%

13,46%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

Os apoios previstos para alunos com medidas 
educativas foram atendidos

39,05%
3,81%

33,33%
12,38%

11,43%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

Os apoios educativos são os adequados às 
necessidades dos alunos
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Na categoria “A maioria dos alunos revela responsabilidade”, a tendência foi para “Discordo” 

(40.6%), embora os que concordam perfaçam um resultado de 38.7% e os que concordam 

totalmente sejam 12.3%. 

A maioria dos docentes concorda com a afirmação “A maioria dos alunos evidencia um 
comportamento adequado nas aulas” (63.2%) sendo que 10.4% concordam totalmente, mas 

também é muito significativa a percentagem dos que discordam (19.9%). 

No que concerne à utilização de linguagem adequada pela maioria dos alunos, a tendência 

maioritária foi para as respostas concordantes (“Concordo” - 55.7% e “Concordo totalmente” – 

10.4%), no entanto é bastante expressivo o número dos que discordam (25.5%) e dos que 

discordam totalmente (4.7%). 

Na categoria “A maioria dos alunos tem apoio familiar no acompanhamento escolar”, 

verifica-se uma dispersão de resultados, sendo que 48.1% concordam, mas 33% discordam; e, 

embora haja 6.6% que concordam totalmente, é expressiva a percentagem dos que não têm 

opinião (10.4%). 

Relativamente à categoria “Tenho dificuldade em manter a disciplina na sala de aula”, a 

tendência foi para as respostas discordantes (“Discordo” – 47.2% e “Discordo totalmente” – 

30.2%). Contudo, são expressivos os valores de 10.4% dos que concordam, 6.6% dos que 

concordam totalmente e ainda 5.7% dos que dizem não ter opinião. 

Quanto ao facto de os apoios previstos para alunos com medidas educativas terem sido 
atendidos, há 42.3% de docentes que concordam e 6.7% que concordam totalmente, mas são 

muitos significativos os valores de 27.9% dos que discordam, 9.6% dos que discordam totalmente 

e ainda 13.5% dos que não têm opinião. 

Relativamente à adequação dos apoios educativos às necessidades dos alunos, observa-se 

uma dispersão de resultados entre as respostas “Concordo” (39.1%) e “Discordo” (33.3%), 

havendo poucos que concordam totalmente (3.8%). São, ainda, significativos os valores 

referentes aos que discordam totalmente (12.4%) e aos que não têm opinião (11.4%). 

 

CONCLUSÃO: 
Ensino/Aprendizagem 
- Há uma perceção positiva dos docentes relativamente às questões que envolvem o 

Ensino/Aprendizagem. A maioria dos docentes tem a opinião de que os alunos gostam das suas 
aulas, se esforçam por aprender, cumprem as regras estabelecidas para o bom 
funcionamento das aulas e evidenciam um comportamento adequado nas aulas. 
Apesar dos valores expressivos das opiniões concordantes, tendencialmente maioritárias, 

merecem especial atenção as opiniões discordantes dos docentes nas afirmações: “A maioria 
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dos alunos esforça-se por aprender”(26,7%) “A maioria dos alunos faz os trabalhos de 
casa” (21,9%), “A maioria dos alunos dedica o tempo necessário ao estudo”( 46.7%), “A 
maioria dos alunos revela autonomia na realização das tarefas” (38.1%) “A maioria dos 
alunos revela responsabilidade” (41%),“A maioria dos alunos evidencia um comportamento 
adequado nas aulas”(20%),” A maioria dos alunos usa linguagem adequada” (30,5%), “A 
maioria dos alunos tem apoio familiar no acompanhamento escolar” 
(33.3%). Conclui-se, assim, da necessidade de estes resultados serem, também, refletidos com os 

encarregados de educação.  
Conclui-se que a maioria dos docentes não tem dificuldade em manter a disciplina na sala de 
aula, apesar de um número significativo de docentes não ter essa opinião (16,7%), o que merece 

ser estudado. 

No que respeita aos apoios previstos para alunos com medidas educativas serem atendidos, 

conclui-se da necessidade de encontrar mais respostas para as necessidades de apoio 

identificadas, face às opiniões discordantes dos docentes (36.9%) bem como no que respeita à 
adequação dos apoios educativos às necessidades dos alunos (45.2% de opiniões 

discordantes).  

 
 

2.4. Perceções dos docentes – Clima / Ambiente Escolar 
 
 Concordo 

totalmente Concordo Discordo Discordo 
totalmente 

Sem 
opinião 

O clima relacional entre docentes é 
bom. 56.7% 41.5% 1.9% 0% 1% 
Os alunos respeitam os professores. 18.9% 59% 19.8% 2.8% 0% 
Os assistentes operacionais e 
assistentes técnicos respeitam os 
docentes. 

51.9% 44.3% 3.8% 0% 0% 

Os alunos respeitam os funcionários 
(AO / AT). 13.5% 50% 28.9% 4.8% 2.9% 

Os funcionários (AO) controlam bem 
os alunos. 14.2% 52.8% 27.3% 2.8% 2.8% 

Os alunos cumprem o RI do 
Agrupamento (Deveres dos Alunos). 9.6% 43.3% 34.6% 4.8% 7.7% 

As normas constantes no RI são, 
genericamente, cumpridas por 
todos. 

14.2% 56.7% 22.6% 2.8% 4.7% 

O ambiente escolar é seguro, 
saudável e ecológico. 22.6% 61.3% 15.1% 0.9% 0% 

Gosto de lecionar nesta escola. 46.2% 47.1% 2.8% 0.9% 2.8% 
Gosto de lecionar no AEJA. 39.1% 45.7% 10.5% 1.9% 2.9% 
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41,51%

55,66%

1,89%

0,94%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Sem opinião

O clima relacional entre docentes é bom

58,49%

18,87%

19,81%

2,83%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Os alunos respeitam os professores

44,34%
51,89%

3,77%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo

Os assistentes operacionais (AO) e assistentes 
técnicos (AT) respeitam os docentes

50,00%

13,46%

28,85%

4,81%

2,88%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Os alunos respeitam os funcionários (AO / AT)

52,83%

14,15%

27,36%

2,83%

2,83%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Os funcionários (AO) controlam bem os alunos

43,27%

9,62%

34,62%

4,81%

7,69%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Os alunos cumprem o RIA (Deveres dos 
alunos)

55,66%

14,15%

22,64%

2,83%

4,72%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

As normas constantes no Regulamento 
Interno são, genericamente, cumpridas por 

todos

61,32%

22,64%

15,09%

0,94%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

O ambiente escolar é seguro, saudável e 
ecológico

47,17%

46,23%

2,83%

0,94%

2,83%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Gosto de lecionar nesta escola

45,71%

39,05%

10,48%

1,90%

2,86%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Gosto de lecionar no AEJA
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Verifica-se que, maioritariamente, os inquiridos consideram que “O Clima relacional entre 
docentes é bom”, uma vez que a maioria concorda totalmente com a afirmação (56.7%) e 41.5% 

concordam. 

Quanto à perceção sobre o facto de os alunos respeitarem os professores, a maioria concorda 

(59%) e concordam totalmente 18.9%. Observa-se, no entanto, um valor de 19.8 referente aos 

que discordam. 

Relativamente ao respeito dos AO e AT pelos docentes, a tendência maioritária foi para as 

respostas concordantes (51.9% concordam totalmente e 44.3% concordam). 

No que concerne ao respeito dos alunos pelos AO e AT, embora a maioria concorde (50%) e 

13.5% concorde totalmente, há 28.9% que discordam e 4.8% discordam totalmente, pelo que 

devem ser refletidos estes valores. 

Na categoria “Os funcionários (AO) controlam bem os alunos”, a maioria concorda (52.8%) e 

14.2% concordam totalmente, mas é expressivo o valor dos que discordam (27.3%). 

Quanto ao cumprimento do Regulamento Interno do Agrupamento (Deveres dos alunos), há 

uma dispersão de resultados entre os que concordam (43.3%) e os que discordam (34.6%), sendo 

que 9.6% concordam totalmente, mas 4.8% discordam totalmente e 7.7% não têm opinião. 

Verifica-se que a maioria dos docentes considera que as normas constantes no RI são 
genericamente cumpridas por todos, uma vez que 56.7% concordam e 14.2% concordam 

totalmente. Contudo, também é significativo o resultado dos que discordam (22.6%). 

Maioritariamente, os docentes concordam com a afirmação “O ambiente escolar é seguro, 
saudável e ecológico” (“Concordo” – 61.3% e “Concordo totalmente” – 22.6%), não sendo de 

desprezar a número dos que discordam da afirmação (15.1%). 

Verifica-se que a maioria dos docentes gosta de lecionar na sua escola, uma vez que se regista 

um valor de 47.1% dos que concordam e 46.2% dos que concordam totalmente. 

Quanto a gostar de lecionar no AEJA, a tendência maioritária foi para as respostas 

concordantes (“Concordo” – 45.7% e “Concordo totalmente” – 39.1%), mas é significativo o 

resultado dos que discordam (10.5%). 

 

CONCLUSÃO: 
Clima / Ambiente Escolar - Conclui-se que a maioria dos docentes gosta de lecionar no AEJA 

(84.6%) e na sua escola (93.4%), considera que o ambiente escolar é seguro, saudável e 
ecológico ( 84.8%) , que o Clima relacional entre docentes é bom (97.2% ) e sentem que os 
alunos respeitam os professores (78%) e que são respeitados pelos AO e AT (96.2%), mas 

merecem reflexão, apesar de maioritariamente tenderem a concordar, as opiniões discordantes 

dos docentes no que refere ao respeito dos alunos pelos AO e AT (33.1%) e pelos 
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professores (19%) e também no que respeita à opinião sobre se os funcionários (AO) 
controlam bem os alunos (26.7%). 

Também no que respeita ao cumprimento do Regulamento Interno do Agrupamento (Deveres 
dos alunos), se conclui serem expressivas as opiniões discordantes (38.9%), bem como no que 

refere ao facto de as normas constantes no RI serem genericamente cumpridas por todos 
(21,9%), pelo que estes resultados merecem reflexão. 
 
 

2.5. Perceções dos docentes – Recursos 
 

 Concordo 
totalmente Concordo Discordo Discordo 

totalmente 
Sem 

opinião 
Estou satisfeito(a) com o 
funcionamento da Reprografia. 50% 27.3% 0.9% 0% 21.7% 
Estou satisfeito(a) com o 
funcionamento da Biblioteca. 26.4% 46.2% 3.8% 0.9% 22.6% 
Estou satisfeito(a) com o 
funcionamento dos Serviços 
Administrativos. 

37.7% 55.7% 3.8% 0.9% 1.9% 

Estou satisfeito(a) com o 
desempenho / colaboração dos AO. 39.6% 56.6% 2.8% 0% 0.9% 

Estou satisfeito(a) com o 
desempenho / colaboração dos AT. 34.9% 56.7% 3.8% 0% 5.7% 

Os recursos materiais 
indispensáveis ao funcionamento 
das aulas são garantidos. 

11.4% 39.1% 32.4% 14.3% 2.9% 

 

 
 

  

27,36%
50,00%

0,94%
21,70%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Sem opinião

Estou satisfeito(a) com o funcionamento da 
reprografia

46,23%
26,42%

3,77%
0,94%

22,64%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

Estou satisfeito(a) com o funcionamento da 
Biblioteca

55,66%
37,74%

3,77%
0,94%
1,89%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

Estou satisfeito(a) com o funcionamento dos 
Serviços Administrativos

56,60%

39,62%

2,83%

0,94%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Sem opinião

Estou satisfeito(a) com o desempenho 
/colaboração dos assistentes operacionais
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Neste quadro respeitante aos recursos materiais e humanos disponíveis no Agrupamento, verifica-

se que a maioria dos docentes está satisfeita com o funcionamento da Reprografia, uma vez 

que os resultados são de 50% para “Concordo totalmente” e 27.3% para “Concordo”, sendo que 

21.7% dos docentes não têm opinião, podendo-se inferir que o facto se deve à não existência 

deste serviço na maioria das escolas do Agrupamento. 

O mesmo se verifica na categoria referente à satisfação com o funcionamento da Biblioteca, em 

que 46.2% concordam e 26.4% concordam totalmente, havendo 22.6% que não têm opinião. 

No que respeita ao funcionamento dos Serviços Administrativos, a tendência maioritária foi 

para as respostas concordantes (“Concordo” – 55.7% e “Concordo totalmente” – 37.7%). 

A maioria dos docentes está satisfeita com o desempenho dos Assistentes Operacionais 

(“Concordo” – 56.6% e “Concordo totalmente” – 39.6%). 

Igualmente se observa uma satisfação com o desempenho dos Assistentes Técnicos, dado 

que 56.7% concorda com a afirmação e 34.9% concorda totalmente, embora não se desvalorize a 

percentagem dos que não têm opinião (5.7%). 

No que respeita à garantia dos recursos materiais indispensáveis ao funcionamento das 
aulas, observa-se uma dispersão de valores entre as respostas “Concordo” (39.1%) e “Discordo” 

(32.4%), sendo que 11.4% concordam totalmente e que também é significativa a percentagem dos 

que discordam totalmente (14.3%). 

 

CONCLUSÃO: 
Recursos - Conclui-se que a maioria dos docentes está satisfeita com o funcionamento da 
Reprografia, da Biblioteca e dos Serviços Administrativos e com o desempenho dos 
Assistentes Operacionais e dos Assistentes Técnicos 

Mas no que respeita à garantia dos recursos materiais indispensáveis ao funcionamento das 
aulas as opiniões discordantes (46.1%) merecem especial atenção. 

 
 

55,66%

34,91%

3,77%

5,66%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Sem opinião

Estou satisfeito(a) com o desempenho 
/colaboração dos assistentes técnicos

39,05%

11,43%

32,38%

14,29%

2,86%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Os recursos materiais indispensáveis ao 
funcionamento das aulas são garantidos
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2.6. Fatores transversais - Questões abertas 
 
Questão nº 6 
“Indique dois (2) aspetos da vida do Agrupamento que considere positivos e que devem ser 
mantidos e/ou reforçados.” 
 
À semelhança das questões abertas do capítulo anterior e dos seguintes, que não são de 

preenchimento obrigatório, foram obtidas 69 respostas (65%). 

Da análise de conteúdo realizada verificou-se uma tendência esmagadoramente maioritária de 

respostas direcionadas para a boa relação interpessoal entre docentes, espírito de 
colaboração e bom ambiente de trabalho (“- Relação harmoniosa entre docentes”); 

(“Colaboração e um bom ambiente de trabalho.”); (“O bom clima relacional entre os docentes; 

Ambiente escolar seguro.”); (“O trabalho colaborativo a nível dos grupos disciplinares”); (“A 

resiliência, união e entreajuda dos professores em situações de instabilidade.”); (“Espírito de 

colaboração entre todos os docentes.”); (“Trabalho colaborativo Relação entre colegas”); bem 

como entre docentes e AO AT (“- Relação harmoniosa entre docentes e assistentes 

operacionais.”). 

A segunda ocorrência com maior frequência foi para a disponibilidade, desempenho e 
profissionalismo da Coordenadora da EBPS (“Coordenação EBPS. Ambiente saudável entre 

os professores (EBPS)”); (“A disponibilidade da Coordenadora da EBPS”); (“O excelente trabalho 

desenvolvido pela Coordenação da EBPS.”); (“Excelente trabalho da coordenação de 

estabelecimento da EBPS - Gestão de situações pontuais (de comportamento e outros) de forma 

imediata na EBPS”). 

Foi, ainda, constatado que os docentes atribuem relevância positiva aos serviços de 
Reprografia (“O atendimento na reprografia”); (“Bom funcionamento dos serviços de reprografia”) 
e Portaria (“Colaboração / desempenho dos assistentes operacionais da portaria da EBPS.”); 

(“Os serviços de Reprografia e Portaria da EBPS.”). 

 

Questão nº 7 
“Indique dois (2) aspetos da vida do Agrupamento que considere prioritários para melhorar.” 

 
A esta questão responderam 70 docentes (66%) e, face à frequência de opiniões, observa-se que 

os fatores relacionados com a indisciplina preocupam prioritariamente os docentes do 

Agrupamento: (“Aplicação de medidas mais eficazes e céleres; mais autoridade aos 

professores.”); (“... uma maior eficácia e celeridade na resolução dos casos graves de 

indisciplina.”); (“Melhorar a aplicação das medidas disciplinares”); (“Eficiência e eficácia na 
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resolução de problemas disciplinares dos alunos.”); (“Celeridade e eficiência na aplicação de 

medidas corretivas.”).; “ Fazer cumprir o Regulamento interno”). 

O segundo aspeto a melhorar mais mencionado por docentes prende-se com a ausência de 
recursos materiais indispensáveis ao bom funcionamento das aulas: (“Melhorar os recursos 

materiais indispensáveis ao bom funcionamento das aulas.”); (“A instalação dos recursos 

informáticos nas salas de aula (projetores/computadores)”); (“Falta de materiais (a nível 

tecnológico) e verbas para materiais para as escolas.”). 

Releva, também, a frequência de ocorrência de opiniões que referem as questões relacionadas 

com a gestão da comunicação: “A existência de múltiplos canais de informação o que cria 

alguma entropia nessa informação que chega aos professores.”; “A comunicação 

direção/docentes”; “Comunicação entre direção e docentes, e resposta aos pedidos que são 

feitos, às necessidades apresentadas”; “Melhorar a comunicação do órgão de gestão para com a 

comunidade escolar: célere, assertiva, clara e objetiva”. 

Também a distribuição de serviço (horários) é recorrente nas opiniões de desagrado: 

“Atribuição de horário apenas numa das escolas (ESJA ou EBPS)”; “Estabilização dos horários.”; 

“Distribuição de serviço e horários atendendo às necessidades”; “- Horários dos professores e 

alunos”; “A distribuição de serviço / horários das turmas. A deslocação dos alunos do 9.º ano para 

a Escola Secundária.” 

 
Assim, como refere uma das opiniões recolhidas, há aspetos que não podem ser ignorados tendo 

em vista a melhoria do funcionamento do Agrupamento: “A Gestão/organização do AEJA (Gestão 

de proximidade, comunicação interna eficiente, distribuição equilibrada do serviço, horários 

estáveis, desburocratização; equipamento das escolas /gestão por prioridades”. 
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CAPÍTULO III – APRESENTAÇÃO E LEITURA INTERPRETATIVA DOS RESULTADOS 
– ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 
O capítulo III destina-se à apresentação e leitura interpretativa dos dados obtidos a partir dos 

inquéritos realizados aos Encarregados de Educação do Pré-Escolar, do 1º Ciclo, da Escola 

Básica de Penafiel Sul (EBPS) e da Escola Secundária Joaquim de Araújo (ESJA). 

 

3.1. Perceções dos encarregados de educação – Referenciais do Agrupamento 
 

 Conheço Não conheço 

Projeto Educativo 64,5% 35,5% 

Plano Anual de Atividades 71,2% 28,8% 

Regulamento Interno 67,5% 32,5% 
 

  

 
 

A leitura do quadro mostra que a maioria dos encarregados de educação (64.9%) conhece o 

“Projeto Educativo”, mas é expressivo o resultado de “Não conheço” (35.1%). 

Na categoria “Plano Anual de Atividades”, a maioria dos inquiridos tem conhecimento do Plano 

(71.2%), no entanto, é significativo o valor de “Não conheço” (28.8%). 

Também a maioria dos encarregados de educação conhece o “Regulamento Interno” (67.5%), 

mas há uma percentagem expressiva que não conhece (32.5%). 

64,52%

35,48%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Conheço Não conheço

Projeto Educativo do Agrupamento

71,22%

28,78%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Conheço Não conheço

Plano Anual de Atividades

67,51%

32,49%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%

Conheço Não conheço

Regulamento Interno
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CONCLUSÃO: 
Referenciais do Agrupamento - Conclui-se que a maioria dos encarregados de educação 

conhece os documentos referenciais do Agrupamento, embora haja uma percentagem muito 

significativa de inquiridos que os desconhece, com maior destaque para o desconhecimento do 

Projeto Educativo (35.1%). 

 
 

3.2. Perceções dos encarregados de educação – Ação da Direção 
 

 Concordo 
totalmente Concordo Discordo Discordo 

totalmente 
Sem 

opinião 
A Direção do Agrupamento é 
acessível. 19.1% 61.7% 3% 0.9% 15.3% 

A Direção utiliza meios de 
comunicação/divulgação da 
informação adequados. 

17.8% 68% 4.2% 0.7% 9.4% 

A Direção está atenta aos 
problemas dos alunos. 15.9% 60.7% 8% 2.8% 12.7% 

A Direção gere bem os conflitos 
escolares. 11.7% 54.3% 10% 1.6% 22.4% 

A comunicação Escola/Família 
é eficiente. 22.4% 66.1% 4.4% 1.9% 5.1% 

As informações do 
Agrupamento são divulgadas de 
forma clara. 

18.7% 65.9% 6.8% 1.4% 7.2% 

Estou satisfeito com o trabalho 
da Direção. 18.8% 56.8% 6.3% 2.7% 15.4% 

 

  
61,72%

19,14%

3,01%

0,86%

15,27%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

A Direção do Agrupamento é acessível.

67,99%
17,76%

4,21%
0,70%

9,35%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

A Direção utiliza meios de comunicação 
/divulgação da informação adequados
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Na categoria “A Direção do Agrupamento é acessível”, a maioria dos encarregados de 

educação concorda (61.7%) e há muitos que concordam totalmente (19.1%), mas não devemos 

desprezar o resultado para “Sem opinião” (15.3%). 

A maioria dos encarregados de educação (68%) considera que “A Direção utiliza meios de 
comunicação/divulgação da informação adequados”, 17.8% concorda totalmente com a 

afirmação, havendo encarregados de educação “Sem opinião” (9.4%). 

Também a maioria dos inquiridos concorda (60.7%) que “A Direção está atenta aos problemas 
dos alunos”, e 15.9% concordam totalmente; mas 8% discordam e há ainda um expressivo valor 

dos “Sem opinião” (12.7%). 

Na categoria “A Direção gere bem os conflitos escolares.”, observa-se um resultado 

maioritário de “Concordo” (54.3%), 11.7% concordam totalmente. No entanto, são significativos os 

resultados de “Sem opinião” (22.4%) e de “Discordo” (10%), pelo que devem ser objeto de 

reflexão. 

60,66%

15,93%

7,96%

2,81%

12,65%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

A Direção está atenta aos problemas dos 
alunos

54,31%

11,66%

10,02%

1,63%

22,38%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

A Direção gere bem os conflitos escolares

66,12%

22,43%

4,44%

1,87%

5,14%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

A comunicação Escola/Família é eficiente

65,89%
18,69%

6,78%
1,40%

7,24%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

As informações do Agrupamento são 
divulgadas de forma clara

56,83%

18,78%

6,34%

2,68%

15,37%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Estou satisfeito com o trabalho da Direção
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A maioria dos encarregados de educação (66.1%) concorda que “A comunicação 
Escola/Família é eficiente” e alguns concordam totalmente (22.4%). Há ainda a referir o valor de 

“Sem opinião” (5.1%). 

Os encarregados de educação maioritariamente concordam (65.9%) que “As informações do 
Agrupamento são divulgadas de forma clara”, havendo 18.7% que concordam totalmente, mas 

6.8% discordam e 7.2% não têm opinião. 

Na categoria “Estou satisfeito com o trabalho da Direção”, a maioria concorda (56.8%) e há 

encarregados de educação que concordam totalmente (18.8%), mas não podem ser 

desvalorizados os resultados de “Discordo” (6.3%) e de “Sem opinião” (15.4%), pelo merecem 

reflexão. 

 

CONCLUSÃO: 
Ação da Direção - Se considerarmos a percentagem de respostas discordantes, conclui-se que 

aquelas que merecem maior atenção pelo facto de apresentarem valores mais negativos são as 

que se referem, respetivamente, à gestão de conflitos (10% e 1.6%) e à atenção dada aos 

problemas dos alunos (8% e 2.8%). 

Constata-se, também, que apenas as duas primeiras questões, referentes à acessibilidade da 

Direção e à adequação dos meios de comunicação, registam valores abaixo dos 5% nesses dois 

campos de opinião. 

Por outro lado, considerando as respostas centradas nas duas primeiras colunas (“Concordo 

totalmente” e “Concordo”), é evidente uma supremacia dos valores mais altos, com destaque para 

a questão relacionada com a comunicação escola/família (22.4% e 66.1%). 

É de considerar, também, que a percentagem de inquiridos que afirma não ter opinião é muito 

considerável, nomeadamente no que respeita à gestão de conflitos. 

 
 

3.3. Perceções dos encarregados de educação – Direção de Turma / Professor Titular de 
Turma 
 
 Concordo 

totalmente Concordo Discordo Discordo 
totalmente 

Sem 
opinião 

Dá informações exatas e claras. 64.8% 32% 2.2% 0% 1.1% 
Mostra disponibilidade para 
atender os encarregados de 
educação 

69.9% 28.3% 0.9% 0.2% 0.7% 

Resolve de forma eficaz os 
problemas da Turma 57% 37.4% 2.8% 0.7% 2.1% 

Estou satisfeito(a) com o Diretor 
de Turma/Professor Titular do 66.4% 29.4% 1.4% 1.2% 1.6% 
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meu educando 
 

  

  
 

A leitura do quadro evidencia que a maioria dos encarregados de educação concorda totalmente 

(64.8%) que o DT / Professor titular “Dá informações exatas e claras”, havendo 32% que 

concordam. 

Também uma maioria expressiva concorda totalmente (69.9%) que o DT / PTT “Mostra 
disponibilidade para atender os encarregados de educação”, havendo outros que concordam 

(28.3%). 

Na categoria “Resolve de forma eficaz os problemas da Turma”, a maioria dos encarregados 

de educação concorda totalmente (57%) e 37.4% concordam. 

É expressivo o resultado que demonstra a satisfação com o desempenho do DT / PTT - 66.4% 

concordam totalmente e 29.4% concordam. 

 
CONCLUSÃO: 
Ação Direção de Turma / Professor Titular de Turma - No quadro respeitante à ação do Diretor 

de Turma ou Professor Titular de Turma, é claramente evidente a positividade das respostas no 

sentido de considerarem que os Diretores de Turma e os Professores Titulares de Turma são, na 

generalidade, eficientes no fornecimento de informação, na resolução de problemas e disponíveis 

no atendimento aos encarregados de educação, pelo que o grau de satisfação soma o valor 

percentual de 87%. 

 

31,96%
64,78%

2,17%
1,09%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Sem opinião

O Diretor de Turma/Professor Titular de 
Turma

Dá informações exatas e claras

28,31%
69,86%

0,91%
0,23%
0,68%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

Mostra disponibilidade para atender os 
encarregados de educação

37,41%

57,04%

2,77%

0,69%

2,08%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Resolve de forma eficaz os problemas da 
Turma.

29,43%

66,44%

1,38%

1,15%

1,61%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Estou satisfeito(a) com o Diretor de 
Turma/Professor Titular do meu educando
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3.4. Perceções dos encarregados de educação – Gestão pedagógica – 
ensino/aprendizagem e resultados 
 

 Concordo 
totalmente Concordo Discordo Discordo 

totalmente 
Sem 

opinião 
Estou informado(a) sobre os 
critérios de avaliação das 
disciplinas do meu educando. 

45.9% 48.7% 3.3% 0.2% 2% 

É disponibilizada informação 
intercalar atualizada sobre os 
progressos e dificuldades do 
meu educando. 

40.8% 53.9% 3% 0.7% 1.6% 

A oferta de medidas de apoio 
educativo (aulas de apoio e 
outras) dá resposta às 
necessidades dos alunos. 

21.1% 50.5% 5.1% 3.2% 20.1% 

Estou satisfeito(a) com o 
processo ensino/aprendizagem 
desenvolvido. 

33.5% 56.9% 5.2% 1.4% 3% 

Os professores ensinam bem. 35.4% 54.7% 4.3% 1% 4.6% 

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

44.1% 49.4% 2.1% 0.9% 3.5% 

As avaliações são justas. 32.3% 55.3% 5.5% 1.7% 5.3% 

Os alunos com necessidades 
especiais são bem integrados. 23.3% 42.3% 3% 0.9% 30.5% 

Estou satisfeito(a) com a 
qualidade de 
ensino/aprendizagem. 

33.3% 57.3% 3.3% 2.1% 4% 

 

  
48,70%

45,89%

3,25%

0,22%

1,95%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Estou informado(a) sobre os critérios de 
avaliação das disciplinas do meu educando

53,92%

40,78%

3,00%

0,69%

1,61%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

É disponibilizada informação intercalar 
atualizada sobre os progressos e dificuldades 

do meu educando
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Na categoria “Estou informado(a) sobre os critérios de avaliação das disciplinas do meu 
educando”, a tendência das respostas foi para “Concordo totalmente” e “Concordo” (45.9% e 

48.7%). 

Relativamente à categoria “É disponibilizada informação intercalar atualizada sobre os 
progressos e dificuldades do meu educando”, a maioria concorda (53.9%) e concordam 

totalmente 40.8% dos inquiridos. 

50,46%

21,06%

5,09%

3,24%

20,14%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

A oferta de medidas de apoio educativo (aulas 
de apoio e outras) dá resposta às necessidades 

dos alunos

56,91%

33,49%

5,15%

1,41%

3,04%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Estou satisfeito(a) com o processo 
ensino/aprendizagem desenvolvido

54,70%

35,42%

4,34%

0,96%

4,58%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Os professores ensinam bem

49,42%
44,08%

2,09%
0,93%

3,48%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

O meu educando é incentivado a trabalhar 
para ter bons resultados

55,26%

32,30%

5,50%

1,67%

5,26%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

As avaliações são justas

42,33%

23,26%

3,02%

0,93%

30,47%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Os alunos com necessidades especiais são bem 
integrados

57,31%

33,25%

3,30%

2,12%

4,01%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Estou satisfeito(a) com a qualidade de 
ensino/aprendizagem
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A maioria concorda (50.5%) que “A oferta de medidas de apoio educativo (aulas de apoio e 
outras) dá resposta às necessidades dos alunos”, havendo alguns que concordam totalmente 

(21.1.%), mas há ainda a considerar o valor de “Discordo” (5.1%), sendo expressivo o resultado 

de “Sem opinião” (20.1%). 

Na categoria “Estou satisfeito(a) com o processo ensino/aprendizagem desenvolvido”, a 

maioria concorda (56.9%) e muitos concordam totalmente (33.5%), mas alguns discordam (5.2%). 

A maioria dos EE concorda que “Os professores ensinam bem” (54.7%), sendo, também, 

expressivo o resultado de “Concordo totalmente (35.4%). 

A tendência na categoria “O meu educando é incentivado a trabalhar para ter bons 
resultados” é para “Concordo” e “Concordo totalmente” (49.4% e 44.1%). 

A maioria do EE concorda que “As avaliações são justas” (55.3%) e muitos concordam 

totalmente (32.3%), mas alguns discordam (5.5%) e outros não têm opinião (5.3%). 

A tendência para considerar que “Os alunos com necessidades especiais são bem 
integrados” é de “Concordo” e “Concordo totalmente” (42.3% e 23.3%), sendo expressivo o 

resultado de sem opinião (30.5%). 

Na categoria “Estou satisfeito(a) com a qualidade de ensino/aprendizagem”, a maioria dos 

EE concorda (57.3%), sendo que muitos concordam totalmente (33.3%). 

 
CONCLUSÃO: 
Gestão pedagógica – ensino/aprendizagem e resultados - Relativamente a esta categoria, 

apesar de, ao nível da qualidade ensino/aprendizagem, os resultados obtidos apontarem, em 

termos gerais, para um grau de satisfação elevado (90.7%), há que ter em conta algumas 

situações merecedoras de atenção, nomeadamente no que concerne à oferta de medidas de 
apoio educativo, uma vez que as respostas “Discordo” e “Discordo totalmente” apresentam um 

valor percentual de 8.3%. Para além disso, acrescenta-se o facto de 20.1% dos inquiridos não 

manifestarem opinião sobre este aspeto. 

Outro resultado que não pode ser desvalorizado é o que se prende com o grau de satisfação 
face ao processo ensino/aprendizagem desenvolvido, em que as respostas “Discordo” e 

“Discordo totalmente” apresentam um valor percentual de 6.6%. 

É de referir, ainda, que a percentagem de 30.5% dos encarregados de educação que não têm 

opinião sobre o nível de integração dos alunos com necessidades especiais, não deve ser 

sobrevalorizada, uma vez que se trata de um aspeto que diz respeito a um grupo reduzido de 

situações e com um caráter muito específico que justifica o desconhecimento por parte da maioria 

dos inquiridos. 
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3.5. Perceções dos encarregados de educação – Imagem Social / Ambiente Escolar 
 
IMAGEM SOCIAL Concordo 

totalmente Concordo Discordo Discordo 
totalmente 

Sem 
opinião 

A qualidade de Ensino neste 
Agrupamento/Escola é boa. 35.9% 57.9% 2.6% 1.1% 2.6% 

Os Recursos Humanos 
(professores, funcionários) 
preocupam-se com os alunos 

35.9% 58.9% 2.1% 0.2% 2.9% 

A Escola é segura 35.6% 56.8% 4.2% 0.2% 3.3% 

O Ambiente escolar é saudável 32.2% 58.9% 3.9% 0.5% 4.6% 

 

  

  
 

A leitura deste quadro revela que os EE concordam (57.9%) que “A qualidade de Ensino neste 
Agrupamento/Escola é boa”, sendo que muitos concordam totalmente (35.9%). 

Também a maioria concorda (58.9%) que “Os Recursos Humanos (professores, funcionários) 
se  preocupam com os alunos”, e outros EE concordam totalmente (35.9%). 

Na categoria “A Escola é segura”, a maioria dos resultados foi de “Concordo” (56.8%), sendo 

que 35.6% concordam totalmente. 

A maioria dos EE também concorda (58.9%) que “O Ambiente escolar é saudável” e 32.2% 

concordam totalmente. 

 
CONCLUSÃO: 

57,88%

35,85%

2,59%

1,08%

2,59%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

A qualidade de Ensino 
neste Agrupamento/Escola é boa

58,91%

35,87%

2,14%

0,24%

2,85%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Os Recursos Humanos (professores, 
funcionários) preocupam-se com os alunos

56,78%

35,51%

4,21%

0,23%

3,27%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

A Escola é segura

58,89%

32,21%

3,85%

0,48%

4,57%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

O Ambiente escolar é saudável
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Imagem Social / Ambiente Escolar - Os valores apresentados no quadro referente a esta 

categoria denotam que a maioria dos encarregados de educação considera que o ambiente 

escolar é saudável, que há boa qualidade de ensino, que há segurança nas escolas do 

Agrupamento e, com uma nota bastante positiva (93.8%) relativamente à preocupação de 

docentes e não docentes para com os alunos. 

 
 

3.6. Perceções dos encarregados de educação – Participação na vida da 
escola/Agrupamento 
 

 Concordo 
totalmente Concordo Discordo Discordo 

totalmente 
Sem 

opinião 
Conheço as Atividades, Projetos 
e Clubes (ex: Desporto Escolar, 
Artes Plásticas, …) que a 
Escola/Agrupamento oferece 
aos alunos. 

26.5% 54.6% 6.1% 1.5% 11.3% 

Colaboro com a Associação de 
Pais do Agrupamento. 14.4% 43.2% 10.4% 3.7% 28.3% 

Incentivo o meu educando a 
participar nas atividades, 
projetos, clubes, ... 

39.4% 54.1% 1.2% 0.2% 5.1% 

Participo na 
organização/realização de 
Atividades da 
Escola/Agrupamento. 

21% 46.4% 10.3% 2.1% 20.3% 

Acompanho regularmente a vida 
escolar do meu educando. 63.5% 35.8% 0.2% 0% 0.5% 

 

  
54,57%

26,52%

6,09%

1,52%

11,30%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Conheço as Atividades, Projetos e Clubes que 
a Escola/Agrupamento oferece aos alunos

43,16%
14,39%

10,44%
3,71%

28,31%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Discordo totalmente

Sem opinião

Colaboro com a Associação de Pais 
do Agrupamento
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Na categoria “Conheço as Atividades, Projetos e Clubes (ex: Desporto Escolar, Artes 
Plásticas, …) que a Escola/Agrupamento oferece aos alunos”, a maioria dos EE concorda 

(54.6%) e há os que concordam totalmente (26.5%), mas há, também, os que discordam (6.1%) e 

é significativo o resultado dos “Sem opinião” (11.3%). 

A tendência na categoria “Colaboro com a Associação de Pais do Agrupamento” é de 

Concordo e Concordo Totalmente (43.2% e 14.4%), mas os resultados de Discordo (10.4%) e de 

Sem opinião (28.3%) é muito expressivo, pelo que merecem ser refletidos. 

A maioria dos EE Concorda (54.1%) com a afirmação “Incentivo o meu educando a participar 
nas atividades, projetos, clubes, ...” e muitos Concordam totalmente (39.4%), mas há alguns 

sem opinião (5.1%). 

Na categoria “Participo na organização/realização de Atividades da Escola/Agrupamento” a 

tendência foi de Concordo e Concordo Totalmente (46.4% e 21%), mas é muito expressivo o 

resultado de Discordo (10.3%) e de Sem opinião (20.3%), pelo que devem ser reflectidos estes 

resultados. 

Uma expressiva maioria de EE Concorda Totalmente (63.5%) com a afirmação “Acompanho 
regularmente a vida escolar do meu educando”, sendo que 35.8% concordam. 

 

CONCLUSÃO: 
Participação na vida da escola/Agrupamento - O quadro desta categoria apresenta resultados 

que nos merecem várias considerações, pela diversidade e pela heterogeneidade das respostas. 

54,06%

39,44%

1,16%

0,23%

5,10%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Incentivo o meu educando a participar nas 
atividades, projetos, clubes ,..

46,39%

20,98%

10,26%

2,10%

20,28%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Participo na organização/realização de 
Atividades da Escola/Agrupamento

35,78%

63,51%

0,24%

0,47%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Sem opinião

Acompanho regularmente a vida escolar do 
meu educando
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Constata-se que uma parte significativa (7.6%) dos encarregados de educação não tem 
conhecimento das atividades, projetos e clubes existentes nas respetivas escolas dos seus 

educandos e que, se juntarmos a este valor os 11.3% dos inquiridos que dizem não ter opinião, 

conclui-se que há uma percentagem de 18.9% de encarregados de educação a quem o assunto 

das atividades passa ao lado do seu conhecimento ou das suas preocupações. 

Pode, ainda, acrescentar-se a esta preocupação o facto de 12.4% dos encarregados de educação 

referir que não participam na organização/realização de atividades do Agrupamento, sendo que 

20.3% não tem opinião sobre este assunto. 

Quanto à colaboração com a Associação de Pais, os números mostram-nos que existe, 

também, um certo alheamento face a esta estrutura da comunidade educativa. 

Há, finalmente, a realçar o cuidado dos encarregados de educação no que respeita ao incentivo 
dos seus educandos para a participação em atividades (93.5%), bem como ao nível do 

acompanhamento da vida escolar dos seus educandos (99.3%). 

 
 

3.7. Perceções dos encarregados de educação – Segurança / Transportes escolares 
 
 Concordo 

totalmente Concordo Discordo Discordo 
totalmente 

Sem 
opinião 

Sinto que o meu educando está 
seguro nesta 
escola/Agrupamento. 

39.7% 44.9% 1.5% 0.4% 13.5% 

Os transportes escolares 
funcionam bem. 20% 29.5% 6.9% 3.1% 40.5% 

 

  
 

A leitura do quadro revela que a tendência de “concordo” e “Concordo totalmente” (44.9% e 

39.7%) na categoria “Sinto que o meu educando está seguro nesta escola/Agrupamento”, 

sendo significativo o resultado de “Sem opinião” (13.5%). 

44,90%

39,70%

1,52%

0,43%

13,45%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Sinto que o meu educando está seguro nesta 
escola/Agrupamento

29,49%

20,00%

6,92%

3,08%

40,51%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Os Transportes Escolares funcionam bem
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Na categoria “Os transportes escolares funcionam bem”, o resultado de “Sem opinião” é 

elevado (40.5%), sendo que se verifica uma dispersão de opinião entre “Concordo” (29.5%) e 

“Concordo totalmente” (20%), assumindo significado o valor de “Discordo” (6.9%). 
 
CONCLUSÃO: 
Segurança / Transportes escolares - No que respeita à segurança, tal como ficara já 

demonstrado no quadro 5 (Ambiente escolar), a maioria dos encarregados de educação (84.6%) 

considera que os seus educandos estão seguros nas escolas que frequentam, embora se 

verifique que 13.4% dos inquiridos não tem opinião formada sobre este aspeto. 

Quanto ao funcionamento dos transportes escolares, embora sendo um fator extrínseco ao 

Agrupamento, verifica-se que uma boa parte dos encarregados de educação (10%) apresenta um 

grau de satisfação pouco aceitável. Pode-se, ainda, correlacionar esta apreciação com o facto de 

40.5% dos inquiridos referir que não tem opinião, sendo possível presumir que esta percentagem 

é indicadora de que apenas 59.5% dos alunos utilizam, regularmente, os transportes escolares 

públicos. 

 
 

3.8. Perceções dos encarregados de educação – Satisfação global 
 

 Concordo 
totalmente Concordo Discordo Discordo 

totalmente 
Sem 

opinião 

Estou satisfeito(a) com o serviço 
educativo prestado pelo 
Agrupamento. 

31.8% 60.3% 2.8% 1.1% 4.1% 

Sinto que o meu educando é 
feliz nesta Escola/Agrupamento. 41.3% 50.8% 3.7% 0.7% 3.5% 

Recomendava a frequência 
desta Escola/Agrupamento a 
outros encarregados de 
educação. 

38.4% 52.7% 4.2% 0.5% 4.2% 

 

  
60,26%

31,75%

2,81%

1,08%

4,10%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Estou satisfeito(a) com o serviço educativo 
prestado pelo Agrupamento

50,82%

41,26%

3,73%

0,70%

3,50%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Sinto que o meu educando é feliz nesta 
Escola/Agrupamento
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É expressivo o resultado de “Concordo” (60.3%) na afirmação “Estou satisfeito(a) com o 
serviço educativo prestado pelo Agrupamento”, acrescendo o valor de “Concordo totalmente” 

(31.8%). 

A maioria dos EE (50.8%) concorda com a afirmação “Sinto que o meu educando é feliz nesta 
Escola/Agrupamento”, sendo expressivo o valor dos que concordam totalmente (41.4%). 

Na categoria “Recomendava a frequência desta Escola/Agrupamento a outros encarregados 
de educação”, a maioria dos EE concorda (52.7%) e muitos concordam totalmente (38.4%). 
 
 
 
CONCLUSÃO: 
Satisfação global - Tendo em conta o caráter globalizante das três questões constantes deste 

quadro, verifica-se que a esmagadora maioria (acima dos 92%) dos encarregados de educação 

está satisfeita com o serviço prestado pelo Agrupamento, considerando recomendável a 

frequência a outros encarregados de educação e tem a perceção de que os seus educandos se 

sentem felizes neste Agrupamento. 

 
 

3.9. Fatores transversais ao Agrupamento - Questões abertas – análise de conteúdo 
 
Questão nº 9 
“Quando o seu educando concluir o 4º ano, 6º ano ou o 9º ano (conforme a tua situação) poderá 

continuar neste Agrupamento de Escolas Joaquim de Araújo. Destaque uma razão para que o seu 

educando continue no agrupamento.” 

 
Não sendo uma questão de resposta obrigatória, foram obtidas 331 respostas (70.7%) em 468 

inquéritos. 

52,71%

38,35%

4,24%

0,47%

4,24%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Recomendava a frequência desta Escola/ 
Agrupamento a outros encarregados de 

educação
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Das respostas obtidas, pode-se inferir que 275 encarregados de educação (83.8%) referiram 

inequivocamente a sua intenção de manterem os seus educandos no Agrupamento. 

Da mesma forma, se pode concluir que as respostas inequívocas para a intenção de mudança de 

Agrupamento somam 37 (11.2%). 

Há, contudo, respostas que indicam incerteza e que, por essa razão, não foram contabilizadas 

para estas conclusões, bem como a existência de respostas de inquiridos revelando que os seus 

educandos se encontram no fim da escolaridade obrigatória. 

Quanto ao aspeto qualitativo das respostas obtidas, a análise de conteúdo realizada permite-nos 

constatar que as razões invocadas para a permanência nas escolas do Agrupamento baseiam-se, 

sobretudo, em três fatores: proximidade da área de residência, manutenção no grupo turma 
“Sim, vai continuar. Primeiro porque é perto de casa e porque quero que mantenha o mesmo 

grupo.”; e agrado pela qualidade do serviço prestado “(...) escolas com condições boas e por 

agora bons professores a dar aulas.” 

Relativamente a este último fator, tendo em conta a sua abrangência, aprofundou-se ainda mais a 

análise tendo sido possível distinguir, dentro da qualidade do serviço prestado, mais quatro 

aspetos relevantes – segurança, ambiente escolar, bom acolhimento, boa qualidade de 

ensino “Quando estão na escola é a sua segunda casa eles sentem se seguros e eu também. Eles 

aprendem bem e também recomendo a outros pais o agrupamento de escolas...” 

Questão nº 10 
“Caso pretenda que o seu educando saia do nosso Agrupamento, no final do ciclo, ajude-nos a 

perceber a razão principal da mudança, indicando-nos uma razão.” 

 

Tal como a questão anterior, esta também não é de resposta obrigatória, e foram obtidas 192 

respostas (41%). 

Verifica-se que, nesta questão, 113 dos encarregados de educação que responderam (59.7%) 

afirmam, inequivocamente, que vão retirar os seus educandos das escolas deste Agrupamento, 

invocando diversas razões que a seguir se apresentam. 

Assim, foi possível inferir que os principais motivos prendem-se com: mudança de residência, 

proximidade do local de trabalho dos pais “Pedirei transferência, para ficar mais perto de casa 

e do trabalho”; falta de transporte “O motivo é o transporte. Nós em duas igrejas não temos 

transporte da paragem diretos á escola que pertence ir. Então normalmente as mães pedem 

transferência para a D Antônio Ferreira Gomes. O autocarro vai lá direto”; má gestão das 
situações problemáticas, oferta profissionalizante desadequada “É preciso financiamento 

para materiais e terem uma execução plena dos cursos profissionais, a falta de material e apoios 

são um impedimento a frequentar os cursos.”; mudança de escola a meio do 3º ciclo, irmãos 
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em escolas de outros agrupamentos “O irmão mais velho anda noutro agrupamento e será um 

suporte”; falta de atividades promotoras de inovação pedagógica “falta de acompanhamento 

pedagógico personalizado e de atividades promotoras de inovação pedagógica”; falta de 
professores sem substituição “(...) não se pode admitir que os nossos educandos cheguem ao 

final do ano com disciplinas que não foram feitas porque continuam  sem professor, (...)”, 

“Professores a faltar e não são colocados substitutos.”; oferta limitada no Ensino Secundário, 

falta de atitude perante comportamentos incorretos “(...) falta de atitudes concretas para 

alunos que não cumprem as regras básicas”. 
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CAPÍTULO IV – APRESENTAÇÃO E LEITURA INTERPRETATIVA DOS RESULTADOS 
– ASSISTENTES OPERACIONAIS E ASSISTENTES TÉCNICOS 
 

O capítulo IV destina-se à apresentação e leitura interpretativa dos dados obtidos a partir dos 

inquéritos realizados aos Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos de todas as escolas e 

Jardins de Infância do Agrupamento. 

 

4.1. Perceções dos assistentes operacionais e assistentes técnicos – Ação da Direção 
 
 Concordo 

totalmente Concordo Discordo Discordo 
totalmente 

Sem 
opinião 

A Direção do Agrupamento é 
acessível. 28.9% 65.4% 5.8% 0% 0% 

A Direção utiliza meios de 
comunicação/divulgação da 
informação adequados. 

15.4% 61.5% 15.4% 7.7% 0% 

A Direção gere os assuntos correntes 
com eficiência e eficácia 17.3% 51.9% 15.4% 1.9% 13.5% 

A Direção proporciona formação 
adequada às necessidades 
solicitadas pelos assistentes 
operacionais (AO) e assistentes 
técnicos (AT). 

0% 38.5% 36.5% 5.8% 19.2% 

Estou satisfeito(a) com o trabalho da 
Coordenação (EBPS e 1º Ciclo). 23.1% 50% 7.7% 0% 19.2% 

Estou satisfeito com o trabalho da 
Direção. 23.1% 55.8% 9.6% 0% 11.5% 

 

 

 

  

65,38%

28,85%

5,77%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

A Direção do Agrupamento é acessível.

61,54%
15,38%
15,38%

7,69%

Concordo
Concordo totalmente

Discordo
Sem opinião

A Direção utiliza meios de comunicação 
/divulgação da informação eficientes e 

adequados.

51,92%

17,31%

15,38%

1,92%

13,46%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

A Direção gere os assuntos correntes com 
eficiência e eficácia

38,46%

36,54%

5,77%

19,23%

Concordo

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

A Direção proporciona Formação adequada às 
necessidades solicitadas pelos assistentes 

operacionais (AO) e assistentes técnicos (AT)
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Na subdimensão “Ação da Direção”, os resultados demonstram que os a maioria dos AO e AT 

concordam com que “A Direção do Agrupamento é acessível” (65.4%), e há ainda 28.9% 

destes profissionais que concordam totalmente. No entanto, o valor de 5.8% dos discordam é, 

também, expressivo. 

Na categoria “A Direção utiliza meios de comunicação/divulgação da informação 
adequados”, a percentagem maioritária pertence aos que concordam (61.5%), sendo que 15.4% 

concordam totalmente, mas são significativos os resultados de 15.4% de “Discordo” e 7.7% de 

“Discordo totalmente”, pelo que merecem reflexão. 

Quanto à “gestão dos assuntos correntes com eficiência e eficácia”, verifica-se que a maioria 

concorda (51.9%) e que alguns concordam totalmente (17.3%), mas são de considerar, ainda, os 

valores de 15.4% dos que discordam, havendo, também, 13.5% que não têm opinião. 

No que concerne à circunstância de a Direção proporcionar “formação adequada às 
necessidades solicitadas pelos AO e AT”, observa-se uma divisão significativa entre os 

resultados referentes às respostas “Concordo” (38.5%) e “Discordo” (36.5%), sendo que alguns 

discordam totalmente (5.8%) e havendo, ainda, 19.2% de assistentes que não têm opinião. 

Na categoria “Estou satisfeito(a) com o trabalho da Coordenação (EBPS e 1º Ciclo)”, a 

maioria concorda (50%) e outros concordam totalmente (23.1%), no entanto há alguns que 

discordam (7.7%) e 19.2% não têm opinião. 

Relativamente ao grau de satisfação com o trabalho da Direção, o valor maioritário é dos que 

concordam (55.8%), havendo 23.1% que concordam totalmente. Contudo, há a considerar as 

percentagens de 9.6% dos que discordam, bem como dos que não têm opinião (11.5%). 

 
CONCLUSÃO: 
Ação da Direção - Os Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos têm uma opinião positiva 

da Ação da Direção. Há concordância dos AO e AT de que a Direção do Agrupamento é 
acessível (94.2%), de que utiliza meios de comunicação/divulgação da informação 
adequados (76.9) e de que fazem a gestão dos assuntos correntes com eficiência e eficácia 
(69.2%).  Evidenciam, também, satisfação com o trabalho da Direção (78.9%) e da 

50,00%

23,08%

7,69%

19,23%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Sem opinião

Estou satisfeito(a) com o trabalho 
da Coordenação (EBPS e 1º Ciclo)

55,77%

23,08%

9,62%

11,54%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Sem opinião

Estou satisfeito(a) com o trabalho da Direção
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Coordenação (EBPS e 1º Ciclo) (73.1%), mas devem ser refletidos os resultados das opiniões 

discordantes das diferentes categorias, por serem expressivos. 

No que respeita à formação adequada às necessidades solicitadas pelos AO e AT, conclui-se 

expressiva a opinião discordante de um número significativo de AO e AT (42.3%), havendo 

também muitos sem opinião sobre o assunto (19.2%), pelo que, também, devem ser alvo de 

reflexão estes resultados de opinião.  

 
 

4.2. Perceções dos assistentes operacionais e assistentes técnicos – Clima / Ambiente 
Escolar 
 
 Concordo 

totalmente Concordo Discordo Discordo 
totalmente 

Sem 
opinião 

O clima relacional entre funcionários 
(AO e AT) é bom. 25% 59.6% 7.7% 1.9% 5.8% 

Os alunos respeitam os AO e AT. 9.8% 62.8% 23.5% 3.9% 0% 
Os AO e AT respeitam os alunos. 33.3% 58.8% 2% 2% 3.9% 
Os AO e AT respeitam os 
professores. 42.3% 53.9% 1.9% 0% 1.9% 

Os professores respeitam os AO e 
AT. 28.9% 61.5% 3.9% 0% 5.8% 

Os alunos respeitam os professores. 11.8% 37.3% 31.4% 5.9% 13.7% 
Os assistentes operacionais 
controlam bem os alunos. 19.2% 53.8% 7.7% 5.8% 13.5% 

Os alunos cumprem o Regulamento 
Interno do Agrupamento (Deveres 
dos alunos). 

9.6% 42.3% 36.5% 5.8% 5.8% 

As normas constantes no R.I. são, 
genericamente, cumpridas por todos 
(alunos, docentes, assistentes 
operacionais e assistentes técnicos). 

19.6% 51% 17.6% 2% 9.8% 

O ambiente escolar é seguro, 
saudável e ecológico. 21.2% 57.7% 11.5% 0% 9.6% 

Os alunos são educados. 5.8% 46.2% 28.9% 3.8% 15.4% 

Gosto de trabalhar nesta Escola. 54.9% 35.3% 3.9% 0% 5.9% 

Gosto de trabalhar no AEJA. 46% 44% 4% 0% 6% 

 

  
59,62%

25,00%

7,69%

1,92%

5,77%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

O clima relacional entre funcionários (AO e AT) 
é bom

58,82%

33,33%

1,96%

1,96%

3,92%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Os AO e AT respeitam os alunos
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62,75%

9,80%

23,53%

3,92%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Os alunos respeitam os AO e AT

53,85%

42,31%

1,92%

1,92%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Sem opinião

Os AO e AT respeitam os professores

61,54%

28,85%

3,85%

5,77%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Sem opinião

Os professores respeitam os AO e AT

37,25%

11,76%

31,37%

5,88%

13,73%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Os alunos respeitam os professores

53,85%

19,23%

7,69%

5,77%

13,46%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Os assistentes operacionais controlam bem os 
alunos

42,31%

9,62%

36,54%

5,77%

5,77%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Os alunos cumprem o R. I. do Agrupamento 
(deveres dos alunos)

50,98%

19,61%

17,65%

1,96%

9,80%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

As normas constantes no Regulamento 
Interno são, genericamente, cumpridas por 

todos

46,15%

5,77%

28,85%

3,85%

15,38%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Os alunos são educados

57,69%

21,15%

11,54%

9,62%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Sem opinião

O ambiente escolar é seguro, saudável e 
ecológico

35,29%

54,90%

3,92%

5,88%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Sem opinião

Gosto de trabalhar nesta Escola
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Na subdimensão “Clima/Ambiente Escolar”, o quadro demonstra que, no que se refere à categoria 
“O clima relacional entre funcionários (AO e AT) é bom”, a maioria dos inquiridos concorda 

(59.6%) e outros concordam totalmente (25%), mas deve-se considerar o resultado de 7.7% dos 

que discordam, bem como dos que não têm opinião (5.8%). 

Na categoria “Os alunos respeitam os AO e AT”, maioritariamente concordam (62.8%) e 9.8% 

concordam totalmente, mas também é significativo o valor dos que discordam (23.5%). 

Quanto ao respeito dos AO e AT pelos alunos, a maioria concorda (58.8%) e 33.3% concordam 

totalmente. 

Na categoria “Os AO e AT respeitam os professores”, a maioria concorda (53.9%) e muitos 

concordam totalmente (42.3%). 

Na perceção do respeito dos professores pelos AO e AT, maioritariamente concordam (61.5%), 

sendo que 28.9% concordam totalmente. 

Quanto à categoria “Os alunos respeitam os professores”, observa-se uma distribuição das 

opiniões por concordo (37.3%), concordo totalmente (11.8%), sendo também significativo o valor 

dos que discordam (31.4%), dos que discordam totalmente (5.9%) e daqueles que não têm 

opinião (13.7%). 

Relativamente à categoria “Os AO controlam bem os alunos”, a maioria concorda (53.8%) e 

outros concordam totalmente (19.2%), mas também há que referir a percentagem significativa dos 

que discordam (7.7%) e dos que discordam totalmente (5.8%), sendo que 13.5% não têm opinião. 

Quanto ao cumprimento do Regulamento Interno por parte dos alunos, a tendência 

maioritária é de “Concordo” (42.3%) e “Concordo totalmente” (9.6%). No entanto é muito 

expressivo o valor de 36.5% dos que discordam, bem como dos que discordam totalmente (5.8%), 

havendo, também, 5.8% de inquiridos que não têm opinião. 

No que se refere ao cumprimento das normas do RI por todos (alunos, professores, AO e 
AT), a maioria concorda (51%) e 19.6% concordam totalmente, mas regista-se uma percentagem 

de 17.6% de inquiridos que discordam, havendo, ainda, 9.8% “sem opinião”. 

44,00%

46,00%

4,00%

6,00%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Sem opinião

Gosto de trabalhar no AEJA
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Na categoria “O ambiente escolar é seguro, saudável e ecológico”, a maioria concorda 

(57.7%) e muitos concordam totalmente (21.2%), mas considera-se relevante o resultado de 

11.5% dos que discordam, bem como dos que não têm opinião (9.6%). 

A tendência maioritária dos inquiridos com a afirmação “Os alunos são educados” foi de 

“Concordo” e “Concordo totalmente” (46.2% e 5.8%), mas são expressivos os resultados de 

28.9% dos que discordam e de 15.4% dos “sem opinião”. 

Na categoria “Gosto de trabalhar nesta escola”, a maioria concorda totalmente (54.9%) e 

35.3% dos assistentes concorda, sendo que 5.9% não têm opinião. 

Quanto à categoria “Gosto de trabalhar no AEJA”, é maioritária a percentagem dos que 

concordam totalmente (46%) com valor muito próximo dos que concordam (44%), havendo, ainda, 

alguns que não têm opinião (6%). 

 

CONCLUSÃO: 
Clima/Ambiente escolar - Conclui-se, genericamente, que os AO e AT têm uma perceção 

positiva do Clima/Ambiente Escolar do AEJA.  Há concordância no que respeita ao entendimento 

de que o clima relacional entre funcionários é bom (84.6%), de que os alunos os respeitam 
(72,5%) e de que eles respeitam os alunos (92,1%) e também os professores (96.1%) e de 

que, por seu lado, os professores os respeitam (90.3%). Há a perceção de que controlam bem 
os alunos (73%). Assume particular relevância a perceção de um elevado número de funcionários 

de que os alunos não respeitam os professores (37,3%) e de que os alunos não são 
educados (28,8%). 

Há, segundo os AO e AT, a perceção de que as normas do RI são cumpridas por todos, mas, é 

muito expressivo o número dos que têm opiniões discordantes quando se referem ao 

cumprimento do RI pelos alunos (42.3%), sendo, por isso, merecedor de análise. 

Os AO e AT consideram o ambiente escolar seguro, saudável e ecológico (78.9%) e gostam 
de trabalhar no AEJA e nas suas escolas. 

 

 

4.3. Perceções dos assistentes operacionais e assistentes técnicos – Recursos 
 

 Concordo 
totalmente Concordo Discordo Discordo 

totalmente 
Sem 

opinião 
Tenho os recursos materiais 
necessários para cumprir as 
minhas tarefas diárias. 

19.2% 53.9% 15.4% 3.8% 7.7% 

O número de assistentes 
operacionais é o adequado, face 
ao número de alunos que 
frequentam a escola. 

11.5% 38.5% 28.9% 17.3% 3.8% 
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Há uma distribuição equilibrada do 
trabalho face aos recursos 
humanos disponíveis. 

10% 42% 30% 8% 10% 

 

  

 
 
No quadro referente à subdimensão “Recursos”, no que respeita à categoria “Tenho os recursos 
materiais necessários para cumprir as minhas tarefas diárias”, a maioria concorda (53.9%), 

outros concordam totalmente (19.2%), mas são significativos os valores de 15.4% dos que 

discordam e 7.7% das respostas “sem opinião”. 

Na categoria relativa ao número adequado de assistentes operacionais, verifica-se uma 

dispersão das opiniões: uns concordam com a afirmação (38.5%) e alguns concordam totalmente 

(11.5%), mas também são expressivos os valores de 28.9% dos que discordam, bem como dos 

que discordam totalmente (17.3%). 

Quanto à existência de “uma distribuição equilibrada do trabalho face aos recursos 
humanos disponíveis”, a tendência maioritária é de “Concordo” e “Concordo totalmente (42% e 

10%), mas são significativas as percentagens dos que discordam (30%), dos que discordam 

totalmente (8%) e dos que não têm opinião (10%).  
 
CONCLUSÃO: 
Recursos - Conclui-se que a maioria dos AO e AT consideram ter os recursos materiais 
necessários para cumprir as suas tarefas diárias (73%), mas há um número significativo que 

discorda (15,4%). No que respeita ao número adequado de assistentes operacionais, releva o 

53,85%

19,23%

15,38%

3,85%

7,69%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Tenho os recursos materiais necessários para 
cumprir as minhas tarefas diárias

38,46%

11,54%

28,85%

17,31%

3,85%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

O número de assistentes operacionais é o 
adequado, face ao número de alunos que 

frequentam a escola.

42,00%

10,00%

30,00%

8,00%

10,00%

Concordo

Concordo totalmente

Discordo

Discordo totalmente

Sem opinião

Há uma distribuição equilibrada do trabalho 
face aos recursos humanos disponíveis
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número de opiniões discordantes (46.1%), o que evidencia bem a necessidade de dotar as 

escolas com mais profissionais. 
Quanto à existência de “uma distribuição equilibrada do trabalho face aos recursos 
humanos disponíveis”, conclui-se que, apesar da maioria das opiniões dos AO e AT tenderem 

para concordar (52%), não podem ser ignoradas as opiniões discordantes (38%) que merecem 

reflexão.  
 
 

4.4. Fatores transversais – Questões abertas 
 
Questão nº 4 
“Indique dois (2) aspetos da vida do Agrupamento que considere prioritários para melhorar.” 
 
Nesta questão, da qual se obtiveram 30 respostas (58%), verifica-se que o fator prioritário com 

maior ocorrência relaciona-se com a \necessidade de formação (“proporcionar aos assistentes 

operacionais e assistentes técnicos formação adequada às suas funções, para executarem as 

suas tarefas com mais profissionalismo e segurança.”).  

No entanto, também se regista um nível de frequência assinalável no que respeita à 

assertividade na comunicação e nas orientações de serviço (“Regras claramente mais 

definidas e assertivas.”); insuficiência de AO (“Colocar mais AO nas escolas.”); ambiente 
relacional (“O relacionamento interpessoal no trabalho. Fomentar a comunicação em contexto 

laboral.”); 

 e injustiça na avaliação profissional (“Mais assistentes operacionais. Maior rigor e justiça na 

avaliação de desempenho dos funcionários(...)”). 
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CAPÍTULO V – CONCLUSÃO FINAL E RECOMENDAÇÕES 
 

No capítulo V apresentar-se-á uma conclusão final, bem como recomendações para a elaboração 

de um plano de melhoria e sugestões para novos estudos. 

 

CONCLUSÃO FINAL 
 

Efetuada uma análise geral dos resultados das diferentes categorias estudadas, e não obstante 

estes resultados poderem ter sido influenciados pela falta de condições resultante do processo de 

requalificação das duas maiores escolas do AEJA, impõe-se refletir sobre os aspetos que 

emergem das conclusões parciais apresentadas nos capítulos anteriores. 

Deste modo, a comunidade educativa deste Agrupamento tem como incumbência ética proceder à 

reflexão das diferentes conclusões do estudo, destacando-se a necessidade de encontrar 

caminhos para melhorar: 

 

 

 

 

 

- a gestão/comunicação interna; 

- a indisciplina dentro e fora da sala de aula; 

- a gestão dos recursos materiais e humanos; 

- a organização dos horários/distribuição de serviço; 

a desburocratização de processos e de procedimentos; 

- a promoção/divulgação e aplicação efetiva e sistemática 
dos referenciais do Agrupamento.

Caminhos 
para 

melhorar 
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RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS 
 

- Enquadrar a página web do Agrupamento nos pressupostos da usabilidade, tornando-a mais 

intuitiva e mais funcional do ponto de vista do utilizador; 

- Rever os suportes comunicativos (digitais e físicos) no sentido de agilizar toda a comunicação 

dentro do Agrupamento, unificando, o mais possível, esses suportes (nomeadamente as 

plataformas digitais); 

- Considerar as necessidades específicas dos alunos, na elaboração dos horários escolares; 
- Divulgar / Promover e Realizar mais atividades significativas e interessantes, que favoreçam a 

participação de todos os alunos; 

- Promover a auto e heteroavaliação de forma sistemática;  

- Promover a divulgação e ação da Associação de Estudantes e do seu Projeto de Atividades na 

EBPS e ESJA; 

- Divulgar o R.I. do Agrupamento junto dos alunos e Encarregados de Educação; 

- Aplicar o R.I. com mais assertividade e rigor. 

- Exercer uma maior vigilância dos comportamentos dos alunos nos espaços interiores e 

exteriores; 

- Tratar a gestão de conflitos com maior atenção, identificar a origem dos conflitos e intervir, 

aplicando de forma célere e eficiente as medidas disciplinares sancionatórias; 

- Averiguar as situações de inadequação do horário dos transportes escolares face ao horário 

escolar dos alunos, de forma a encontrar soluções ajustadas às situações; 

- Dar resposta às necessidades de apoio educativo atempadamente identificadas, e proceder a 

uma gestão mais eficiente dos recursos disponíveis; 

- Dar maior atenção à necessidade de garantir os recursos físicos e materiais indispensáveis ao 

funcionamento das aulas; 

- Providenciar no sentido de fixar, o máximo possível, os docentes a lecionar apenas numa escola. 

- Promover o conhecimento dos referenciais do Agrupamento junto dos encarregados de 

educação, através de uma síntese desses documentos com os aspetos fundamentais; 

- Promover/divulgar, junto dos EE, a oferta de projetos e clubes das escolas em que os alunos 

podem participar ao longo do ano, bem como as atividades do PAA; 

- Promover Ações de Formação ajustadas às necessidades dos AO e AT, considerando o 

diagnóstico das mesmas; 
- Apresentar/Insistir, junto dos responsáveis (Ministério da Educação e Autarquia), as 

necessidades do Agrupamento no que respeita à dotação das Escolas com mais AO, tendo em 

consideração a sua população específica (Agrupamento de referência para alunos com NEE); 

- Proceder a uma distribuição equilibrada do trabalho face aos recursos humanos disponíveis; 
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Para além destes aspetos que ressaltam da análise dos inquéritos aplicados, a Equipa de 

Autoavaliação, por via da observação direta do desenrolar da vida do Agrupamento, considerou, 

também, importante invocar as seguintes recomendações que, embora não estejam explícitas nas 

respostas obtidas, depreende-se a sua relevância face aos desígnios do órgão de gestão e da 

comunidade educativa, em geral: 

- Criar momentos de debate que permitam dar voz aos problemas identificados pelos alunos 

(exemplo: reuniões periódicas com delegados de turma); 

- Promover práticas pedagógicas que motivem os alunos e favoreçam o seu envolvimento e 

participação; 

- Destinar tempo significativo (nomeadamente aos Diretores de Turma) para apresentar/debater 

os Deveres dos Alunos com os alunos; 

- Desenvolver ações, junto dos encarregados de educação, no sentido de os sensibilizar para a 

necessidade de veicularem aos seus educandos a mensagem sobre a valorização e a importância 

da escola no futuro deles; 

- Melhorar o aprovisionamento dos serviços de papelaria, no sentido de proporcionar aos alunos e 

professores materiais adequados às necessidades escolares e a preços módicos; 

 

 

SUGESTÕES PARA NOVOS ESTUDOS 
 

- Realizar periodicamente uma recolha aleatória de opinião sobre a Alimentação na Cantina; 

- Realizar um estudo específico sobre a indisciplina nas escolas do AEJA; 

- Realizar um estudo sobre as instalações e recursos das escolas (após a conclusão das obras de 

requalificação); 

- Realizar estudos mais particionados com inquéritos específicos por escola e por ciclo de 

escolaridade. 
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