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1. Questões metodológicas 



Amostra 

Inquiridos 
Amostra 

prevista 

Questionários 

recebidos 

Taxa de 

resposta 

Alunos 1º ciclo 55 48 87% 

Alunos 2º/3º ciclos 150 138 92% 

EE JI 70 21 30% 

EE1º ciclo 95 76 80% 

EE 2º/3º ciclo 150 52 35% 

Educadoras JI 4 3 75% 

Professores 1º ciclo 22 22 100% 

Professores 2º/3º ciclos 69 52 75% 

Pessoal não docente 36 28 78% 

Coordenação Pré-escolar 4 2 50% 

Coordenação 1º ciclo 21 12 57% 

Coordenação Departamentos 69 39 57% 

Coordenação subdepartamentos 25 21 84% 

DT 30 23 77% 



Dimensões de análise 

Dimensão Sub-dimensão 

Liderança e gestão 

Visão estratégica/Documentos orientadores 

Gestão: Direção, Coordenação de escola, direção de 

turma/professor titular, coordenação de departamento 

Instalações e Serviços 

Prestação  do 

Serviço  

Planeamento e articulação 

Práticas de ensino 

Monitorização da avaliação das aprendizagens 

Serviços/Medidas de promoção do sucesso escolar 

Resultados sociais 

Ambiente 

Segurança 

Disciplina 



Critérios de análise das respostas para 

determinar pontos fortes e pontos a melhorar 

Critério de análise das 

respostas 

Pontos Fortes 

(média do item) 

Máximo 3 itens  

Pontos a  melhorar 

(média do item) 

Item menos pontuado 

Azul  > ou = 5,5 

Preto entre 5,4 e 4,5 entre 5,4 e 4,5 

 

Verde entre 4,4 e 3,5 

Carmim < 3,5 

Pontuação 
Escala de 

satisfação 

Opção utilizada no 

questionário 

1 Não sei 

2 Não satisfatório Discordo totalmente 

3 Não satisfatório Discordo 

4 Satisfatório Nem concordo nem discordo 

5 Bom Concordo 

6 Muito Bom Concordo totalmente 



2.1.  Análise das respostas 

 

 

Pré-escolar 
Pontos fortes e Pontos a melhorar 



Liderança e gestão 

Pontos fortes 

• (15.1) A educadora manifestou disponibilidade – 5,7 

• (15.2) A educadora manifestou tolerância, 
compreensão e firmeza – 5,6 

• (14) A educadora promoveu uma boa relação com os 
EE  – 5,6 

 
Encarregado

s de 
Educação 

Pré-escolar 

(22 questões) 

 

•51 questões tiveram a pontuação máxima (6) 
Educadoras 

(79 questões) 



Liderança e gestão 

 Pontos a melhorar /Item com valor mais baixo 

 

• (30) Os alunos são bem atendidos no refeitório – 2,9 

Encarregados 
de Educação 

Pré-escolar 

(22 questões) 

 

•Não há. 

• O valor mais baixo é 4,0. 

• (9.2.7.2) Atendimento no refeitório – 4,0 
 

Educadoras 

(79 
questões) 



Prestação do Serviço Educativo 

Pontos fortes 

• (21.1) As atividades realizadas promoveram o 
desenvolvimento da criatividade, aprendizagens 
significativas e espírito crítico – 5,2 

• (16) O ensino é bom nesta escola – 5,2 

• (19) O meu filho é incentivado para ter bons 
resultados – 5,1 

 Encarregados 
de Educação 

Pré-escolar 

(6 questões) 

 

•17 questões tiveram a pontuação máxima (6) 
Educadoras 

(36 questões) 



Prestação do Serviço Educativo 

 Pontos a melhorar /Item com valor mais baixo 

• Não há. 

• O valor mais baixo é 4,0. 

• (21.2) As atividades educativas promoveram respostas 
adequadas às necessidades dos diferentes alunos – 4,0 

Encarregados 
de Educação 

Pré-escolar 

(6 questões) 

 

•Não há. 

•O valor mais baixo é 5,7. 

•19 questões tiveram 5,7. 

 

 

 

Educadoras 

(36 questões) 



Resultados Sociais 

Pontos fortes 

• (24) O meu filho revela satisfação pela forma 
como é tratado na escola– 5,6 

• (23) O meu filho tem bons amigos nesta escola 
– 5,5 

• (20) Gosto que o meu filho ande nesta escola – 
5,4 

 Encarregados 
de Educação 

Pré-escolar 

(9 questões) 

 

• Todas as questões tiveram a pontuação máxima (6) 
Educadoras 

(5 questões) 



Resultados Sociais 

 Pontos a melhorar /Item com valor mais baixo 

• Não há. 

• O valor mais baixo é 4,0. 

• (25.3) O Agrupamento dispõe de assistentes operacionais 
que realizam atividades de acordo com as necessidades– 
4,0 

Encarregados 
de Educação 

Pré-escolar 

(22 questões) 

 

•Não há. 

• O valor mais baixo é 6,0. 

 

Educadoras 

(5 questões) 



 

 

1º ciclo 
Pontos fortes e Pontos a melhorar 



Liderança e gestão 

Pontos fortes 

• (1) O professores manifesta disponibilidade – 5,8 

• (2)  O professor manifesta tolerância e 
compreensão – 5,6 

• (4) O professor fornece todas as informações 
para o desenvolvimento das minhas atividades – 
5,9 

Alunos 

1º ciclo 

(9 questões) 

• (15.1) O prof. Manifestou disponibilidade – 5,0 

• (13.1.) O prof. Informou sobre os progressos e 
dificuldades do educando – 4,9 

• (15.2) O prof. Manifestou compreensão, 
tolerância e firmeza – 4,8 

Encarregados 
de Educação 

1ºciclo 

(22 questões) 



 

 

• (1.10.2) – A coordenadora do estabelecimento cumpriu e fez 
cumprir as decisões do Diretor – 5,8 

• (1.10.3) – A coordenadora do estabelecimento transmitiu as 
informações do Diretor – 5,8 

•(2.5.1) – O PAA foi elaborado de acordo com os objetivos 
estratégicos do PEA – 5,8 

Professores 

1º ciclo 

(59 questões) 

Liderança e gestão 

Pontos fortes 



Liderança e gestão 

 Pontos a melhorar /Item com valor mais baixo 

• Não há. 

• O valor mais baixo é 4,3. 

• (33) O refeitório tem qualidade – 4,3 

• (34) No refeitório sou bem atendido – 4,3 

Alunos 

1º ciclo 

(9 questões) 

• (30) O Refeitório tem qualidade – 3,1 

• (3)  A Direção define e calendariza os seu objetivos – 3,3 

• (5) Qualquer incidente crítico é tido em consideração – 3,4 

 

Encarregados 
de Educação 

1ºciclo 

(22 questões) 



•  Não há. 

•  O valor mais baixo é 3,5. 

• (3.9.1) Ação de melhoria Saber + contribuíu para alcançar as 
metas do PEA – 3,5 

Professores 

1º ciclo 

(59 questões) 

Liderança e Gestão 

Pontos a melhorar /Item com valor mais baixo 



Prestação do Serviço Educativo 

Pontos fortes 

• (7) Os professores desta escola ensinam bem – 5,9 

• (12) Os professores da minha éscola estimulam uma 
aprendizagem autónoma – 5,8 

• (17) A avaliação é justa – 5,7 

Alunos 

1º ciclo 

(13 questões) 

• (20) Gosto que o meu filho ande nesta escola – 5,2 

• (19) O meu filho é incentivado para ter boa notas – 4,9 

• (16) O ensino é bom nesta escola – 4,8 

Encarregados 
de Educação 

1ºciclo 

(12 questões) 



Prestação do Serviço Educativo 

Pontos fortes 

• (5.9) Promovo a corresponsabilização dos alunos e respetivo EE 

no processo ensino/aprendizagem– 5,8 

 

• As questões relativas ao planeamento, prática letiva e 

monitorização das aprendizagens (5.1. a 5.9.) tiveram pontuações 

na maioria de 5,7 

Professores 

1º ciclo 

(49 questões) 

 



Prestação do Serviço Educativo 

Pontos a melhorar /Item com valor mais baixo 

• Não há 

• O valor mais baixo é 4,1 

• (10) Uso o computador na sala de aula com alguma 
frequência – 4,1  

Alunos 

1º ciclo 

(13 questões) 

• Não há. 

•O valor mais baixo é 3,8 

•(21) As atividades educativas são adequadas às 
necessidades dos diferentes alunos – 3,8 

Encarregados 
de Educação 

1ºciclo 

(12 questões) 



Prestação do Serviço Educativo 

Pontos a melhorar /Item com valor mais baixo 

• Não há. 
• O valor mais baixo é 3,9 

• (8.5) O Centro de Recursos favorece o trabalho em 
rede, o desenvolvimento de projetos e a integração da 
escola na comunidade – 3,9  

 

Professores 

1º ciclo 

(49 questões) 

 



Resultados Sociais 

Pontos fortes 

• (27) Sinto-me seguro na escola – 5,8 

• (28) Tenho amigos na escola – 5,8 

• (22) Conheço o Regulamento Interno da Escola – 5,7 

• (23) As regras da escola incutem o respeito pelo outro – 
5,7 

Alunos 

1º ciclo 

(4 questões) 

• (24) O meu filho tem bons amigos nesta escola – 5,2 

• (25) O meu filho revela satisfação pela forma como é 
tratado – 5,1 

• (27) A Escola apresenta um ambiente limpo e cuidado – 
4,8 

• (28) A Escola apresenta um ambiente cívico na 
apresentação dos diferentes espaços – 4,8 

Encarregados 
de Educação 

1ºciclo 

(4 questões) 



Resultados Sociais 

Pontos fortes 

• (10.1) A escola apresenta um ambiente limpo e cuidado – 5,5 

• (9.2) A escola dispões de procedimentos para evacuação de 

emergência, violência e indisciplina – 5,2 

• (9.3) A Escola cumpre as normas e planos de manutenção 

preventiva de espaços e equipamentos – 5,2 

Professores 

1º ciclo 

(5 questões) 

 



Resultados Sociais 

Pontos a melhorar /Item com valor mais baixo 

• Não há. 

• Todos os valores estão acima de 4,5 

• (30) A Escola tem um ambiente limpo e cuidado – 4,5 

Alunos 

1º ciclo 

(4 questões) 

• Não há 

•Todos os valores estão acima de 4,5 

•(26.3)  A Escola dispõe de assistentes operacionais que 
operacionalizam atividades de acordo com as necessidades. 

 

Encarregados 
de Educação 

1ºciclo 

(4 questões) 



Resultados Sociais 

Pontos a melhorar /Item com valor mais baixo 

•  Não há. 

• O valor mais baixo é 4,8. 

•  (30) A Escola dispões de pessoal não docente para resolver 

situações de insegurança no relacionamento interpessoal – 

4,8. 

Professores 

1º ciclo 

(5 questões) 

 



2.3análise das respostas 

 

 

2º e 3º ciclos 
Pontos fortes e Pontos a melhorar 

 



Liderança e gestão 

Pontos fortes 

• (4) O DT fornece todos os dados necessários para as 
minhas atividades – 5,5 

• (1) O DT manifesta disponibilidade – 5,4 

• (3) O DT manifesta firmeza – 5,3  

• (2) O DT manifesta tolerância e compreensão – 5,3 

• (5) O DT promove a participação dos pais – 5,3 

Alunos 

2º/3º ciclos 

(17 questões) 

• (15.1) O DT manifestou disponibilidade  - 5,4 

• (15.2) O DT manifestou tolerância e compreensão – 5,3 

• (13.1) O DT informou sobre os progressos do meu 
educando – 5,2 

• (14) O DT promoveu uma boa relação com os EE – 5,2 

Encarregados 
de Educação 

2º/3ºciclos 

(29 questões) 



• 24 (28%) dos itens registaram pontuação acima de 5,5 

 

• (11.3.5.2) Atendimento da Reprografia – 5,9 

• (2.3.9) Melhorar o envolvimento do alunos NEE nas at. escolares – 5,7 

•(2.4.3.1) A distribuição do serviço tem em atenção o enquadramento legal – 5,7 

•(2.5.1) O PAA foi elaborado de acordo com os obj. estratégicos do PEA – 5,7 

•(3.2) A informação recolhida na autoavaliação é sistemática, tratada e divulgada – 5,7 

•(11.3.4.2) Atendimento da secretaria – 5,7 

Professores 

2º/3º ciclos 

(86 questões) 

 

Liderança e gestão 

Pontos fortes 



Liderança e gestão 

Pontos a melhorar 

• (49) Os serviços do Refeitório têm qualidade – 3,4  

Alunos 

2º/3º ciclos 

(17 questões) 

• (36) O Refeitório tem qualidade – 3,3 

• (37) Os alunos são bem atendidos no Refeitório – 3,4 

Encarregados 
de Educação 

2º/3ºciclos 

(29 questões) 



• (11.3.3.1) A qualidade do Refeitório – 2,7 

• (11.3.3.2) O atendimento do Refeitório – 2,9 

Professores 

2º/3º ciclos 

(86 questões) 

 

Liderança e gestão 

Pontos a melhorar 



Prestação do Serviço Educativo 

Pontos fortes 

• (16) Conheço os critérios de avaliação – 5,2 

• (17) A avaliação das aprendizagens é justa – 5,0 

• (7) Os professores desta escola ensinam bem – 4,9 

• (12) Os professores estimulam uma aprendizagem 
autónoma – 4,9 

Alunos 

2º/3º ciclos 

(25 questões) 

•  (23) O meu filho tem bons amigos nesta escola – 5,3 

• (16) O ensino é bom nesta escola – 5,2 

• (19) O meu filho é incentivado a trabalhar para ter bons 
resultados – 5,1 

Encarregados 
de Educação 

2º/3º ciclos 

(9 questões) 



Prestação do Serviço Educativo 

Pontos fortes 

• 18  (33,3%) dos itens têm pontuação acima de 5,5. 

• (8.6) O SPO contribui para a qualidade do serviço prestado – 5,8 

• (4.1.9) O Dep. Tem promovido a  análise e monitorização dos resultados 
escolares dos alunos – 5,7 

• (4.2.7) Os CT têm promovido a concretização dos planos de 
acompanhamento predagógico – 5,7 

• (5.3) Promovo e regulo a aplicação das estratégias e metodologias do sucesso 
educativo – 5,7 

• (5.7) Fomento o processo de autoavaliação dos alunos – 5,7 

• (5.8) Transmito a informação sobre o progresso dos alunos ao EE – 5,7 

• (5.9) Promovo a corresponsabilização dos alunos e EE – 5,7 

• (8.5) O SPO fomenta o desenvolvimento de relações na comunidade 
educativa – 5,7 
 

Professores 

2º/3º ciclos 

(54 questões) 



Prestação do Serviço Educativo 

Pontos a melhorar 

• (18) Estou satisfeito com as atividades de enriquecimento (Jornal e 
Clube da Ciência e Ambiente) em que me inscrevi – 2,5 

• (29) Os alunos estão atentos nas aulas de acompanhamento – 3,1 

• (31) Os alunos são pontuais às aulas de acompanhamento – 3,2 

• (30) Os alunos cumprem as tarefas propostas nas aulas de 
acompanhamento – 3,3 

•  (10) Uso o computador na sala de aula com alguma frequência  - 
3,3 

Alunos 

2º/3º ciclos 

(25 questões) 

• Não há. 

• O valor mais baixo é 4,5. 

• (21.2) As atividades promoveram respostas educativas adequadas às 
necessidades dos diferentes alunos  - 4,5 

Encarregados 
de Educação 

2º/3º ciclos 

(9 questões) 



Prestação do Serviço Educativo 

Pontos a melhorar /Item com valor mais baixo 

• Não há.  O valor mais baixo é 3,8. 

• (9.7) Trabalha com ambientes digitais e ferramentas web – 3,8 

Professores 

2º/3º ciclos 

(54 questões) 



Resultados Socias 

Pontos fortes 

• (41) A escola tem um ambiente limpo e cuidado – 5,6 

• (20) Nesta escola e na minha turma sinto-me integrado -  
5,3 

•(36) As regras da escola incutem o respeito pelos outros – 
5,0 

Alunos 

2º/3º ciclos 

(11 questões) 

• (20) Gosto que o meu filho ande nesta escola – 5,3 

• (24) O meu filho revela satisfação pelo modo como é 
tratado nesta escola – 5,0 

• (26) A Escola apresenta um ambiente limpo e cuidado – 
5,0 

Encarregados 
de Educação 

2º/3º ciclos 

(9 questões) 



Resultados Sociais 

Pontos fortes 

• (11.1) A escola apresenta um ambiente limpo e cuidado – 5,7 

Professores 

2º/3º ciclos 

(5 questões) 



Resultados Socias 

Pontos a melhorar /Item com valor mais baixo 

• Não há. 

• O valor mais baixo é 4,3 

• (3.9) Na minha escola existe um sistema de entradas e 
saídas que funciona bem – 4,3 

Alunos 

2º/3º ciclos 

(11 questões) 

• Não há. 

• O valor mais baixo é 4,1 

• (2.5.3) O Agrupamento dispõe de assistentes 
operacionais que operacionalizam atividades de acordo 
com as necessidades – 4,1 

Encarregados 
de Educação 

2º/3º ciclos 

(9 questões) 



Resultados Sociais 

Pontos a melhorar /Item com valor mais baixo 

• Não há. O valor mais baixo é 4,4 

• (10.1.3) O Agrupamento dispõe de pessoal não docente para 
resolver situações de insegurança no relacionamento interpessoal 
- 4,4 

Professores 

2º/3º ciclos 

(9 questões) 



2.4.Análise das respostas 

 

 

Assistentes técnicos e 
operacionais 

Pontos fortes e Pontos a melhorar 

 



Liderança e gestão 
Pontos fortes 

• (2) A escola é conhecida por alunos e EE por ser uma referência 
- 5,6 

Pessoal não 
docente 

(27 questões) 

Pontos a melhorar 

Pessoal não 
docente 

(27 questões) 

• (19.3.1) A qualidade do Refeitório – 3,2 



Prestação do Serviço Educativo 
Pontos fortes 

• (10.1) As tarefas que exerço têm permitido o funcionamento 
dos diversos setores da escola- 5,1 

Pessoal não 
docente 

(6 questões) 

Pontos a melhorar /Item com valor mais baixo 

Pessoal não 
docente 

(6 questões) 

 

•Não há.  O valor mais baixo é 4,9 

• (7) Os alunos que recorrem aos serviços que presto têm 
manifestado a sua satisfação – 4,9 

•(9) Os EE que recorrem têm manifestado a sua satisfação- 4.9 

•(10) As tarefas que exerço têm contribuído para o 
desenvolvimento do processo educativo - 4,9 



Resultados Sociais 
Pontos fortes 

• (16) A escola apresenta um ambiente limpo e cuidado – 5,4 

Pessoal não 
docente 

(5 questões) 

Pontos a melhorar 

Pessoal não 
docente 

(5 questões) 

• (15.1) A escola dispõe de número suficiente de pessoal que permite 
ter disponibilidade para atender os diversos elementos – 3,4 



2.5.Análise das respostas 
 

 

Coordenadores e 
subcoordenadores de 

Departamento 
Pontos fortes e Pontos a melhorar 

 



 

 

 

 

 
3.5.1.Coordenação e promoção do trabalho cooperativo 

Pontos fortes 

• Todas as questões tiveram a pontuação máxima, à 

exceção de uma 

• (1.3.5) Promove a análise e reflexão das práticas 

educativas – 5,0 

Pré-escolar 

(11 questões) 

• (1.3.7) Promove a análise e reflexão sobre a elaboração de 
instrumentos de avaliação – 5,7 

• (1.2.1.) Promove medidas de planificação e de avaliação das 
atividades – 5,6 

 

1º ciclo 

(13 questões) 

• (1.3.8.) Promove a análise dos resultados dos alunos por 
ano e turma - 5,5 

• (1.3.1.) Promove a planificação das unidades letivas – 5,5 
2º e 3º ciclo 
(13 questões) 

Subcoordenadores 

(13 questões) 

• (1.2.2.) Promove a troca de experiências e a cooperação entre todos os 
docentes – 4,4 

• (1.3.6.) Promove a definição de critérios de avaliação – 5,4 

• (1.3.7.) Promove a análise e reflexão sobre a elaboração de instrumentos de 
avaliação – 5,4 

•(1.3.8.) Promove a análise dos resultados dos alunos por ano e turma - 5,4 

 



 

 

 

 

 
3.5.1.Coordenação e promoção do trabalho cooperativo 

Pontos a melhorar /Item com valor mais baixo 

• Não há. 

•O valor mais baixo é 5,0. 

•(1.3.5.) – Promove a análise e reflexão das práticas educativas – 
5,0 

Pré-escolar 

(9 questões) 

• Não há. 

•O valor mais baixo é 4,6. 

•(1.3.5.) – Promove a análise e reflexão das práticas educativas – 
4,6 

1º ciclo 

(13 questões) 

• Não há. 

•O valor mais baixo é 4,5. 

•(1.3.5.) – Promove a análise e reflexão das práticas educativas – 
4,5 

2º e 3º ciclo 

(13 questões) 

Subcoordenadores 

(13 questões) 

• Não há. 

•O valor mais baixo é 4,5. 

•(1.3.5.) – Promove a análise e reflexão das práticas educativas – 
4,5 



 

 

 

 

 
3.5.2. Articulação com outras estruturas 

Pontos fortes 

Pré-escolar 

(3 questões) 

1º ciclo 

(6 questões) 

•(2.3.2) – Promove a análise dos resultados dos alunos – 5.5 

•(2.2)- Promove a análise e reflexão sobre práticas educativas -5,3  

 

2º e 3º ciclo 

(6 questões) 

• Todas as questões tiveram a pontuação 

máxima, à exceção de uma (2.1) Promove 

medidas de articulação do departamento 

com os demais coordenadores – 5,5 

•(2.3.2) – Promove a análise dos resultados dos alunos – 5.5 

•(2.2)- Promove a análise e reflexão sobre práticas educativas -5,3 

•(2.3.1) Promove o debate sobre critérios de avaliação – 5,3 

•(2.3.4)  Avalia a eficácia das estratégias de ensino -5.3 



 

 

 

 

 
3.5.2. Articulação com outras estruturas  

Pontos a melhorar /Item com valor mais baixo 

• Não há.  O valor mais baixo é 5,5. 

• (2.1.) Promove medidas de articulação com os outros 
departamentos – 5,5 

Pré-escolar 

(9 questões) 

• Não há.  O valor mais baixo é 4,8. 

• (2.1.) Promove medidas de articulação com os outros 
departamentos – 4,8 

 

1º ciclo 

•Não há.  O valor mais baixo é 4,7. 

• (2.1.) Promove medidas de articulação com os outros 
departamentos – 4,7 

 

2º e 3º ciclo 

Subcoordenadores 
 

 



 

 

 

 

 
3.5.3. Dinamização e acompanhamento do trabalho dos 

docentes 

Pontos fortes 

•Todas as questões tiveram a pontuação máxima (6). 

 

Pré-escolar 

(7 questões) 

• (3.1.2.) Promove a planificação das atividades interdisciplinares– 
5,6 

• (3.1.1.) Promove a planificação de unidades letivas – 5,5 

1º ciclo 

(7 questões) 

• (3.1.3.) Promove a planificação de unidades letivas – 5,3 

• (3.3.1.) Demonstra disponibilidade para apoiar os colegas em 
particular os menos experientes – 5,3 

2º e 3º ciclo 

(7 questões) 

Subcoordenadores 

(3 questões) 

•  (2.1.) Demonstra disponibilidade para apoiar os colegas – 5,5 

 

 

 



 

 

 

 

 
3.5.3. Dinamização e acompanhamento do trabalho dos 

docentes  

Pontos a melhorar /Item com valor mais baixo 

• Não há.  Todos os itens obtiveram o valor 6. 
Pré-escolar 

(9 questões) 

• Não há. 

• O valor mais baixo é 5,2. 

• (3.3.4.) Inventaria as necessidades de formação – 5,2 
 

1º ciclo 

• Não há. 

• O valor mais baixo é 5,0. 

• (3.3.4.) Inventaria as necessidades de formação – 5,0 

• (3.3.2.) Orienta e coordena pedagogicamente os docentes do 
departamento – 5,0 

2º e 3º ciclo 

Subcoordenadores 

(3 questões) 

• Não há. 

•O valor mais baixo é 4,7 

• (2.3.) Inventaria as necessidades de formação – 4,7 

 

 

 



 

 

 

 

 
3.5.4.Avaliação e diagnóstico 

Pontos fortes 

• Todas as questões tiveram a pontuação máxima (6). 

 

Pré-escolar 

(6 questões) 

•(4.1)Dinamiza a avaliação das atividades planeadas -5.4 

•(4.2.1)Promove a discussão de estratégias de diferenciação 
pedagógica - 5,4 

1º ciclo 

(6 questões) 

 

 

2º e 3º ciclo 

(6 questões) 

Subcoordenadores 

(5 questões) 

•  (3.1.) Dinamiza a avaliação das atividades planeadas– 5,6 

 

 

• (4.2.1)Promove a discussão de estratégias de diferenciação 
pedagógica- 5,2 

• (4.2.2)Promove a análise e reflexão sobre práticas educativas- 5,2 

• (4.1)Dinamiza a avaliação das atividades planeadas -5,5 



 

 

 

 

 
3.5.4.Avaliação e diagnóstico 

Pontos a melhorar /Item com valor mais baixo 

Pré-escolar 

(9 questões) 

• Não há. O valor mais baixo é 5. 

• (4.5) Promove a realização de atividades de investigação, reflexão 
e estudo – 5,0 

1º ciclo 

• Não há. O valor mais baixo 4,5. 

•(4.5) Promove a realização de atividades de investigação, reflexão 
e estudo – 5,0 

• (4.4) Estimula a criação de condições para articulação entre a 
formação inicial e a formação contínua – 5,0 

 

2º e 3º ciclo 

Subcoordenadores 

(5 questões) 

•Não há. 

•O valor mais baixo é 4,5 

• (3.5.) Promove a realização de atividades de investigação, de 
reflexão e de estudo – 4,5 

 

• Não há. O valor mais baixo é 6 



 

 

 

 

 
3.5.5.Competências do coordenador do departamento 

Pontos fortes 

Pré-escolar 

(12 questões) 

•(5.3.1)- Mantem boas relações com os colegas- 5,7 

•(5.3.2)-Divulga a informação pronta e eficazmente- 5,7 

•(5.1.3)- Possui competências de comunicação – 5,6 

•(5.1.5)- Delega funções eficazmente- 5,6 

1º ciclo 

(12 questões) 

 

2º e 3º ciclo 

(12 questões) 

 

Subcoordenadores 

(12 questões) 

•  (4.1.) Possui conhecimento atualizado – 5,7 

• (4.3.1.) mantém boas relações com os colegas – 5.7 

• (4.3.2.) Divulga a informação pronta e eficazmente – 5,6 

• (4.1.3.) Possui competências de comunicação – 5,6 

 

Todas as questões tiveram a pontuação máxima (6). 

•(5.3.2)-Divulga a informação pronta e eficazmente- 5,6 

•(5.3.1)- Mantem boas relações com os colegas- 5,5 

•(5.1.1)- Possui o conhecimento atualizado -5,5 



 

 

 

 

 
3.5.5.Competências do coordenador do departamento 

Pontos a melhorar /Item com valor mais baixo 

Pré-escolar 

(12 questões) 

•Não há.  

•O valor mais baixo é 5,5 obtido em 8 questões  

  

 

1º ciclo 

(12 questões) 

 

• Não há. O valor mais baixo é 4,9  

• (5.2.4) Demonstra visão estratégica – 4,9 

 

2º e 3º ciclo 

(12 questões) 

 

Subcoordenadores 

(12 questões) 

•Não há. O valor mais baixo é 5,1 

• (4.1.5.) Delega funções eficazmente – 5,1 

•Não há.  

•O valor é sempre 6. 



2.6.Análise das respostas 
 

 

Diretores de Turma 
Pontos fortes e Pontos a melhorar 

 



Gestão das funções do DT 
Pontos fortes 

• (1.3) Criou condições de participação dos professores na 
planificação dos trabalhos – 5,9 

• (1.4) Incentivou o diálogo permanente com alunos e pais – 5,9 

• (1.5) Garantiu a informação atualizada aos EE – 5,9 

• (3.1) Enquanto DT manifestou disponibilidade – 5,9 

Diretores de 
Turma 

(14 questões) 

Pontos a melhorar /Item com valor mais baixo 

Diretores de 
Turma 

(14 questões) 

• Não há.  

• O valor mais baixo é 5,0. 

• (2.4) Manifestou uma relação fácil com o pessoal não docente – 
5,0 



Trabalho desenvolvido pelo Conselho de 

Turma 
Pontos fortes 

• (5.3) – O CT promoveu ambientes favoráveis à aprendizagem -
5,7 

• (5.5) O CT promoveu a implementação de estratégias de 
diferenciação pedagógica – 5,7 

• (5.6) O CT promoveu a dinamização de atividades de inclusão – 
5,7 

Diretores de 
Turma 

(14 questões) 

Pontos a melhorar /Item com valor mais baixo 

Diretores de 
Turma 

(14 questões) 

• Não há.  

• O valor mais baixo é 5,2. 

• (6.3) O PTT permitiu desenvolver um trabalho mais diferenciado 
– 5,2 



Participação e envolvimento dos EE 
Pontos fortes 

• (10.3) Comparência nas reuniões convocadas – 5,2 

 

Diretores de 
Turma 

(3 questões) 

Pontos a melhorar /Item com valor mais baixo 

Diretores de 
Turma 

(3 questões) 

• Não há.  

• O valor mais baixo é 4,9. 

• (10.1) Acompanhamento da vida escolar dos educandos – 4,9 



Coordenação de Diretores de Turma 
Pontos fortes 

• (17) Promoveu a existência de meios e documentos de trabalho 
bem como a orientação necessária ao desempenho das tarefas 
dos DT – 5,7 

• (24.1) Manifestou disponibilidade – 5,5 

Diretores de 
Turma 

(20 questões) 

Pontos a melhorar /Item com valor mais baixo 

Diretores de 
Turma 

(20 questões) 

• Não há.  

• O valor mais baixo é 5,0. 

• (18) Promoveu o acompanhamento dos PTT de forma integrada 
e numa perspetiva de articulação interdisciplinar – 5,0 

• (22) Promoveu a coordenação de estratégias perspetivadas e 
adequadas à prevençaõ da indisciplina e ao desenvolvimento de 
competências interpessoais – 5,0 



3. Considerações finais 



Considerações finais 

 Conclui-se que predominam as apreciações positivas (média 
superior a 4,5) nas três dimensões avaliadas pelos vários 
intervenientes, nos diferentes ciclos de ensino. 

 Embora o grau de satisfação varie ligeiramente nas diferentes 
questões, não há diferenças significativas na satisfação global 
dos utentes ( alunos e EE )e dos prestadores do serviço 
educativo (Professores  e assistentes técnicos e operacionais), 
nos diferentes ciclos de ensino. 

 As questões relacionadas com as instalações e serviços - 
refeitório obtem um menor grau de satisfação em quase todos 
os grupos de respondentes. 

 As lideranças intermédias: a coordenação dos departamentos 
e subdepartamentos, a direção de turma e a cordenação dos 
DT obtêm na maioria dos itens médias muito positivas. 



Considerações finais 

Os valores obtidos sugerem a melhoria dos seguintes aspetos:  

 

 funcionamento dos serviços de refeitório; 

 funcionamento do Centro de Recursos; 

 a adequação das atividades às necessidades dos alunos; 

 mais pessoal não docente para resolver situações de 
insegurança no relacionamento interpessoal; 

 o uso dos computadores na sala de aula pelos alunos; 

 aulas de acompanhamento; atividades de enriquecimento 
curricular; sistema de entrada e saída da escola (2º e 3ºciclo). 

     

    

 

 


