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 “Educar no Presente, no Caminho do Sucesso”  

In Projeto Educativo do Agrupamento 2017-2020 

1. INTRODUÇÃO 

 
A Avaliação e Qualidade são, nos dias de hoje, um dos temas de atenção e debate na 

Administração Pública Portuguesa, particularmente nas escolas/agrupamentos. Vivemos numa 
época de rápidos desenvolvimentos e constantes mudanças que se refletem na vida das escolas e, 
por conseguinte, estas devem ter em conta as transformações sociais, culturais, tecnológicas e 
alterações legislativas.  

A procura da Excelência e da Qualidade nas organizações é uma preocupação que tem 
assumido particular relevo, tendo em conta a concorrência e a competitividade na economia global, 
bem como a importância do capital humano nos processos de crescimento e desenvolvimento das 
organizações (Clímaco, 2007).  

Em Portugal, a preocupação com a autoavaliação e a Qualidade surge nas escolas como 
imperativo legal, e não só devido à necessidade de prestação de contas e responsabilização das 
instituições educativas e dos seus agentes. A Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro designada por 
“Lei do Sistema de Avaliação da Educação e do Ensino não Superior” que lhes é colocado o desafio 
da avaliação e a pertinência da procura do caminho para a Excelência e melhoria contínua. A 
Portaria n.º 1260/2007, de 26 de setembro veio reforçar a necessidade das escolas implementarem 
um sistema de autorregulação, referindo que a celebração de um contrato de autonomia só é 
possível com a adoção por parte da escola de dispositivos e práticas de autorregulação, entre 
outros requisitos. Com o Decreto-Lei n.º 75/2008 surge o novo modelo de gestão das escolas 
portuguesas que sustenta a existência de um Diretor para as escolas públicas, numa estratégia com 
sentido de conferir mais visibilidade e uma melhor prestação de contas à comunidade por parte da 
gestão escolar. O estabelecimento de métricas, a capacidade de autorregulação e a procura da 
qualidade no sistema educativo e nas escolas, são objetivos importantes a que as escolas deverão 
estar mais atentas e que deverão estar refletidas nos respetivos documentos estruturantes.  

O Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança constitui uma 
referência para o lema “Educar no Presente, no Caminho do Sucesso”, proporcionando um 
enquadramento e um sentido para as ações individuais. O Projeto Educativo configura-se como um 
documento de planificação estratégica para o triénio 2017/2020, tendo como finalidade apresentar 
e explicitar as linhas de orientação educativa do Agrupamento, de acordo com o Regime de 
Autonomia, Administração e Gestão, aprovado pelo Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril, alterado 
pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, o Decreto-Lei nº 91/2013 de 10 de julho, o Decreto-Lei 
n.º 54/2018, o Decreto-Lei n.º 55/2018 e a Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto, sobre os 
princípios orientadores da organização e gestão dos currículos dos ensinos básico e secundário.  

A publicação do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho estabelece o currículo dos ensinos básico 
e secundário, os princípios orientadores da sua conceção, operacionalização e avaliação das 
aprendizagens, de modo a garantir que todos os alunos adquiram os conhecimentos e desenvolvam 
as capacidades e atitudes que contribuem para alcançar as competências previstas no Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

A autonomia e a flexibilidade curricular facultam à escola a hipótese de enriquecer o currículo. 
Este enriquecimento surge do cruzamento do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória e das “Aprendizagens essenciais” das diferentes disciplinas que constituem o currículo.  



Observatório de Qualidade Escolar do Agrupamento                                                              Página 4 
 

A publicação do Decreto-Lei n.º 54/2018, em 6 de julho - Educação Inclusiva, revoga o 
Decreto-Lei n.º 3/2018, de 07 de janeiro, produzindo efeitos desde o início do ano letivo 
2018/2019, e vem estabelecer os princípios e as normas que garantem a inclusão, enquanto 
processo que visa responder à diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada 
um dos alunos, através do aumento da participação nos processos de aprendizagem e na vida da 
comunidade educativa. 

Identifica as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, as áreas curriculares 
específicas, bem como os recursos específicos a mobilizar para responder às necessidades 
educativas de todas e de cada uma das crianças e jovens ao longo do seu percurso escolar, nas 
diferentes ofertas de educação e formação. 

O Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança pretende criar uma cultura de escola onde 
todos encontrem oportunidades para aprender e as condições para se realizarem plenamente, 
respondendo às necessidades de cada aluno, valorizando a diversidade e promovendo a equidade e 
a não discriminação no acesso ao currículo e na progressão ao longo da escolaridade obrigatória. 

 Foi aprovada a Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola (anexo IV do Projeto 
Educativo), que constitui um instrumento fundamental para orientar o trabalho a desenvolver na 
escola, no sentido de concretizar os desafios da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania 
(ENEC):  

 Desenvolver competências pessoais e sociais;  

 Promover pensamento crítico;  

 Desenvolver competências de participação ativa;  

 Desenvolver conhecimentos em áreas não formais.  
No Projeto Educativo estão definidas as linhas de atuação para a inclusão que vinculam todo 

o agrupamento a um processo de mudança cultural, organizacional e operacional baseado num 
modelo de intervenção multinível que reconhece e assume as transformações na gestão do 
currículo, nas práticas educativas e na sua monitorização. 

No Projeto Educativo estão definidas também a Missão, os Valores e a Visão, assentes nas 
características da comunidade educativa e de acordo com as orientações nacionais e regionais, 
reforçando parcerias, estabelecendo metas tendo em conta os recursos disponíveis (humanos, 
físicos e materiais), definindo as politicas educativas para a comunidade educativa, sendo ainda a 
expressão dos princípios, orientações e metas definidas previamente e a atingir pelo Agrupamento, 
tornando-se a matriz de suporte que irá ser concretizada no Plano de Estudos e de 
Desenvolvimento do Currículo e nos Planos Plurianual e Anual de Atividades.  

 

2. EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO 
 
O Grupo de Trabalho encarregue da dinamização deste processo é constituído pelos 

seguintes membros: 
– Coordenação – Porfírio Matos 
– Subdiretora – Alexandra Gonçalves 
– Pré-escolar – Ana Paula Paulo 
– 1º ciclo – Teresa Lampreia 
– 2º ciclo – Fernanda Bica 
–  3º ciclo – Fernando Miranda 
– Representante do Pessoal Não Docente – Edite Nunes 
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A autoavaliação é um processo conduzido internamente mas pode contar com a intervenção 
de agentes externos. O feedback de um “amigo crítico” que seja simultaneamente compreensivo, 
mas ainda assim crítico, pode ajudar a explorar algumas das complexidades e ambiguidades dos 
resultados obtidos. Um amigo crítico tem que ser uma pessoa de confiança, imparcial, que coloque 
questões provocadoras, forneça dados para serem examinados através de outros olhares e critique 
o trabalho da equipa como amigo. Para tal desempenho, iremos convidar como “amigo crítico”. 

3. INSTRUMENTOS E METODOLOGIA ADOTADA 

A equipa designada pela Direção baseou o seu trabalho no modelo CAF1 – Estrutura Comum 
de Avaliação (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK), tal como já tinha acontecido no último relatório de 
avaliação interna elaborado em 2011-2013 e no Plano de Melhoria implementado, posteriormente, 
durante o ano letivo de 2012/2013.  

Foi feita a análise qualitativa de documentos e recursos pedagógicos associando-os aos nove 
critérios e respetivos subcritérios do modelo, adotando o sistema de pontuação (modelo clássico), 
com a flexibilidade possível.  

Tanto a grelha de autoavaliação preenchida pela comissão como os questionários 
elaborados para a Comunidade Educativa, foram baseados no modelo de grelha de autoavaliação 
disponível no manual de apoio para a aplicação da CAF Educação. Neste sentido, fez-se uma 
abordagem pelos critérios (meios e resultados) e subcritérios do modelo, criando-se os indicadores 
julgados mais importantes para o caso do Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança. A 
autoavaliação é o primeiro passo para o processo bench learning e para as mudanças subsequentes 
a serem implementadas, que resultarem do diagnóstico da organização e que permitam 
compreender e conhecer os pontos fortes e as áreas a melhorar.  

Para que a autoavaliação originasse um diagnóstico organizacional real e fiável, foi 
necessário ouvir todos aqueles que intervêm neste agrupamento de escolas. Os questionários 
foram aplicados online na plataforma Google Docs ao universo do pessoal docente, pessoal não 
docente e instituições com quem o agrupamento estabeleceu protocolos de cooperação e parceria. 
Aos alunos do agrupamento, foi feita uma seleção dos inquiridos, não tendo sido contemplados os 
alunos do Ensino Pré-Escolar e do 1º Ciclo (1º e 2º anos), pelo facto destes terem ainda enormes 
dificuldades na compreensão das questões e preenchimento do questionário com autonomia. Os 
questionários aplicados foram abrangentes e permitiram aferir conclusões sobre o nível de 
desempenho do agrupamento e evidenciar domínios que necessitam de ser melhorados. Para 
todos os pais/encarregados de educação, foram distribuídos questionários em formato de papel. 
Ao Diretor e membros da Direção foram feitas duas entrevistas tendo como base dois guiões.  

Todo o processo de inquirição e tratamento de dados garantiu a confidencialidade da 
identidade dos respondentes.  

É importante referir que a aplicação da CAF está em consonância com os objetivos da 
Avaliação Externa das Escolas levada a cabo pela IGEC (Inspeção-Geral da Educação e Ciência), pois 
contempla aspetos comuns (figura 1): 
 
 

                                                 
1 CAF - Estrutura Comum de Avaliação é um modelo de autoavaliação do desempenho organizacional, especificamente desenvolvido para ajudar as 

organizações do setor público dos países europeus a aplicar as técnicas da Gestão da Qualidade Total, melhorando o seu nível de desempenho e de 
prestação de serviços. A CAF baseia-se no pressuposto de que as organizações atingem resultados excelentes ao nível do desempenho na perspetiva 
dos cidadãos/clientes, colaboradores e sociedade quando têm lideranças que conduzem a estratégia, o planeamento, as pessoas, as parcerias, os 
recursos e os processos. A sua construção foi inspirada no Modelo de Excelência da Fundação Europeia para a Gestão da Qualidade (European 
Foundation for Quality Management ou EFQM) e no modelo da Universidade Alemã de Ciências Administrativas, em Speyer. 

 



Observatório de Qualidade Escolar do Agrupamento                                                              Página 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 

Os CRITÉRIOS DOS MEIOS correspondem aos recursos e potencialidades de uma 
organização, e são eles: 

Critério 1 - A Liderança é importante num agrupamento dado que é o Conselho Geral o 
órgão responsável pela definição das linhas orientadoras da sua atividade, bem como, o órgão de 
participação e representação da comunidade educativa; a Direção Executiva é o órgão de 
administração e gestão do agrupamento nas áreas pedagógica, cultural, administrativa e financeira 
e o Conselho Pedagógico que é o órgão de coordenação e orientação educativa do agrupamento. 
Estes três órgãos de liderança de topo estabelecem o caminho que a organização deve seguir, são 
os responsáveis pela definição da Missão, da Visão e dos Valores do agrupamento, que se 
encontram consubstanciados no Projeto Educativo. 

Critério 2 – A Gestão das Pessoas é um dos conceitos-chave, pois sem o envolvimento de 
todos os colaboradores, sejam estes pessoal docente ou não docente, não é possível atingir a 
excelência. Conforme sustenta Carneiro (2001, 114), “[o] modelo de governo das instituições 
educativas tem de ser sabiamente concebido de molde a permitir a mais ampla e irrestrita 
participação e o primado da regra democrática. O interesse superior da coletividade (…) deve 
sempre prevalecer sobre pontos de vista particulares”. 

Critério 3 - A Política e Estratégia estão bem presentes no dia a dia duma escola, pois sem 
Projeto Educativo, Regulamento Interno, Plano de Atividades ou Plano de Estudos e de 
Desenvolvimento do Currículo-PEDCA não existe forma de revelar quais as decisões tomadas para 
atingir os objetivos. O PEDCA cada vez mais assume um papel relevante na política do 
agrupamento, pois neste documento são explanadas as decisões relativas às opções curriculares 
que a escola pode tomar. 

Critério 4 - Atualmente, as Parcerias e Recursos assumem um papel cada vez mais 
preponderante nas escolas/agrupamentos, visto que são essenciais para implementar as atividades 
que servirão quer os clientes, quer os colaboradores. Avaliação e Qualidade: Dois Conceitos 
Indissociáveis na Gestão Escolar à partida, antes se oferecendo como um dos domínios mais 
fascinantes de inovação e de aperfeiçoamento mutuamente proveitosos. 

Critério 5 - Os Processos também desempenham um papel relevante, dado que tem que 
existir uma eficaz interação entre todas as atividades, todos os elementos da comunidade escolar 
têm que assumir que todos os processos devem funcionar como uma estrutura única e não como 
elementos isolados que não se tocam. 
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Os CRITÉRIOS DOS RESULTADOS são aqueles que refletem o êxito obtido pela boa 
aplicação, gestão e conjugação dos meios que a organização tem ao seu dispor: 

Critérios 6, 7 e 8 - Obviamente que todo o tipo de Resultados – Pessoas, Clientes (Alunos, 
mas também Encarregados de Educação na nossa perspetiva) e Sociedade – são de extrema 
importância para um agrupamento, mais que não seja para sentir o pulso de todos os elementos da 
comunidade.  

Critério 9 - O conceito Resultados Chave do Desempenho está bem presente na instituição 
escolar pois permite avaliar a qualidade do produto final e do serviço prestado. É, por assim dizer, o 
indicador último que permite diagnosticar e decidir. 

3.1. CRONOGRAMA DO PROJETO 

O processo de autoavaliação impõe um planeamento adequado de toda a atividade do 
agrupamento, através de processos de melhoria contínua ao ritmo possível do agrupamento e em 
função dos recursos disponíveis para o desenvolvimento do respetivo processo. A metodologia 
utilizada no Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, que teve início em outubro de 2017, 
desenrolou-se da seguinte maneira:  

a) Definição da estratégia a seguir para a implementação da CAF Educação 2013 e elaboração 
do Plano de Ação, do Cronograma, do Plano de Comunicação do Processo, da Estrutura do 
Portefólios e dos Relatórios de Autoavaliação;  

b) Elaboração dos indicadores dos questionários a aplicar ao Pessoal Docente, Pessoal Não 
Docente, Alunos, Pais/Encarregados de Educação e Parceiros;  

c) Realização de sessões de sensibilização ao Pessoal Docente e Pessoal Não Docente sobre os 
objetivos a alcançar, a metodologia a seguir, a importância da participação responsável de 
todos os intervenientes e o preenchimento dos questionários;  

d) Preenchimento dos questionários (Pessoal Docente, Pessoal Não Docente, Alunos, 
Encarregados de Educação e Parceiros);  

e) Apuramento dos resultados dos questionários;  

f) Preenchimento das Grelhas de Autoavaliação pela Equipa, em que cada indicador dos 
critérios da CAF é pontuado com base em evidências;  

g) Elaboração do Diagnóstico Organizacional do Agrupamento com base nos questionários 
recolhidos, nas entrevistas e nas Grelhas de Autoavaliação;  

h) Elaboração por parte do Observatório de Qualidade Escolar, dos Portefólios com os 
Resultados Escolares da Avaliação Sumativa Interna/Externa dos anos letivos 2017/18 e 
2018/19;  

i) Reunião da Equipa de Autoavaliação para a discussão dos resultados da avaliação interna 
realizada no agrupamento e das ações de melhoria a implementar; 

j) Apresentação à Direção Executiva dos Relatórios de Autoavaliação (2017/18 e 2018/19), do 
Plano de Melhoria e dos Portefólios do Observatório de Qualidade Escolar referentes aos 
anos letivos de 2017/2018 e 2018/2019; 
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K) Divulgação do Relatório, do Plano de Melhoria e Portefólios ao Conselho Pedagógico, 
Departamentos e Conselho Geral; 

l) Divulgação de todo o processo de avaliação interna na página do Agrupamento 
(www.aepal.pt); 

m) Divulgação dos documentos elaborados a toda a Comunidade Educativa; 

n) Implementação do Plano de Melhoria durante o ano letivo de 2019/2020; 

o) Elaboração do Relatório Global de Autoavaliação no final do ano letivo de 2018/2019. 

 
Foram feitas a análise qualitativa e quantitativa. Quanto à primeira foram identificados 117 

pontos fortes e 49 oportunidades de melhoria. No âmbito da segunda, o agrupamento alcançou 
801 pontos dos 1000 preconizados pelo Modelo de Excelência EFQM. 

 
Mas mais importante que os pontos encontrados, é sobre os pontos fortes e principalmente 

sobre as oportunidades de melhoria que o Agrupamento irá encontrar a sua dinâmica de melhoria. 
Assim, o grupo avaliador, tendo como base 49 (quarenta e nove) oportunidades de melhoria e 
alguns dos pontos fortes identificados na autoavaliação, deixa como recomendações 4 (quatro) 
ações de melhoria, sugerindo alguns meios necessários para a sua concretização e indicará a 
necessidade de estar explícito no plano de ação, os responsáveis, um prazo e o resultado esperado 
com a concretização de cada uma delas. Essas ações integrarão um plano de ação do Agrupamento. 

Os resultados da Autoavaliação e as ações propostas pelo grupo avaliador serão 
apresentadas à Direção, Conselho Pedagógico e Conselho Geral. Tal como tinha sido recomendado, 
as ações foram integradas num plano de ação que será aprovado pelos órgãos competentes.  
 

4. APRESENTAÇÃO DOS DADOS DA AUTOAVALIAÇÃO  

4.1. BREVE CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO. 

  
               O Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, constituído em 2000, fica situado no 
Alentejo Litoral, distrito de Setúbal, Concelho de Santiago do Cacém, e é formado pela Escola 
Básica de Alvalade do Sado (Escola Sede do Agrupamento), pela Escola Básica e Jardim de Infância 
de Ermidas-Sado, pela Escola Básica/JI de São Domingos da Serra e pela Escola Básica/JI de Vale de 
Água. 
 

               Neste ano letivo de 2018/2019, a população escolar teve um total de 386 alunos 
matriculados, distribuídos por 24 turmas abrangendo: 68 alunos no ensino Pré-Escolar; 177 alunos 
no 1º Ciclo; 54 alunos no 2º Ciclo e 87 alunos no 3º Ciclo. 
 
 
 

Estabelecimento / N.º alunos 

por ciclo/ano 

Pré-Escolar 
1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

Total Idades 

3 4 5 6 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 

Escola Básica Prof. Arménio 14 5 2 0 17 21 20 20 13 15 17 19 12 243 
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Tabela 1 
 
               A Comunidade Educativa do Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança de Alvalade 
Sado é constituída por um total de 857 elementos. Destes, cerca de 376 são Pais/Encarregados de 
Educação. 
Dos 386 alunos matriculados, seis são oriundos da Europa Ocidental (Holanda e Inglaterra), um do 
continente africano (África do Sul), três da Europa de Leste e um do continente asiático (China). 
Estiveram ainda matriculados cinco alunos de etnia cigana. 

 
A Ação Social Escolar abrange 201 alunos (52,1%). Destes, 99 são abrangidos pelo escalão A 

(49,3%), 84 pelo escalão B (41,8%) e 18 pelo escalão C (8,9%), sendo a percentagem mais 

significativa nos 1º e 3º ciclos. Dos alunos abrangidos pelo ASE, cerca de 28 – 28,3% (escalão A) e 

3 – 3,6% (escalão B), beneficiam de Suplemento Alimentar (16,9%), o que evidencia a debilidade 

socioeconómica das famílias. Cerca de 41% dos alunos não possui computador e 55% dispõem de 

equipamento informático, com ligação à Internet. 

 
 

Tabela 2 
 
            Conforme se pode verificar nas tabelas seguintes, 130 alunos foram abrangidos pelo Decreto-

Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, beneficiando de Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão. 

Destes alunos referidos, 24,3% pertencem ao 1º ciclo, 45,5% ao 2º ciclo e 71,3% ao 3º ciclo. 

 

 

 

MEDIDAS DE SUPORTE À APRENDIZAGEM E À INCLUSÃO 

(Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho) 

Alunos a frequentar o Ensino Básico no 
Agrupamento 

Alunos que beneficiam de Medidas de 
suporte à Aprendizagem e à Inclusão 

Lança 13 13 13 13 13 

Escola Básica de Ermidas-Sado - - - - 20 28 13 16 - - - - - 77 

Jardim de Infância de Ermidas-

Sado 5 8 10 0 - - - - - - - - - 21 

Escola Básica e Jardim de 

Infância de S. Domingos da Serra 
7 7 5 0 5 1 3 4 - - - - - 30 

Escola Básica e Jardim de 

Infância de Vale de Água 
3 - 2 0 1 2 3 3 - - - - - 14 

Total / ano 29 20 19 0 43 52 39 43 26 28 30 32 25 386 

Total / Ciclo 68 177 54 87 

Escalões/ano/ciclo de 

ensino 

Pré-

Escolar 

1.º Ciclo 2.º Ciclo 

 

3.º Ciclo 
 

Total de Alunos beneficiários 

da ASE 

1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º N.º % 

Escalão A 16 45 18 20 99 49,3% 

Escalão B 20 32 10 22 84 41,8% 

Escalão C - - 18 18 8,9% 

Total Beneficiários / 

ciclo 
36 77 88 201 52,1% 

Suplemento 

Alimentar 
1 13 9 8 31 16,9% 

Totais 37 90 105 232  
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319 130 40,8% 
Tabela 3 

 

Ciclo 
Total de 
Alunos 

Alunos que 
beneficiam 
de Medidas 

Medidas 
Universais 

Medidas 
Universais e 

Seletivas 

Medidas 
Universais, 
Seletivas e 
Adicionais 

1º Ciclo 177 43 24,3% 26 14 3 

2º Ciclo 55 25 45,5% 21 4 --- 

3º Ciclo 87 62 71,3% 58 2 2 
Tabela 4 

 

Anos de Escolaridade abrangidos pelo Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho 

Anos 
Total de 
Alunos 

Alunos que 
beneficiam 
de Medidas 

Medidas 
Universais 

Medidas 
Universais e 

Seletivas 

Medidas 
Universais, 
Seletivas e 
Adicionais 

2º Ano 52 16 6 10 2 

5º Ano 26 14 12 2 --- 

7º Ano 30 19 19 --- --- 
Tabela 5 

O Agrupamento integra, no presente ano letivo (2018/2019), 48 docentes a exercer funções, 

desde a educação pré-escolar (5), 1º ciclo (16), 2º ciclo (11), 3º ciclo (14) e educação especial (2). O 

número de docentes do quadro de zona pedagógica é de 5, sendo 16 o número de docentes 

contratados. Cerca de 70% dos docentes integram a carreira (quadro de escola/agrupamento). 

No Agrupamento, o PND - Pessoal Não Docente é constituído por 43 funcionários 

(assistentes operacionais e administrativos), 30 pertencem ao Ministério da Educação e 13 às 

autarquias. Dos 28 funcionários do ME a trabalhar na Escola Sede do Agrupamento (Escola Básica 

Prof. Arménio Lança de Alvalade do Sado), 8 exercem funções nos serviços administrativos 

(assistentes administrativos).  

Exercem funções no Agrupamento, 3 técnicas especializadas: duas psicólogas e uma 

terapeuta de psicomotricidade. Uma psicóloga a tempo inteiro, outra a meio tempo e a terapeuta com 

11 horas. Colaboram também com o agrupamento um psicólogo e uma terapeuta da fala do CRI. 

            Neste ano letivo, existem diversas parcerias e protocolos estabelecidos com cerca de 25 

entidades públicas e privadas da região. 

            Podemos verificar a existência de diversos projetos e clubes que desenvolvem atividades no 

agrupamento, salientando-se o trabalho realizado pelos Clubes Eco-Escolas, do PES - Plano 

Educação Para a Saúde englobado na Rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde e pelas 

Bibliotecas Escolares da Escola Sede e na Escola Básica de Ermidas-Sado, ambas pertencentes à 

respetiva Rede Nacional. 

           Dos projetos desenvolvidos salientamos, também, o PAE- Plano de Ação Estratégica, 

englobado no Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, pelo terceiro ano consecutivo e, 

a funcionar para os 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 7º anos de escolaridade, nas disciplinas de Língua Portuguesa, 

Inglês e de Matemática.  

5. NÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO NOS QUESTIONÁRIOS E ENTREVISTAS 
           Globalmente, ao nível da participação dos atores educativos, no processo de avaliação 

interna, os dados foram os seguintes: 
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 Dos 94 colaboradores do Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança (48 – Pessoal 

Docente, 46 – Pessoal Não Docente, incluindo as 3 técnicas especializadas), participaram 66, 

a que corresponde uma percentagem de adesão de 70,2% (70,8% - Pessoal Docente e 69,6% 

- Pessoal Não Docente); 

 Do conjunto dos 227 alunos do agrupamento a inquerir (alunos do 3º ao 9º ano), obteve-se a 

participação de 207 alunos, a que corresponde 91,2% de adesão (3ºe 4º anos – 91,5%; 2º 

ciclo – 96,5%; 3º ciclo – 87,5%); 

 Do conjunto de 376 Encarregados de Educação, obteve-se a participação de 303, a que 

corresponde 80,6% de adesão (Pré-Escolar – 66,1%; 1º ciclo – 80,8%; 2º ciclo – 91,2% e 3º 

ciclo – 76,1%); 

 Do conjunto dos cerca de 25 parceiros/instituições com protocolos em desenvolvimento com 

o agrupamento, obteve-se a participação de 6, a que corresponde 24,0% de adesão; 

 A Direção constituída por 3 docentes que participaram nas 2 entrevistas realizadas pelo 

OQE. 

           De um total de 725 pessoas a envolver, 585 aderiram, respondendo aos questionários 
distribuídos e entrevistas (80,7%). Estes resultados foram considerados bastante satisfatórios pela 
Equipa de Autoavaliação.  

É de salientar a participação de 55 alunos dos 57 que frequentam o 2º Ciclo e de 77 alunos, 
dos cerca de 88 do 3º Ciclo, assim como de 75, dos cerca de 82 alunos do 1º ciclo, que preencheram 
e entregaram os questionários. Salienta-se igualmente a elevada participação dos pais/EE (303 no 
universo de 376), nomeadamente, dos pais/EE com educandos no 2º ciclo (91,2%).  

5.1.  PESSOAL DOCENTE  

5.1.1. Resultados por Critério         

            A partir dos inquéritos recolhidos, foi possível classificar a opinião dos docentes, na escala 
de 0 a 5, por critério: 
 

CRITÉRIOS Média 

1 - Liderança 4,51 

2 – Planeamento e Estratégia 4,50 

3 – Gestão das Pessoas 4,46 

4 – Parcerias e Recursos 4,37 

5 – Gestão dos Processos 4,59 

7 – Satisfação das Pessoas 4,58 

9 – Resultados de Desempenho-Chave 4,49 

                                  Média Final                  4,51 
Tabela 6 

 
 

5.1.2. Caracterização dos Respondentes 
Dos 34 docentes que responderam ao questionário online, lecionam: 

 29,4% no 1º ciclo;  

 26,5% no 3º ciclo; 

 23,5% no 2º ciclo; 

 8,8% no Pré-Escolar;  

 5,9% nos 1º, 2º e 3º ciclos e  

 5,9% nos 2º e 3º ciclos.  
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5.2 PESSOAL NÃO DOCENTE    

5.2.1. Resultados por Critério 

            A partir dos inquéritos recolhidos, foi possível classificar a opinião dos inquiridos, na escala 
de 0 a 5, no seguinte critério:  
  

CRITÉRIOS Média 

7 – Resultados relativos às Pessoas 4,52 

                                         Média Final   4,52 
Tabela 7 

5.3 ALUNOS, PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E PARCEIROS  

5.3.1. Níveis de Satisfação dos Inquiridos 

            Relativamente aos resultados dos questionários aplicados aos alunos, aos pais/encarregados 
de educação e parceiros, sobre o grau de satisfação relacionado com o funcionamento do 
agrupamento e dos serviços, assim como da sua intervenção junto da comunidade local e regional 
(apoio aos alunos, higiene, segurança, qualidade de educação, promoção da cultura local, entre 
outros indicadores), obteve-se: 
 Grau de Satisfação Global 

Critério Média 

6 – Resultados Orientados para o 
Cidadão/Cliente 

Alunos Pais/EE 

Pré-Escolar ----- 4,32 

1º Ciclo  4,53  3,97 

2º Ciclo 3,68  4,16 

3º Ciclo 3,34 3,94 

Médias Parciais 3,88 4,09 

Média Final 3,98 
Tabela 5 

 
 

 

Critério Média 

8 – Impacto na Sociedade PARCEIROS 

Média 4,00 
Tabela 8 

 
 
 
 
 
 

5.4. RESULTADOS FINAIS DA AUTOAVALIAÇÃO –  ( Questionários e entrevistas )    

 

Critérios Média 
1. Liderança                                                                                                                                                  3,80 

2. Planeamento e Estratégia                                                                                                                  4,09 

3. Gestão das Pessoas                                                                                                                                4,18 
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4. Parcerias e Recursos                                                                                                                            3,99 

5. Gestão dos Processos                                                                                               4,35 

6. Satisfação do Cidadão/Cliente  4,00 

7. Satisfação das Pessoas  4,01 

8. Impacto na Sociedade  3,92 

9. Resultados de Desempenho-Chave  3,95 

Média Final - 4,03 

Tabela 9 – Resultados finais da autoavaliação (questionários e entrevistas – Escala de 0 a 5) 

 

A valoração de 4,03 obtida é bastante satisfatória para o processo de autoavaliação do 
Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança de Santiago do Cacém, com sede em Alvalade Sado, 
visando a elaboração e o lançamento de um novo Programa da Melhoria. 
Em relação aos processos anteriores de avaliação interna (2009/2010 – 3,81 e 2011-2013 – 3,74), a 
valoração aumentou em 0,29.  
Relativamente aos Critérios dos Meios (1 a 5): verifica-se uma melhoria em todos os resultados, em 
relação aos conseguidos na anterior autoavaliação. Quanto aos resultados relacionados com os 
Critérios dos Resultados (6 a 9): verifica-se também uma melhoria em todos os critérios, à exceção 
do critério 7 – Resultados para as Pessoas, onde se verifica uma diminuição de 0,3. 
   

6 - DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL  

6.1. INTRODUÇÃO  

Apresentados os resultados dos questionários aplicados e da autoavaliação efetuada pela 
Equipa, segue-se a apresentação dos aspetos mencionados nos inquéritos no que se refere a 
“Pontos Fortes” e “Aspetos a Melhorar”, no âmbito dos nove critérios do Modelo CAF. As médias 
dos critérios que se apresentam (numa escala de 0 a 100) foram feitas com base nos questionários 
aplicados ao Pessoal Docente e Pessoal Não Docente, nas entrevistas ao Diretor e Direção 

Executiva e na grelha de autoavaliação preenchida pela Equipa do Observatório de Qualidade 
Escolar. Os dados relativos ao Critério 6 (Satisfação Cidadão/Cliente) integram também a 
pontuação dada pelos alunos e pais/encarregados de educação. Os dados relativos a Critério 7 
(Satisfação das Pessoas) integram a pontuação dada pelos Parceiros com protocolos estabelecidos 
com o agrupamento. Assim, a análise que se segue contempla não só os indicadores dos 
questionários aplicados como também sugestões de melhoria dadas pelos mesmos.  

6.2. RESULTADO FINAL DA AUTOAVALIAÇÃO 

Depois de apurados e analisados todos os resultados dos questionários aplicados à 
comunidade escolar do Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança de Alvalade Sado e a 
avaliação feita pela Equipa de Autoavaliação do Observatório de Qualidade escolar, apresenta-se 
de seguida a média final obtida pelo agrupamento. 

Tabela 10 – MÉDIA FINAL DA AUTOAVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO  
(Escala de 0 a 100) 

Critérios Média 
1. Liderança 75,9 

2. Planeamento e Estratégia 80,0 

3. Gestão das Pessoas 83,5 
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4. Parcerias e Recursos 79,9 

5. Gestão dos Processos 82,3 

6. Satisfação do Cidadão/Cliente 78,9 

7. Satisfação das Pessoas 80,7 

8. Impacto na Sociedade 76,7 

9. Resultados de Desempenho-Chave 81,0 

Média Final - 79,9 
 

O processo de autoavaliação teve o envolvimento e a participação de toda a comunidade 
educativa. Este trabalho permitiu-nos obter uma perceção, acerca do grau de satisfação dos alunos, 
docentes, pessoal não docente, pais/encarregados de educação, bem como das instituições 
pertencentes a esta comunidade educativa.  
              Deste modo, importa rever alguns aspetos interessantes da autoavaliação global efetuada e 
que podem ser observados na leitura do gráfico que se segue. 
 

 
Gráfico 1 

 

             Pela análise do quadro, constata-se que todos os critérios foram apreciados de forma 
extremamente positiva por toda a Comunidade Educativa, em todos os aspetos focados nos 
inquéritos. Esta afirmação consubstancia-se no facto de, em nenhum critério, a percentagem 
obtida se encontrar abaixo dos 75%, e, na maioria dos critérios inquiridos, as percentagens 
encontrarem-se acima dos 80%, o que é, em nossa opinião, um nível de apreciação Muito Bom. 
         De acordo com a pontuação que cada critério tem no Modelo EFQM2, os elementos que 
participaram no Grupo Avaliador atribuíram a sua pontuação. Com essa pontuação foi possível 
construir o quadro de Autoavaliação Quantitativa. 

Critérios do Modelo EFQM 
 

---------------------------INOVAÇÃO E APRENDIZAGEM------------------------------- 

LIDERANÇA 
(100) 

  

GESTÃO 
DAS 

 PROCESSOS 
(PEDAGÓ- 
GICOS E 

DE 

  

SATISFAÇÃO 
DO 

 
RESULTADOS 

CHAVE 
DO 

                                                 
2 A European Foundation for Quality Management (EFQM) preconiza o Modelo de Excelência EFQM, como sendo uma excelente ferramenta de autoavaliação, que 

possibilita às organizações obterem um panorama abrangente da sua situação global num dado momento, fornecendo um valioso feedback acerca da eficácia das abordagens 

adotadas por esta em todas as suas atividades, constituindo desta forma uma força motriz para a melhoria. 

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

75,9%

80,0%

83,5%

79,9%

82,3%

78,9%
80,7%

76,7%

81,0%
79,9%

Análise comparativa de todos os critérios e suas percentagens globais

%
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PESSOAS 

(90) 

SUPORTE) 

(140) 

PESSOAL 

(90) 

DESEMPENHO 

(150) 

  

 

POLÍTICA 
E 

ESTRATÉGIA 

(80) 

 

SATISFAÇÃO 
DOS 

CLIENTES 

(200) 

  

 

PARCERIAS 
E 

RECURSOS 

(90) 

 

IMPACTO 
NA 

SOCIEDADE 

(60) 

-------------------------MEIOS----------------------------------------------                ---------------RESULTADOS------------ 
500 pontos (50%)                                                Fig.2                                         500 pontos (50%) 

 

AUTOAVALIAÇÃO QUANTITATIVA 

Critério 
Avaliação do 

Agrupamento em % 
Pontos 

1 Liderança 
(100) 

75,9 76 

402 

2 Política e Estratégia 
(80) 

80 64 

3 Gestão das Pessoas 
(90) 

83,5 75 

4 Parcerias e Recursos 
(90) 

79,9 72 

5 Processos 
(140) 

82,3 115 

6 Satisfação dos Clientes 
(200) 

78,9 158 

399 

7 Satisfação do Pessoal 
(90) 

80,7 73 

8 Impacto na Sociedade 
(60) 

76,7 46 

9 Resultados Chave de Desempenho 
(150) 

81 122 

PONTUAÇÃO FINAL 801 
Tabela 11 

No diagnóstico é feita uma separação entre os Pontos Fortes e os Aspetos a Melhorar, 
sendo que os “Pontos Fortes” se referem aos aspetos que o Agrupamento já desempenha com 
qualidade e sobre os quais a satisfação da comunidade escolar é bastante positiva, por outro lado, 
os “Aspetos a Melhorar” são os aspetos em que o Agrupamento ainda não conseguiu alcançar o 
nível necessário à obtenção de uma maior satisfação por parte dessa mesma comunidade (os 
aspetos focados englobam indicadores contemplados nos questionários e sugestões de melhoria 
por parte da comunidade escolar).  
          Analisemos de seguida, critério a critério, os dados obtidos. 
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6.3. CRITÉRIO 1 - LIDERANÇA 

 

Critério 1  

Liderança                                            

Média: 

3,80 

Conceito 
Como os dirigentes desenvolvem e 
prosseguem a missão, a visão e os valores 
necessários para sustentar, a longo prazo, o 
sucesso da organização e os implementam 
através de ações e comportamentos 
adequados e estão pessoalmente 
comprometidos em assegurar o 
desenvolvimento e a implementação do 
sistema de gestão da organização. 

Como os órgãos de gestão e administração e todos os que lideram 
equipas: 

• desenvolvem e facilitam a consecução do Projeto Educativo do 
Agrupamento;  
• promovem os valores necessários para o sucesso a longo prazo;  
• implementam ações e estimulam comportamentos apropriados;  
• estão diretamente empenhados em assegurar a organização e 
gestão.  

Pontos Fortes 

• A Direção Executiva e o Conselho Pedagógico são dois pontos de 
liderança fundamentais;  

A Direção Executiva incentiva o envolvimento da comunidade 
educativa na elaboração e concretização do Plano Anual de 
Atividades e do Projeto Educativo; 

O PND reconhece que a  Direção Executiva promove o cumprimento 
do Regulamento Interno; 

A Direção Executiva fomenta, com a sua atuação, um ambiente de 
confiança e solidariedade, atuando de forma democrática; 

A Direção Executiva respeita as decisões, relativas à gestão 
curricular, adotadas nos Departamentos; 

A Direção Executiva estabelece protocolos com o Centro de Saúde da 
sua área, com a autarquia e outras entidades, no sentido de 
promover a prevenção para a saúde; 

A Direção Executiva está sempre disponível para o atendimento aos 
elementos da Comunidade Educativa do Agrupamento; 

A Direção Executiva solicita a colaboração sempre que se justifica 
dos elementos da Escola Segura/GNR; 

A Direção Executiva certifica-se que as propostas do Conselho 
Pedagógico, para elaboração do Plano Anual de Atividades, são 
resultantes da participação dos diferentes elementos da 
Comunidade Educativa; 

A Direção Executiva apresentou o Projeto Educativo e o Plano de 
Atividades ao Conselho Geral de modo a fazer da sua divulgação uma 
estratégia de participação e mobilização; 

A Direção Executiva utilizou a divulgação do Regulamento Interno 
como uma estratégia de envolvimento de toda a comunidade 
educativa na elaboração e aplicação do seu conteúdo; 

A Direção Executiva preocupa-se com as relações dos docentes e do 
pessoal não docente com os alunos e as suas famílias; 

A Direção Executiva preocupa-se com a elaboração, por parte do 
Conselho Pedagógico, do plano de formação dos docentes e pessoal 
não docente; 

A Direção Executiva, em articulação com o Conselho Pedagógico, na 



Observatório de Qualidade Escolar do Agrupamento                                                              Página 17 
 

elaboração dos horários e na constituição das turmas faz prevalecer 
critérios que têm em conta o sucesso educativo dos alunos; 

A Direção Executiva define a oferta curricular de escola tendo em 
conta os recursos humanos e materiais e os interesses dos alunos; 

A Direção Executiva preocupa-se com as expetativas e satisfação das 
necessidades do pessoal docente, não docente, dos alunos e 
famílias; 

A Direção Executiva, na distribuição de tarefas e responsabilidades, 
tem em conta o empenhamento das pessoas; 

O PD, PND, EE e Parceiros consideram que a comunicação com os 
órgãos de gestão é fácil; 

O Conselho Pedagógico define dispositivos de acompanhamento e 
monitorização permanente da avaliação dos alunos; 

O Conselho Pedagógico mantém o corpo docente informado através 
das suas estruturas intermédias (Departamento, Grupo Disciplinar e 
Conselho de Docentes; 

Divulgação da preocupação com a qualidade dos procedimentos 
escolares (critérios de avaliação, planificações, atas, instrumentos de 
divulgação);  

Implementação da Avaliação CAF (Modelo de Avaliação Interna do 
Agrupamento). 

 

 

 

 

Aspetos a Melhorar 

 

Definição de indicadores de desempenho para as diferentes 
estruturas de liderança de topo e intermédia;  

Maior desempenho do Conselho Geral no que diz respeito à 
supervisão/monitorização e avaliação do grau de execução dos 
documentos estratégicos;  

Maior visibilidade e divulgação das atividades desenvolvidas no 
Conselho Geral;  

Mais iniciativas de formação contínua e promoção de ações de 
discussão e partilha de experiências de formação (Pessoal Docente e 
Não Docente).  

 
Tabela 12 

 
 
 

6.4. CRITÉRIO 2 – PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA 

 

Critério 2  

Planeamento e Estratégia 

                                                                                               
Média:                                                                                          

4,09 

Conceito 
Como a organização implementa a sua 
missão e visão através de uma estratégia 
clara orientada para todas as partes 

Como o Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança de Alvalade 
Sado implementa o Projeto Educativo através de:  

• uma estratégia claramente centrada nas expectativas dos alunos e 
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interessadas, e suportada por políticas, 
planos, metas, objetivos e processos 
adequados. 

dos diferentes setores da comunidade educativa;  
• estratégias efetivamente operacionais a diferentes níveis;  
• atividades relevantes inscritas nos Planos de Atividades.  

Pontos Fortes 

Colaboração entre o Pessoal Não Docente e a Direção Executiva;  

O Projeto Educativo contempla as necessidades e expetativas dos 
diferentes setores da comunidade educativa; 

O agrupamento deu a conhecer aos Pais/Encarregados de Educação 
os aspetos fundamentais do Projeto Educativo e a sua articulação 
com o Plano de Atividades; 

O Plano Anual de Atividades foi elaborado de acordo com as linhas 
orientadoras do Projeto Educativo; 

Os artigos do Regulamento Interno combinam, de forma equilibrada, 
a dimensão dos direitos e deveres dos atores escolares com a do 
funcionamento do agrupamento; 

O Regulamento Interno mereceu a concordância da comunidade 
educativa; 

A Direção Executiva, em articulação com os órgãos de gestão 
pedagógica, analisa e reflete sobre os processos e resultados 
educativos; 

A Direção Executiva, em articulação com os órgãos de gestão 
pedagógica, com base na avaliação feita, melhora as estratégias e os 
planos de ação; 

O Conselho Pedagógico promove a articulação entre os diversos 
setores, nele representado, tendo em vista o desenvolvimento de 
melhores práticas educativas; 

O(A) Coordenador(a) de Departamento promove a articulação com 
as outras estruturas educativas com vista ao desenvolvimento de 
estratégias de diferenciação pedagógica; 

As regras gerais de funcionamento do agrupamento estão definidas 
no Regulamento Interno; 

A Direção Executiva, em articulação com os órgãos de gestão 
pedagógica, analisa e reflete sobre os processos e resultados 
educativos; 

O Projeto Educativo foi elaborado com base num 
diagnóstico/caracterização do Agrupamento, que contempla os 
diferentes aspetos da vida escolar e do seu desempenho;  

 

 

Aspetos a Melhorar 

A Direção Executiva, em articulação com os órgãos de gestão 
pedagógica, deverá promover periodicamente, uma reflexão mais 
participada sobre o cumprimento do Projeto Educativo, de forma a 
adequá-lo às mudanças e aos contextos do agrupamento; 

O agrupamento deverá melhorar a divulgação dos aspetos 
fundamentais do Regulamento Interno e do Projeto Educativo e a 
sua articulação com o Plano de Atividades a toda a comunidade 
educativa; 

O Conselho Pedagógico deverá promover mais a articulação entre os 
diversos setores, nele representado, tendo em vista o 
desenvolvimento de melhores práticas educativas. 

Reforço das oportunidades de formação do Pessoal Docente e 
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Pessoal Não Docente;  

Intervenção prioritária por parte do Conselho Pedagógico e da 
Direção Executiva, no planeamento estratégico claro das áreas de 
melhoria definidas nos Relatórios elaborados pela Equipa de 
Avaliação Interna; 

Diminuir os problemas de indisciplina dos alunos, envolvendo toda a 
comunidade educativa; 

Melhorar a articulação/sequencialidade curricular entre os docentes 
dos vários ciclos, os coordenadores de departamento e as restantes 
estruturas de orientação educativa para adoção de metodologias e 
estratégias específicas;  

Incentivar a participação da comunidade educativa na definição e 
elaboração das grandes linhas orientadoras do Agrupamento, a 
integrar no Projeto Educativo.  

Tabela 13 

 

6.5. CRITÉRIO 3 – GESTÃO DAS PESSOAS 

 

Critério 3  

Gestão das Pessoas 

                                                                                                 
Média:                                                                                    

4,18 

Conceito 
Como a organização gere, desenvolve e 
liberta o conhecimento e todo o potencial 
das pessoas que a compõem, quer ao nível 
individual, de equipa ou ao nível da 
organização no seu conjunto, e como planeia 
essas atividades de forma a prosseguir a 
política e a estratégia definidas e a garantir a 
eficácia operacional do seu pessoal. 

Como o Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança de Alvalade 
Sado gere os seus recursos humanos:  

• desenvolvendo os saberes e o pleno potencial do pessoal docente 
e do pessoal não docente;  
• promovendo o trabalho de equipa e potenciando o trabalho 
individual;  
• de acordo com os pressupostos do Projeto Educativo.  

 

 

Pontos Fortes 

A Direção Executiva distribui o serviço docente e não docente de 
acordo com a planificação e estratégia do agrupamento; 

A Direção Executiva, na definição do horário de funcionamento do 
agrupamento/escola, tem em consideração as necessidades dos 
alunos/famílias; 

A Direção Executiva incentiva e motiva os professores a 
empenharem-se na melhoria contínua do agrupamento; 

A Direção Executiva valoriza e promove formas de ajudar o pessoal 
não docente a melhorar o seu desempenho; 

A Direção Executiva designa os Diretores de Turma de acordo com o 
seu perfil humano e as suas competências; 

A Direção Executiva, em articulação com o Conselho Pedagógico, 
apoia e incentiva os professores a introduzirem, na sala de aula, 
metodologias de trabalho conducentes a uma melhoria do processo 
de ensino e de aprendizagem; 

A Direção Executiva, em articulação com os órgãos de gestão 
pedagógica do agrupamento, analisa e reflete criticamente sobre os 
resultados obtidos; 

A Direção Executiva divulga os resultados da avaliação do 
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desempenho do agrupamento à comunidade escolar e demais 
elementos da comunidade educativa, através dos seus 
representantes; 

O(A) Coordenador(a) de Departamento promove o trabalho 
cooperativo dos professores que integram o departamento, na 
organização e utilização de materiais didáticos e recursos;  

No Agrupamento através de projetos/clubes, visitas de estudo e 
outros, consciencializa-se e promove-se a cooperação e 
envolvimento com iniciativas na saúde, na segurança, preservação 
da qualidade do património e do ambiente e questões relacionadas 
com a responsabilidade social; 

A Direção Executiva, em articulação com o Conselho Pedagógico, 
apoia e incentiva os docentes a dinamizarem atividades de formação 
dentro do próprio Agrupamento;  

A Direção Executiva e o Conselho Pedagógico avaliam a eficácia das 
iniciativas desenvolvidas;  

Os professores efetuam registos sistemáticos sobre os progressos 
dos alunos da turma, quer quantitativos, quer qualitativos sobre a 
aquisição de conhecimentos e competências e o desenvolvimento de 
capacidades, atitudes e valores;  

O Agrupamento promove e valoriza o trabalho do Pessoal Não 
Docente, estimulando e apoiando iniciativas próprias de melhoria 
das diversas funções e serviços.  

Aspetos a Melhorar 

Realização de trabalho colaborativo entre docentes no que diz 
respeitos a projetos e práticas pedagógicas, tais como a troca de 
experiências sobre gestão da disciplina na sala de aula;  

Reflexão sobre as práticas e os resultados das disciplinas, tendo em 
vista a sua melhoria;  

Divulgação pública / reconhecimento das boas práticas / projetos / 
inovação; 

Tabela 14 

 

6.6. CRITÉRIO 4 – PARCERIAS E OUTROS RECURSOS 

 

Critério 4  

Parcerias e outros Recursos 

                                                                                               
Média:                                                                                                      

3,99 

Conceito 
Como a organização planeia e gere as 
parcerias e os recursos internos de forma a 
garantir a prossecução da política e da 
estratégia e o eficaz funcionamento dos 
processos. 

Como o Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança de Alvalade 
Sado planeia e gere os recursos e parcerias de modo a:  

 viabilizar os Planos Anuais de Atividades e o Projeto 
Educativo; 

 potenciar os seus recursos internos e parcerias externas; 

 apoiar a estratégia do agrupamento e os seus processos.  

Pontos Fortes 

Gestão financeira e de espaços do Agrupamento;  

Os espaços e instalações são conservados, preservados e mantidos 
em estado de higiene e segurança.  

As Bibliotecas Escolares existentes, promovem a sua ligação com 
outros setores de atividade do Agrupamento; 
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Interação com a comunidade local através de protocolos e parcerias;  

Utilização das tecnologias de informação e de comunicação pelos 
serviços administrativos;  

As estruturas de orientação educativa fornecem a informação 
necessária ao funcionamento das diversas áreas para o desempenho 
das suas funções (Diretores de Turma, grupos disciplinares, entre 
outros);  

A Direção Executiva preocupa-se em facilitar aos funcionários os 
recursos necessários ao seu desempenho.  

Aspetos a Melhorar 

Existência de condições para o acesso de pessoas com mobilidade 
reduzida (elevador, acessos com rampas); 

Sensibilização das autarquias locais para a necessidade de efetuarem 
a manutenção e melhoria dos equipamentos e parque escolar das 
escolas do 1º ciclo e jardins de infância;  

Laboratórios da escola adequadamente apetrechados para as 
finalidades do ensino e aprendizagem; 

Os Departamentos são informados do orçamento atribuído e da 
evolução da sua execução;  

Promover a divulgação dos protocolos, parcerias e relações que o 
Agrupamento estabelece com instituições e com outras 
escolas/agrupamentos, centros de formação, escolas superiores de 
educação e outras instituições universitárias. 

Tabela 15 

 

6.7. CRITÉRIO 5 – GESTÃO DOS PROCESSOS E DAS MUDANÇAS 

 

Critério 5  

Gestão dos Processos e da Mudança 

                                                                                                 
Média:                                                                                                          

4,35 

Conceito 
Como a organização concebe, gere e melhora 
os seus processos de modo a apoiar e inovar 
a política e a estratégia definidas, a garantir a 
plena satisfação e a gerar mais-valias para os 
seus clientes e outras partes interessadas. 

Como o Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança concebe, gere 
e melhora os seus processos de forma a: 

• apoiar a sua estratégia;  
• satisfazer as necessidades e expectativas dos alunos e 
encarregados de educação;  
• gerar valor acrescentado para os seus alunos e para a sociedade 
em geral.  

Pontos Fortes 

Os docentes informam os alunos sobre os critérios de avaliação que 
utilizam; 

Os docentes desenvolvem métodos de trabalho que facilitam a auto 

e heteroavaliação dos alunos; 

Os docentes de cada turma efetuam registos sistemáticos sobre os 
progressos dos alunos no que respeita aos aspetos descritivos e 
qualitativos sobre a aquisição de conhecimentos e competências, e o 
desenvolvimento de capacidades, atitudes e valores;  

Promoção e regulação da aplicação de estratégias de promoção do 
sucesso educativo;  
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O(A) Coordenador(a) de Departamento, em articulação com os 
docentes dos grupos disciplinares, define os objetivos e critérios de 
avaliação por ano e ciclo; 

Os docentes de uma mesma disciplina, em grupo, constroem 
materiais e avaliam a sua operacionalidade com vista à sua utilização 
nas situações de ensino e aprendizagem. 

A maioria dos professores utilizam as tecnologias de informação e 
comunicação e outros recursos pedagógicos como forma de 
estimularem e prepararem a aprendizagem independente;  

Grande parte dos professores introduz metodologias diversificadas 
na sala de aula de forma a rentabilizar as diferentes capacidades, 
hábitos de estudo e motivações dos alunos;  

O Pessoal Não Docente aplica as decisões e orientações dos órgãos 
de gestão, de modo a atingirem os objetivos definidos; 

A Direção Executiva apoia todos os que têm iniciativa à inovação e 
melhoria. 

Aspetos a Melhorar 

 Dar mais visibilidade ao processo de avaliação do Agrupamento para 
ser assumido pela comunidade educativa;  

Criar estratégias para melhorar o respeito dos alunos pelo trabalho 
do Pessoal Não Docente; 

Melhorar a circulação da informação entre o Conselho 
Geral/Conselho Pedagógico e o Pessoal Docente/Pessoal Não 
Docente.  

Tabela 16 

 
 

6.8. CRITÉRIO 6 – SATISFAÇÃO DO CIDADÃO/CLIENTE (alunos e Pais/Encarregados de Educação) 

 
Critério 6  

Satisfação do Cidadão/Cliente 

                                                                                                  
Média:                                                                                                          

4,01  

Conceito 
Que resultados a organização atinge em 

relação à satisfação dos seus clientes. 

Grau de satisfação de necessidades e expectativas de alunos e 
encarregados de educação relativamente à prestação de serviços do 
Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança.  

Pontos Fortes 

Cortesia no atendimento aos alunos e ao público em geral;  

 O PD está satisfeito com o clima/ambiente do Agrupamento; 

O PD considera que os projetos implementados são uma mais-valia 
para o Agrupamento;  

Há uma boa relação entre os professores/funcionários e os alunos; 

O PD, PND e Parceiros consideram que a Direção Executiva é 
competente e dinâmica; 

O PD e PND consideram que a Direção Executiva sabe gerir os 
conflitos; 

Segundo a opinião dos Encarregados de Educação, os professores 
desenvolvem nos seus educandos hábitos de estudo e de trabalho 
autónomo; 
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Na opinião dos alunos, o(s) professor(es) da turma informa(m) sobre 
os critérios de avaliação das respetivas disciplinas/áreas 
disciplinares; 

Os(As) Encarregados(as) de Educação, são informados(as), 
periodicamente, sobre os progressos e dificuldades do(s) seu(s) 
filho(s)/educando(s); 

Os alunos sentem-se justamente avaliados; 

Na opinião dos EE, a escola colabora com as famílias para evitar que 
os alunos faltem às aulas; 

A maioria dos EE tem confiança nos 
professores/educadoras/funcionárias do meu(s) filhos(s)/educando; 

Na opinião da maioria dos alunos, o(s) professor(es) da suas turmas 
utiliza(m) metodologias que favorecem a participação dos alunos no 
processo de ensino e aprendizagem; 

Os alunos estão informados sobre as atividades que se realizam na 
escola, participando nas mesmas; 

O Diretor de Turma/Professor Titular comunica aos encarregados de 
educação o horário de atendimento;  

Os alunos, na sua grande maioria, sabem que as regras de disciplina 
favorecem a aprendizagem; 

Na escola existe um sistema de controlo de entradas e saídas que 
funciona (opinião da maioria dos alunos); 

Na opinião dos alunos, os Pais/Encarregados de Educação estão bem 
informados sobre as atividades escolares e o seu aproveitamento;  

Na opinião dos alunos, o(s) professor(es) da turma apontam-lhes os 
progressos e suas dificuldades, ao longo do processo de avaliação 
contínua; 

De um modo geral, os alunos gostam de estar na escola e na sua 
turma e sentem-se seguros e acompanhados;  

As convocatórias aos encarregados de educação são feitas com 
antecedência adequada, com a indicação clara do assunto a tratar e 
com a indicação da hora e local de atendimento;  

Os Encarregados de Educação conhecem o horário de atendimento 
do Diretor de Turma/Professor Titular dos seus educandos; 

Na escola há garantia de privacidade no atendimento aos alunos e às 
famílias, na opinião dos Encarregados de Educação; 

 

Aspetos a Melhorar 

Reforço da autoridade do Pessoal Não Docente;  

Criar melhores estratégias de divulgação do Projeto Educativo e do 
Regulamento Interno do Agrupamento, junto dos alunos e 
encarregados de educação; 

Motivar os funcionários para a participação em reuniões de 
discussão sobre melhoria de procedimentos e processos; 

Melhorar a divulgação, aos alunos e encarregados de educação das 
Escolas Básicas do 1º Ciclo, fora da Escola Sede, dos projetos e 
atividades existentes no agrupamento;  

Dar a conhecer aos encarregados de educação, formas de efetuar 
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reclamações sobre a escola;  

Melhorar a imagem do Agrupamento, junto de alguns Encarregados 
de Educação;  

Os alunos preservarem mais o Agrupamento relativamente à higiene 
e conservação dos espaços e equipamentos;  

Maior divulgação dos cursos e saídas vocacionais aos EE;  

Persistir na definição de estratégias dinamizadoras da participação 
dos pais/encarregados de educação na comunidade escolar;  

Resolver os problemas de indisciplina dos alunos que aumentam 
anualmente, criando soluções para a sua redução, envolvendo toda 
a comunidade educativa. 

Tabela 17 

 
 

6.9. CRITÉRIO 7 – SATISFAÇÃO DAS PESSOAS (Pessoal Docente e Não Docente) 
 

Critério 7 

Satisfação das Pessoas 

                                                                                                 
Média:                                                                                               

4,01 

Conceito 
Que resultados a organização atinge em 
relação à satisfação das pessoas. 

Grau de satisfação das necessidades e das expectativas do pessoal 
docente e não docente do Agrupamento de Escolas Prof. Arménio 
Lança de Alvalade Sado face aos seus projetos profissionais.  

Pontos Fortes 

O Pessoal Docente conhece o Regulamento Interno do 
Agrupamento; 

O Pessoal Docente participa na construção das decisões sobre o 
Projeto Educativo, Plano de Atividades e Regulamento Interno;  

Há uma participação do pessoal não docente nos planos de melhoria 
da escola; 

A maioria do Pessoal Não Docente, sente-se satisfeito com o seu 
horário de trabalho; 

Na opinião do PND, os professores respeitam o seu trabalho; 

O Agrupamento segue os seus alunos e o seu desempenho, segundo 
a opinião do PND; 

O PND está sensibilizado para a reciclagem/reutilização; 

Segundo o PND, a Direção Executiva empenha-se pessoalmente no 
acompanhamento das atividades; 

O Pessoal Docente está atento aos resultados escolares dos alunos e 
empenha-se na sua melhoria;  

O Pessoal Docente considera que os projetos implementados são 
uma mais-valia para o Agrupamento; 

A Direção Executiva preocupa-se em facilitar aos professores e 
funcionários os recursos necessários ao seu desempenho e apoia 
ativamente todos os que têm iniciativas de inovação e de melhoria, 
reconhecendo e valorizando o seu trabalho;  

Abertura, recetividade, disponibilidade e apoio da Direção Executiva 
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aos colaboradores;  

Os professores e PND gostam da Escola/Agrupamento e pretendem 
continuar a trabalhar nela.  

 

 

Aspetos a Melhorar 

Fomentar o trabalho de grupo entre professores;  

Valorização do trabalho do Pessoal Não Docente, por parte dos 
alunos e Encarregados de Educação;  

Divulgar o Projeto Educativo e o Regulamento Interno a toda a 
Comunidade Educativa;  

Fomentar a participação do Pessoal Não Docente na construção das 
decisões sobre o Projeto Educativo, Plano Anual de Atividades e 
Regulamento Interno;  

Melhorar a divulgação das informações e decisões fundamentais do 
Ministério da Educação ao Pessoal Não Docente. 

Tabela 18 

6.10. CRITÉRIO 8 – IMPACTO NA SOCIEDADE (Parceiros) 
 

Critério 8  

Impacto na Sociedade 

                                                                                                 
Média:                                                                                                 

3,90 

Conceito 
Que resultados a organização atinge na 
satisfação das necessidades e expectativas da 
comunidade local, nacional ou internacional 
(conforme apropriado). Este critério inclui a 
perceção em relação a questões como a 
qualidade de vida, a preservação do meio 
ambiente e dos recursos globais, e as 
medidas internas destinadas a avaliar a 
eficácia da organização face à comunidade 
em que se insere. Inclui também as relações 
com as autoridades administrativas 
competentes ou reguladoras da sua área de 
atividade. 

 

Grau de intervenção que tem o Agrupamento de Escolas Prof. 
Arménio Lança de Alvalade do Sado junto da comunidade local e 
regional.  

 

Pontos Fortes 

O Agrupamento estabelece protocolos/parcerias com 
empresas/instituições locais e regionais;  

O Agrupamento tem boas relações com as escolas/instituições do 
seu concelho; 

O Agrupamento envolve-se em ações de solidariedade social, na 
opinião dos parceiros; 

O Agrupamento preocupa-se com a segurança na circulação dos 
alunos à entrada e saída das suas instalações; 

O Agrupamento colabora em atividades culturais da comunidade; 

O Agrupamento tem o jornal informativo “Pé de Letra” que serve 
para dar a conhecer as suas atividades à Comunidade Educativa; 

Participação em programas de defesa do ambiente e preservação 
dos recursos naturais (Eco-Escolas, Ciência Viva);  

Na opinião dos parceiros, a imagem do Agrupamento na 
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comunidade em que está inserida é boa; 

O Agrupamento empenha-se para que o nível educativo e formativo 
da comunidade melhore;  

As Escolas do Agrupamento têm horários de funcionamento e de 
atendimento que respondem às necessidades da população que a 
Escola serve.  

Aspetos a Melhorar 

Melhoria e divulgação da página Web do Agrupamento na internet 
com a descrição das suas atividades e outras informações de 
interesse;  

Divulgar junto dos parceiros o Projeto Educativo do Agrupamento; 

Contribuir para que a mudança comportamental de alguns alunos 
fora da escola demonstre mais civismo e ajude a melhorar a imagem 
do agrupamento; 

Melhorar a participação dos pais na vida da Escola/Agrupamento;  

Promover a divulgação interna dos parceiros estratégicos do 
Agrupamento, assim como dos protocolos e relações que estabelece 
com outras entidades. 

Tabela 19 

 
 

6.11. CRITÉRIO 9 – RESULTADOS DE DESEMPENHO CHAVE 

 
Critério 9  

Resultados de Desempenho Chave 

                                                                                              
Média:                                                                                                 

3,95 

Conceito 
Que resultados a organização atinge em 
relação ao desempenho planeado, quanto à 
sua missão ou atividade principal, quanto a 
objetivos específicos e quanto à satisfação 
das necessidades e expectativas de todos 
aqueles que têm interesse (financeiro ou 
outro) na organização. 

Resultados alcançados pelo Agrupamento de Escolas Prof. Arménio 
Lança face aos objetivos delineados no Projeto Educativo e aos 
recursos utilizados.  

 

Pontos Fortes 

PAE-Plano de Ação Estratégica de Promoção do Sucesso Escolar, para 
os alunos dos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º  e 7º anos; 

Monotorização e análise de resultados dos alunos;  

O Agrupamento controla o abandono escolar, criando percursos 
alternativos para os alunos com mais insucesso escolar e com 
comportamentos disruptivos; 

Recolha e registo sistemático dos resultados escolares para análise e 
reflexão nas diferentes estruturas educativas;  

Acompanhamento regular, por parte do Coordenador de cada 
Departamento, do trabalho dos docentes na sala de aula, para troca 
de experiências, de mudanças de estratégias e metodologias, 
contribuindo para a melhoria das práticas letivas. 

Aspetos a Melhorar 
Melhoria na articulação entre ciclos, nomeadamente entre os 
educadores e professores do 1º ano de escolaridade; entre os 
professores do 4º ano e do 5º ano; e entre os do 6º e 7ºanos, 
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estabelecendo reuniões regulares ao longo do ano letivo, entre os 
envolvidos;  

Melhoria dos resultados escolares, a nível interno e externo; 

Reforçar a supervisão pedagógica interpares, para troca de 
experiências e melhoria das práticas;  

Regulação das práticas a partir da reflexão sobre a avaliação 
efetuada;  

Estabelecimento de metas concretas de melhoria no sucesso dos 
alunos, por disciplina, nos diferentes grupos de recrutamento. 

Tabela 20 

 

7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

              O presente Relatório Global de Autoavaliação de 2018/19 descreve os resultados da 
avaliação interna efetuada pelo grupo de trabalho, que servirá de base para a elaboração do Plano 
de Melhoria a ser implementado no início do próximo ano letivo, após a sua aprovação pela 
Direção. O Observatório de Qualidade Escolar, elaborou os Portefólios com os resultados escolares 
da avaliação interna e externa do biénio 2017-2019. A apresentação destes últimos documentos, às 
Estruturas Educativas do Agrupamento, tem sido feita, com regularidade, no final do ano letivo. 

Seguem em anexo os modelos de questionários utilizados para toda a comunidade 
educativa, a respetiva análise e tratamento dos dados contidos e os guiões das entrevistas ao 
Diretor e à Direção Executiva.  

  Posteriormente, será efetuada a divulgação dos documentos por toda a comunidade 
educativa, através do Conselho Pedagógico, Departamentos, Conselho Geral e na página Web do 
Agrupamento.  

No início do próximo ano letivo serão elaborados o Plano de Melhorias e o Portefólio tendo 
como referência o ano letivo 2019/2020.  

Todo o processo de implementação do Plano de Melhorias também será 
supervisionado/monitorizado ao longo do ano, assim como será avaliado o seu grau de execução, 
no final do ano letivo 2019/2020.       

A Equipa de Autoavaliação do OQE 

 

Apresentado e ratificado pelo Conselho Pedagógico, em 26 de junho de 2019 

 

Apresentado ao Conselho Geral em 19 de julho de 2019  
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ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS DOS QUESTIONÁRIOS 

 
Para se efetuar uma análise rigorosa e uniforme dos gráficos, estabeleceram-se critérios de 
interpretação dos dados recolhidos, em termos de percentagem. Esses critérios obedeceram ao 
seguinte: 
Com a intenção de facilitar o entendimento da escala de pontuação dos questionários, optámos por 
simplificar a escala, desde que contemplasse os 6 níveis de resposta, como o exemplo que se segue: 
 

Discordo 
Completamente 

Discordo 
Muito 

Discordo Concordo 
Concordo 

Muito 
Concordo 

Plenamente 
NS 

Não Sei 

NA 
Não se 
Aplica 

0 1 2 3 4 5   

 
 
- I - Observação global dos dados:  

A observação global dos resultados obedeceu à associação dos itens, do seguinte modo:  

- Aspetos positivos: item 3 (concordo), item 4 (concordo muito) e item 5 (concordo plenamente), 
uma vez que está subjacente, nestes itens, a concordância relativamente às questões, formuladas 
pela positiva.  
- Aspetos negativos: item 0 (discordo completamente), item 1 (discordo muito) e item 2 (discordo) 
uma vez que está subjacente, nestes itens, a discordância relativamente às questões, formuladas 
pela positiva.  
- Se o somatório dos itens 1 e 2, não atingisse os 20%, não foram objeto de análise por se ter 
considerado não ser significativo;  
- O item 0 foi sempre analisado isoladamente e não foi considerado significativo se não atingisse os 
20%. 
 - O item NS (Não Sei), foi sempre analisado isoladamente e não foi considerado significativo se não 
atingisse os 20%.  
 
Para uma análise global dos dados adotaram-se os seguintes parâmetros, tendo em conta o 
somatório das percentagens obtidas nos itens 3, 4 e 5:  
 

- Pouco favorável: entre 0% e 49%;  
- Favorável: entre 50% e 74%;  
- Muito favorável: entre 75% e 89%;  
- Muitíssimo favorável: entre 90% e 100%;  
 
- II - Conclusão final, retirada da análise geral, pela equipa de trabalho:  

A conclusão final teve em conta o somatório das percentagens obtidas nos itens 3, 4 e 5, sendo o 
resultado considerado:  
 
- Pouco positivo: entre 31% e 49%;  
- Positivo: entre 50% e 69%;  
- Muito positivo: entre 70% e 89%;  
- Excelente: entre 90% e 100%;  
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Critério 1 – Liderança – Conselho Geral - Pessoal Docente. 

 

 
 

 
Dos 34 professores respondentes, pertencendo ao nosso Agrupamento de Escolas, constata-se, 
após observação do gráfico, que os docentes manifestam, relativamente à Liderança do Conselho 
Geral, uma opinião muito favorável (77,5%).  
Verifica-se este facto pela análise dos dados seguintes:  
- Quanto à composição do Conselho Geral e ao seu funcionamento democrático:  
- Questão: 1 – 23,5% concordam muito e 61,8% concordam plenamente; (um total de 85,3% dos 
docentes em acordo)  
- Quanto à promoção da participação de todos os elementos do Conselho Geral:  
- Questão: 2 – 5,9% concordam, 17,7% concordam muito e 50% concordam plenamente; (um 
total de 73,6% dos docentes em acordo)  
- Quanto ao acompanhamento e execução do Projeto Educativo em articulação com o Plano de 
Atividades por parte do Conselho Geral:  
- Questão: 3 – 5,9% concordam, 14,8% concordam muito e 52,9% concordam plenamente, (um 
total de 73,6% dos docentes em acordo). 
 
-Nas Questões 2 e 3, o item NS – Não Sei, com 23,5%, em cada uma das questões, como ultrapassa 
os 20%, é um fator a analisar.  
Alguns docentes respondentes sentem alguma dificuldade na visibilidade do funcionamento do 
Conselho Geral na identificação, discussão e decisão sobre os assuntos da sua competência, assim 
como do acompanhamento e avaliação do grau de execução do Projeto Educativo em articulação 
com o Plano de Atividades. Há que dar mais visibilidade às funções e atividades exercidas por este 
Órgão. 
- Ressalve-se ainda que os itens 0 Discordo completamente, 1 Discordo muito e 2 Discordo, 
atingiram em cada um dos itens referidos 0% de discordância, o que se torna insignificante, em 
termos de análise global.  
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Pode-se concluir que, de um modo geral, o Conselho Geral funciona em conformidade e dentro das 
expectativas e necessidades da nossa Comunidade Escolar e que os dados recolhidos traduzem um 
trabalho Muito Positivo por parte deste órgão de gestão. 

Critério 1 – Liderança – Direção Executiva - Pessoal Docente. 
 

 
 
 

A observação dos dados relativos à Liderança da Direção Executiva e o seu funcionamento, de uma 
forma global, permite-nos constatar que a opinião generalizada dos docentes, quanto a esta 
matéria, é muitíssimo favorável: (94,8%).  
- Numa primeira observação, pode-se constatar que o somatório das percentagens obtidas nos itens: 
3, concordo, 4, concordo muito totalmente e 5, concordo plenamente é bastante elevado, 
demonstrando existir uma grande sintonia nestas questões, entre o trabalho desenvolvido pela 
Direção Executiva e as expectativas do Pessoal Docente: Questão: 4 = 94,1%; Questões: 5, 6, 7 e 8 = 
100%; Questão: 9 = 94,1%; Questão: 10 = 91,3%; Questão: 11 = 94,1%; Questão: 12 = 97,1%; 
Questão: 13 = 88,2%; Questão: 14 = 82,4%; Questão: 15 = 91,2%; Questão: 16 = 100%; Questão: 17 
= 88,3%; Questão: 18 = 92,1%; Questão: 19 = 100%; Questões: 20 e 21 = 97,1%; Questão: 22 = 
94,2%; Questão: 23 = 99%; Questão: 24 = 94,2% e Questão: 25 = 91,2%. 
- Verifica-se, também, que os 34 professores inquiridos concordaram, com 3 das 22 questões 
apresentadas, concordaram muito com 18 questões e concordaram plenamente em 1 das 
referidas questões.  
- Questões: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, mais de 63% dos docentes, 
concordaram muito com estas questões;  
- Nas Questões: 17, 18 e 24, mais de 44% dos docentes inquiridos concordaram com o teor destas 
questões.  
- Salienta-se que na Questão: 11, 82,3% dos professores concordaram plenamente, no que se 
refere à disponibilidade para o atendimento aos elementos da Comunidade Educativa do 
Agrupamento, por parte da Direção Executiva.  
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- Ressalve-se, ainda, que os itens: 0, Discordo completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo. 
Nunca atingiram em cada um dos itens referidos 10% de discordância, o que é pouco significativo 
em termos de análise global.  
 
Pode-se concluir, desta análise, que a Liderança da Direção Executiva, reúne o consenso da grande 
maioria do corpo docente deste agrupamento. As respostas a este inquérito espelham a aprovação 
do trabalho desenvolvido, por corresponder Excelente às necessidades e expectativas desta 
comunidade escolar.  

 
 

Critério 1 – Liderança – Conselho Pedagógico - Pessoal Docente. 
 
 

 
 

 
Após observação dos gráficos, de um modo geral, verifica-se que os professores inquiridos fazem 
uma apreciação muitíssimo favorável (90,4%), do desempenho da liderança do Conselho 
Pedagógico.  
- Esta análise baseia-se no facto de: em todas as questões colocadas, o somatório das respostas aos 
itens 3, concordo, 4, concordo muito e 5, concordo plenamente, atinge percentagens muito 
satisfatórias de concordância, atingindo a média de 90,4% dos professores a considerarem muito 
favorável o trabalho feito pelo Conselho Pedagógico: Questão: 26 – 82,3%; - Questão: 27: - 94,1%; 
- Questão: 28 – 79,4%; - Questão: 29 – 96,1% e a Questão: 30 – 100%.  

-Na Questão 28, o item NS – Não Sei, com 20,6%, como ultrapassa os 20%, é um fator a analisar. A 
questão “O Conselho Pedagógico propõe, em articulação com o seu Centro de Formação, o Plano 
Anual de Formação dos Professores e Pessoal Não Docente tendo em consideração não só as 
necessidades do Agrupamento, mas também as necessidades e expetativas dos mesmos”. Existe 
alguma dificuldade na elaboração do Plano de Formação do CFAE, devido à candidatura das ações 
ao POCH. No entanto, têm sido divulgadas algumas ações para as quais alguns docentes já 
frequentaram e podem inscrever-se, indo ao encontro das suas necessidades. 

- Ressalve-se que os itens: 0, Discordo completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo, nunca 
atingiram em cada um dos itens apresentados 10% de desacordo, o que traduz um efetivo 
consenso relativamente ao trabalho feito por este órgão intermédio de gestão.  
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Pode-se concluir, desta análise, que a Liderança do Conselho Pedagógico reúne o consenso da 
grande maioria do corpo docente deste Agrupamento por responder às necessidades e 
expectativas desta comunidade escolar e ter, deste modo, desenvolvido um trabalho Excelente. 

Critério 2 – Planeamento e Estratégia – Projeto Educativo - Pessoal Docente. 
 

 
 
 

Após observação dos dados, constata-se que, de um modo geral, os professores inquiridos ao nível 
da Política e Estratégia, relativamente ao Projeto Educativo, têm uma visão muito favorável 
(89,2%) do trabalho desenvolvido, nesse âmbito.  
- Numa primeira abordagem, pode-se observar que o somatório das percentagens obtidas nos 
itens: 3, concordo, 4, concordo muito e 5, concordo plenamente, é bastante elevado: Questão: 1 = 
91,2%; Questão: 2 = 91,2%; Questão: 3 = 91,1%; Questão: 4 = 97,1%; Questão: 5 = 73,5% e 
Questão: 6 = 91,2%; perfazendo um total em média de, 89,2% dos professores do agrupamento 
em sintonia com o trabalho deste órgão de gestão.  
- Ressalve-se, no entanto que, em uma das seis questões colocadas, a percentagem de docentes 
que concordam é superior à percentagem daqueles que concordam completamente. Só nas 
questões 1, 2, 3, 4 e 6 é que esse facto não se verifica. 
- Salienta-se que, na Questão: 4, relativa ao assumir, por parte dos professores, dos objetivos 
básicos que fazem parte do planeamento estratégico do agrupamento, 8,8% dos docentes 
concordaram, 32,4% concorda muito e 55,9% concordaram plenamente. Isto é: 97,1% dos 
professores estão em sintonia com esta questão de suma importância. 
- Ressalve-se que os itens: 0, Discordo completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo, atingiram 
em cada um dos itens referenciados uma percentagem de 0% de desacordo, o que se torna 
insignificante em termos de observação global. 
- Na Questão 5, o item NS – Não Sei, com 23,6%, como ultrapassa os 20%, é um fator a analisar. A 
questão “O pessoal não docente está familiarizado com os objetivos básicos do agrupamento de 
forma a realizá-los nas suas áreas de trabalho”. Alguns dos respondentes, têm dúvidas se o PND 
está familiarizado com os objetivos básicos do agrupamento e se os realizam nas suas áreas de 
trabalho.  

Pode-se concluir, desta análise, que o Planeamento e Estratégias encetadas, relativamente à 
consecução do Projeto Educativo, reúnem o consenso da grande maioria do corpo docente deste 
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Agrupamento, pois respondem às necessidades e expectativas desta comunidade escolar e 
espelham o desenvolvimento de um trabalho Muito Positivo. 
 

Critério 2 – Planeamento e Estratégia – Plano de Atividades - Pessoal Docente. 
 

 
 

Ao analisar-se os dados contidos neste gráfico verifica-se que, de um modo geral, os professores 
questionados, ao nível do Planeamento e Estratégia delineada para Plano de Atividades, 
manifestam uma apreciação muitíssimo favorável (98,0%) face às questões colocadas. 
 
- Numa observação global, pode-se constatar que o somatório das percentagens obtidas nos itens: 
3, concordo, 4, concordo muito e 5, concordo plenamente, é bastante elevado, demonstrando 
existir um grande consenso nestas questões: Questão: 7 = 100%; Questão: 8 = 97%; e Questão: 9 = 
97,1%; perfazendo uma média global de cerca de 98% de docentes em sintonia com o trabalho 
desenvolvido por este órgão de gestão. 
 

- Salienta-se que na Questão: 7, que tem a ver com a viabilidade das atividades e projetos previstos 
no Plano de Atividades tendo em conta os recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, 
2,9% dos docentes concordam, 32,4%, concordam muito e 64,7%, concordam plenamente com esta 
questão; (um total de 100% dos professores em sintonia). 
  
- Ressalve-se ainda que os itens: 0, Discordo completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo, 
atingiram em cada um dos itens referenciados uma percentagem de 0% de desacordo, o que se 
torna insignificante em termos de observação global.  

Pode-se concluir, desta análise, que o Planeamento e Estratégias encetadas, relativamente à 
consecução do Plano de Atividades, reúnem o consenso da grande maioria do corpo docente deste 
Agrupamento, pois respondem de forma Excelente às necessidades e expectativas desta 
Comunidade Escolar. 
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Critério 2 – Planeamento e Estratégia – Regulamento Interno - Pessoal Docente. 
 

 
 

Neste gráfico, referente ao Planeamento e Estratégia relativamente ao Regulamento Interno, 
verifica-se que, de um modo geral, os docentes do Agrupamento pronunciaram-se muito 
favoravelmente, (86,0%), face às questões colocadas.  
 
- Numa observação global, pode-se constatar que o somatório das percentagens obtidas nos itens: 3, 
concordo, 4, concordo muito e 5, concordo plenamente é bastante elevado, demonstrando existir 
um grande consenso nas questões: Questão: 10 = 100%; Questão: 11 = 82,1%; e Questão: 13 = 97%. 
Relativamente à Questão: 12 = 64,7%, o somatório das percentagens é menos elevado, 
demonstrando existir um relativo consenso; no entanto, perfazendo, uma média global de cerca de 
86% de docentes em sintonia com o trabalho desenvolvido por este órgão de gestão.  

- Salienta-se que na Questão: 12, a percentagem de professores, concorda plenamente é igual à 
resposta do item NS-Não Sei (32,4%), devido ao facto de uma percentagem considerável dos 
respondentes desconhecerem se o Regulamento Interno mereceu a concordância da comunidade 
educativa. Será necessário envolver mais a comunidade na elaboração do documento e criar-se 
outras estratégias para a sua divulgação por toda a comunidade educativa. 

- Ressalve-se, no entanto que, em uma das quatro questões colocadas (Q12), a percentagem de 
docentes que concordam e concordam muito é superior à percentagem daqueles que concordam 
completamente. 

- Ressalve-se, ainda, que os itens: 0, Discordo completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo, 
nunca atingiram em cada item 10% de discordância, o que não pode ser considerado como sendo 
significativo em termos de observação global e não serão objeto de análise.  

Pode-se concluir, desta análise, que o Planeamento e Estratégias encetadas, relativamente à 
elaboração, consecução e cumprimento do Regulamento Interno, reúnem o consenso da grande 
maioria do corpo docente deste Agrupamento por responderem de forma muito positiva às 
necessidades e expectativas desta Comunidade Escolar. 
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Critério 2 – Planeamento e Estratégia – Direção Executiva - Pessoal Docente. 
 

 
 
 
Depois de se efetuar uma observação global do gráfico apresentado, sobre Planeamento e 
Estratégia, relativamente a Direção Executiva, pode-se considerar que de um modo geral, os 
professores inquiridos pronunciaram-se muito favoravelmente (92,5%) quanto ao trabalho 
desenvolvido por este órgão de gestão. 
  
- Este facto verifica-se pelo somatório dos itens 3, concordo, 4, concordo muito e 5, concordo 
plenamente, que apresenta uma elevada percentagem de consenso: Questão: 14 = 94,1%, 
Questão: 15 = 97,1%, Questão: 16 = 91,2%, Questão: 17 = 79,5%, Questão: 18 = 94,2%, Questão: 
19 = 91,2% e Questão: 20 = 100%, perfazendo uma média global de cerca de 92,5% dos docentes 
em sintonia com o trabalho desenvolvido por este órgão de gestão. 
- É de salientar-se que nas Questões: 14 e 15, que abordam, respetivamente, o acompanhamento 
do cumprimento do Plano de Atividades e a análise e reflexão sobre o processo e os resultados 
educativos, uma percentagem considerável de professores, em média cerca de 76,5 e 79,5%, 
concordaram plenamente com o trabalho da Direção Executiva, nesta matéria.  
- Também se destaca, nesta análise, a Questão: 20, relativa à promoção por parte da direção do 
cumprimento do Regulamento Interno numa atitude de tolerância, respeito e aceitação das regras 
nele definidas, verificando-se pelo somatório dos itens 3, concordo, 4, concordo muito e 5, 
concordo plenamente, que apresenta uma elevada percentagem de consenso: (100%)  
- Ressalve-se, ainda, que os itens: 0, Discordo completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo, 
atingiram em cada item 0% de discordância, o que pode ser considerado como insignificante em 
termos de observação global e não serão objeto de análise.  
- Salienta-se que na Questão: 17, a percentagem de professores, do item NS-Não Sei (17,6%) com 
o facto de uma percentagem considerável dos respondentes desconhecerem se a Direção, em 
articulação com os órgãos de gestão pedagógica, analisa e reflete criticamente sobre os critérios de 
distribuição de serviço docente. Tal situação é evidente nas reuniões do Conselho pedagógico, 
Departamentos e Conselho Geral. 
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Pode-se concluir, desta análise, que o Planeamento e Estratégias encetadas, relativamente à 
gestão, avaliação e execução dos trabalhos por parte da Direção Executiva, reúnem o consenso da 
grande maioria do corpo docente deste agrupamento por corresponder de forma Excelente às 
necessidades e expectativas desta comunidade escolar. 
 
 

Critério 2 – Planeamento e Estratégia – Conselho Pedagógico - Pessoal Docente. 
 
 

 
 

Depois de se efetuar uma observação geral, do gráfico apresentado, sobre Planeamento e Estratégia 
encetada relativamente ao Conselho Pedagógico, pode-se verificar que os professores inquiridos 
pronunciaram-se de forma muitíssimo favorável (94,2%), no que diz respeito ao trabalho 
desenvolvido por este órgão de gestão.  
- Numa observação global, pode-se constatar que o somatório das percentagens obtidas nos itens 3, 
concordo, 4, concordo muito e 5, concordo plenamente é bastante elevado, demonstrando existir 
um grande consenso nesta questão: 94,2%. Deste modo conclui-se que grande parte dos docentes 
está em acordo com as políticas e as estratégias trabalhadas ao nível do Conselho Pedagógico.  
 
- Ressalve-se ainda que, os itens: 0, Discordo completamente e 1, Discordo muito, atingiram em 
cada um dos itens referenciados uma percentagem de 0% de desacordo, o que pode ser considerado 
insignificante em termos de observação global e não será objeto de análise.   
 
Pode-se concluir, desta análise, que as políticas e estratégias encetadas, relativamente ao Conselho 
Pedagógico, reúnem o consenso da grande maioria do corpo docente deste agrupamento, pois 
respondem de forma Excelente às necessidades e expectativas desta Comunidade Educativa. 
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Critério 2 – Planeamento e Estratégia – Coordenador Departamento - Pessoal Docente. 
 

 
 
Depois de se efetuar uma observação global das informações contidas no gráfico apresentado, 
sobre a Política e Estratégia, relativamente à Coordenação de Departamento, pode-se considerar 
que os professores questionados pronunciaram-se de forma muitíssimo favorável quanto ao 
trabalho feito por este órgão de gestão intermédia.  

- Este facto verifica-se porque o somatório das percentagens obtidas nos itens: 3, Concordo, 4, 
Concordo muito e 5, Concordo plenamente, é bastante elevado, demonstrando existir um grande 
consenso nesta questão: 100%. Deste modo, conclui-se que grande parte dos docentes está em 
acordo com as Políticas e Estratégias trabalhadas ao nível dos Departamentos.  

- Ressalve-se, ainda, que os itens: 0, Discordo completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo, 
atingiram em cada item referenciado 0% de discordância, o que é insignificante em termos de 
análise global. 

Pode-se concluir, desta análise, que as políticas e estratégias encetadas, relativamente à 
coordenação de Departamento, são Excelentes, pois reúne o consenso da grande maioria do corpo 
docente deste Agrupamento. 
 

Critério 3 – Gestão de Pessoas – Direção Executiva - Pessoal Docente. 
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Da observação do gráfico, relativo ao Critério 3 – Pessoas – no que diz respeito à Direção Executiva, constata-se 
que uma elevada percentagem dos professores inquiridos tem uma apreciação muito favorável (91,1%) acerca 
do desempenho deste Órgão.  
- Esta análise baseia-se no facto de, em todas as questões, o somatório das percentagens obtidas nas respostas 
aos itens 3, concordo, 4, concordo muito e 5, concordo plenamente, atinge em oito das catorze questões, médias 
superiores a 91% e, em outras quatro questões, médias superiores a 88%.  

- Verifica-se também que o nível de concordância é menos elevado na questão: 6, com 67,6% que se refere à 
Direção Executiva valorizar e promover formas de ajudar o pessoal não docente a melhorar o seu desempenho. 
Salienta-se que na mesma questão, a elevada percentagem de professores, do item NS-Não Sei (32,4%) com o 
facto de uma percentagem considerável dos respondentes desconhecerem o trabalho da Direção com o PND. 

- Ressalve-se, ainda, que os itens: 0, Discordo completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo, atingiram em 
cada item referenciado 0% de discordância, o que é insignificante em termos de análise global. 
 
Pode-se concluir, desta análise, que a atuação da Direção Executiva relativamente às pessoas reúne o consenso 
da grande maioria do corpo docente deste Agrupamento, pois respondem muito satisfatoriamente às 
necessidades e expectativas desta comunidade escolar e espelham o desenvolvimento de um trabalho Excelente. 

 
Critério 3 – Gestão de Pessoas – Conselho Pedagógico - Pessoal Docente. 

 

 
 

Constata-se, após análise do gráfico, relativo ao Critério 3 – Pessoas – no que diz respeito ao Conselho 
Pedagógico, que uma elevada percentagem dos professores inquiridos tem uma apreciação muitíssimo favorável 
acerca do desempenho deste Órgão.  
- Esta análise baseia-se no facto de, nas duas questões, o somatório das percentagens obtidas nas respostas aos 
itens 3, concordo, 4, concordo muito e 5, concordo plenamente, atinge uma média de 92,4%. 

- Salienta-se que na Questão: 17, a percentagem de professores, do item NS-Não Sei (23,4%) com o facto de uma 
percentagem considerável dos respondentes sobre se o Conselho Pedagógico define critérios gerais para a 
elaboração dos horários, tendo em conta uma melhor rentabilização da aprendizagem dos alunos.  

- Ressalve-se, ainda, que os itens: 0, Discordo completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo, atingiram em 
cada item referenciado 0% de discordância, o que é insignificante em termos de análise global. 
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Pode-se concluir, desta análise, que a atuação do Conselho Pedagógico reúne o consenso da grande maioria do 
corpo docente deste Agrupamento, pois responde muito satisfatoriamente às necessidades e expectativas desta 
comunidade escolar e espelha o desenvolvimento de um trabalho Excelente. 

 
Critério 3 – Gestão de Pessoas – Coordenador de Departamento - Pessoal Docente. 

 

 
 

Após análise do gráfico, relativo ao Critério 3 – Pessoas – no que diz respeito ao Coordenador de Departamento, 
constata-se que uma elevada percentagem dos professores inquiridos tem uma apreciação muitíssimo favorável 
(96,6%) acerca do desempenho dos elementos que desempenham essa função.  
- Esta análise baseia-se no facto de, nas questões: 17 e 18 do inquérito, o somatório das percentagens obtidas nas 
respostas aos itens 3, concordo, 4, concordo muito, e 5, concordo plenamente, atingir as médias, 
respetivamente, de 96,1% e 97,1%.  

- Ressalve-se, ainda, que os itens: 0, Discordo completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo, atingiram em 
cada item referenciado 0% de discordância, o que é insignificante em termos de análise global. 

Pode-se concluir, desta análise, que a atuação dos Coordenadores de Departamento reúne o consenso da grande 
maioria do corpo docente deste Agrupamento, pois responde às necessidades e expectativas desta comunidade 
escolar e espelha o desenvolvimento de um trabalho Excelente.  
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Critério 3 – Gestão de Pessoas – Coordenadora dos Diretores de Turma - Pessoal Docente. 
 

 
Depois da observação e análise do gráfico, relativo ao Critério 3 – Pessoas – no que diz respeito ao Coordenador 
de Diretores de Turma, verifica-se que uma elevada percentagem dos professores inquiridos, sobre estas 
questões, têm uma apreciação muito favorável (79,4%) acerca do desempenho do elemento que desempenha 
essa função.  
- Esta análise baseia-se no facto de, nas questões: 19 e 20 do inquérito, o somatório das percentagens obtidas nas 
respostas aos itens 3, concordo, 4, concordo muito, e 5, concordo plenamente, atingir as médias, 
respetivamente, de 76,4% e 82,4%.  

- Salienta-se que na Questão: 19, a percentagem de professores, do item NS-Não Sei (14,7%) com o facto de uma 
percentagem considerável dos respondentes desconhecerem as funções da Coordenadora dos Diretores de 
Turma promove e dinamiza, entre os Diretores de Turma, a troca de experiências sobre formas de articulação 
com os Pais/Encarregados de Educação.  

- Ressalve-se, ainda, que os itens: 0, Discordo completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo, atingiram em 
cada item referenciado 0% de discordância, o que é insignificante em termos de análise global. 

Pode-se concluir, desta análise, que a atuação da Coordenadora de Diretores de Turma reúne o consenso da 
grande maioria do corpo docente deste Agrupamento, pois responde às necessidades e expectativas desta 
comunidade escolar e espelha o desenvolvimento de um trabalho Muito Positivo. 

 
Critério 3 – Gestão de Pessoas – Diretor de Turma - Pessoal Docente. 
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Após análise do gráfico, relativo ao Critério 3 – Pessoas – no que diz respeito ao Diretor de Turma, 
constata-se que uma percentagem razoável dos professores inquiridos tem uma apreciação muito 
favorável (89,8%) acerca do desempenho dos elementos que desempenham essa função.  
- Esta análise baseia-se no facto de, nas questões: 21 e 22 do inquérito, o somatório das 
percentagens obtidas nas respostas aos itens 3, concordo, 4, concordo muito e 5, concordo 
plenamente atingir uma média superior a 88%.  
- Ressalve-se, ainda, que os itens: 0, Discordo completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo, atingiram 
em cada item referenciado 0% de discordância, o que é insignificante em termos de análise global. 

Pode-se concluir, desta análise, que a atuação dos Diretores de Turma reúne o consenso da grande maioria do 
corpo docente deste Agrupamento, pois responde às necessidades e expectativas desta comunidade escolar e 
espelha o desenvolvimento de um trabalho Muito Positivo. 

  

 
Critério 3 – Gestão de Pessoas – Professores - Pessoal Docente. 

 

 
Depois da análise do gráfico, relativo ao Critério 3 – Pessoas – no que diz respeito aos Professores, 
constata-se que uma percentagem significativa dos docentes inquiridos, tem uma apreciação Muito 
favorável (88,3%) acerca dos professores.  
- Esta análise baseia-se no facto de, nas questões: 23, 24, 25 e 26 do inquérito, nomeadamente no que 
diz respeito à participação em atividades de formação contínua; no uso da avaliação dos alunos como 
um instrumento de autoavaliação; na realização de registos sistemáticos sobre a progressão dos 
alunos e quanto ao desenvolvimento de um trabalho cooperativo, verifica-se que o somatório das 
percentagens obtidas nas respostas aos itens 3, concordo, 4, concordo muito e 5, concordo 
plenamente, atinge uma média de 88,3%. 
- Embora os resultados sejam, de um modo geral muito favoráveis, observa-se que, quanto à questão 
23, o item 2, Discordo, atinge os 11,8% de desacordo, facto que traduz uma certa dificuldade por parte 
dos professores em participar em atividades de formação contínua, por vezes, devido à falta de oferta 
do CFAE do Alentejo Litoral que ainda não aprovou o Plano de Formação, dificultando a participação 
dos professores em formações.  
- Salienta-se que na mesma questão a percentagem de professores, do item NS-Não Sei (11,8%) com o 
mesmo facto descrito anteriormente.  
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Pode-se concluir, desta análise, que a atuação dos Professores do Agrupamento, reúne o consenso da 
grande maioria do corpo docente, pois responde às necessidades e expectativas desta comunidade 
escolar e espelha uma atitude Muito Positiva na tentativa de melhorar os processos de ensino e de 
aprendizagem. 
 

Critério 3 – Gestão de Pessoas – Conselho de Turma - Pessoal Docente. 
 

 
 

Após a análise do gráfico, relativo ao Critério 3 – Pessoas – no que diz respeito ao Conselho de Turma, 
constata-se que uma percentagem significativa dos docentes inquiridos, tem uma apreciação muito 
favorável acerca do desempenho deste órgão.  
- Esta análise baseia-se no facto de, na questão apresentada, relativa à conceção e implementação de 
atividades de complemento curricular, o somatório das percentagens obtidas na resposta aos itens 3, 
concordo, 4, concordo muito e 5, concordo plenamente, atingir uma média de 85,3%.  

- Ressalve-se que os itens: 1, Discordo muito e 2, Discordo, nunca atingiram, em cada um dos itens 
apresentados, 10% de desacordo, o que traduz um efetivo consenso relativamente ao trabalho feito 
pelo Conselho de Turma relativamente à questão em análise.  
 
Pode-se concluir, desta análise, que a atuação dos Conselhos de Turma, no âmbito da questão 
formulada, reúne o consenso de uma razoável percentagem do corpo docente deste Agrupamento e 
espelha o desenvolvimento de um trabalho Muito Positivo. 

Critério 3 – Gestão de Pessoas – Agrupamento - Pessoal Docente. 
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Depois de efetuada uma análise do gráfico, relativo ao Critério 3 – Pessoas – no que diz respeito ao 
Agrupamento, constata-se que uma percentagem significativa dos docentes inquiridos, tem uma 
apreciação muitíssimo favorável acerca do seu desempenho.  
- Esta análise baseia-se no facto de, na questão apresentada, relativa à consciencialização e promoção 
da cooperação e envolvimento do agrupamento em diversas iniciativas, o somatório das percentagens 
obtidas na resposta aos itens 4, concordo muito e 5, concordo plenamente, atingir uma média de 100%.  
- Ressalve-se que os itens: 0, Discordo completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo, nunca 
atingiram, em cada um dos itens apresentados, 0% de desacordo, o que traduz um efetivo consenso 
relativamente ao trabalho feito pelo Agrupamento relativamente à questão em análise.  
 
Pode-se concluir, desta análise, que a atuação do agrupamento, no âmbito da questão formulada, reúne 
o consenso de uma significativa percentagem do seu corpo docente e espelha o desenvolvimento de um 
trabalho Excelente. 
 

 
Critério 4 – Parcerias e Recursos – Direção Executiva - Pessoal Docente. 

 

 
 
Da observação do gráfico, relativo ao Critério 4 – Parcerias e Recursos – no que diz respeito à 
Direção Executiva, constata-se que uma elevada percentagem dos professores inquiridos tem uma 
apreciação muito favorável (77,5%) acerca do desempenho deste Órgão.  
- Este facto verifica-se pelo somatório dos itens 3, concordo, 4, concordo muito e 5, concordo 
plenamente, que apresenta uma elevada percentagem de consenso: Questão: 1 = 93,1%, Questão: 2 
= 64,7%, Questão: 3 = 70,6%, Questão: 4 = 85,3%, Questão: 5 = 55,9%, Questão: 6 = 79,5%, 
Questão: 7 = 88,2% e Questão: 8 = 82,3%, perfazendo uma média global de cerca de 77,5% dos 
docentes em sintonia com o trabalho desenvolvido por este órgão de gestão. 
- Destaca-se a questão 1, que faz referência ao modo como a Direção Executiva desenvolve parcerias 
com outros serviços e autoridades locais, necessárias às ações de apoio socioeducativo, onde se 
verifica uma elevada percentagem de concordância nos itens 3, 4 e 5, cifrando-se nos 93,1%. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

Critério 4 - Parcerias e Recursos - Direção Executiva - (Pessoal Docente) - 34 respondentes -
Questões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

0

1

2

3

4

5

NS

NA



Observatório de Qualidade Escolar do Agrupamento                                                              Página 47 
 

- Salienta-se que nas Questões: 2, 3 e 5 a percentagem de professores, do item NS-Não Sei, 
respetivamente 32,4%, 26,5% e 38,2% com o facto de desconhecerem como a Direção Executiva 
elabora o projeto de orçamento e se está de acordo com as linhas definidas no Conselho Geral; 
como atribui e utiliza os recursos financeiros e se de acordo com a estratégia e os planos de ação 
traçado ou se a direção se preocupa em apresentar, à Autarquia, sugestões de melhoramento da 
rede de transportes de acesso ao agrupamento. Nas Questões: 6 e 8 a percentagem de 
respondentes, do item NS-Não Sei, respetivamente, 14,7% e 17,6%, com o facto dos que 
assinalaram as respostas nesse item, desconhecerem se a Direção Executiva otimiza a existência de 
materiais e a sua rotação; e se a Direção Executiva/órgãos de gestão pedagógica identificam e 
avaliam as tecnologias novas e emergentes. 
- Ressalve-se, ainda, que os itens: 1, Discordo muito e 2, Discordo, atingiram em cada um dos itens 
referidos 0% de discordância, o que é insignificante em termos de análise global.  

Pode-se concluir, desta análise, que a atuação da Direção Executiva relativamente às Parcerias e 
Recursos reúne o consenso da grande maioria do corpo docente deste Agrupamento, pois 
respondem muito satisfatoriamente às necessidades e expectativas desta comunidade escolar e 
espelham o desenvolvimento de um trabalho Muito Positivo. 

Critério 4 – Parcerias e Recursos – Departamento - Pessoal Docente. 
 

 
 
Após a análise do gráfico, relativo ao Critério 4 – Parcerias e Recursos – no que diz respeito ao 
Departamento, constata-se que uma percentagem significativa dos docentes inquiridos, tem uma 
apreciação Muito favorável (76,5%) acerca do desempenho deste órgão.  

- Destaca-se, nesta questão se os departamentos são informados do orçamento atribuído e da 
evolução da sua execução, visto que se observa a existência de uma percentagem de concordância 
no item 3, concordo (26,5%), mais elevada que no item 4, concordo muito (11,8%). 

- Ressalve-se que nos itens 0, Discordo completamente e 2, Discordo, atingiram em cada um dos 
itens referidos a percentagem de 0%, facto que é insignificante em termos de análise.  
Pode-se concluir que a atuação do agrupamento no âmbito das Parceria e Recursos, face ao 
Departamento, é Muito Positiva. 
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Critério 4 – Parcerias e Recursos – Agrupamento - Pessoal Docente. 
 

 
 
Após observação dos dados, constata-se que, de um modo geral, os professores inquiridos ao nível 
das Parcerias e Recursos, relativamente ao Agrupamento, têm uma visão muito favorável do 
trabalho desenvolvido, nesse âmbito.  
- Este facto baseia-se na análise seguinte: o somatório das percentagens obtidas nos itens: 3, 
concordo, 4, concordo muito e 5, concordo plenamente, é muito razoável: Questão: 10 = 100%; 
Questão: 11 = 94,1%; Questão: 12 = 97,1%; Questão: 13 = 55,9%; Questão: 14 = 97%; Questão: 15 
= 100%; Questão: 16 = 73,5% e Questão: 17 = 79,5%, perfazendo um total em média de, 87,1%.  
- Destaca-se que, em cinco das nove questões colocadas, a saber: questão 10, relativa ao 
desenvolvimento de parcerias, por parte da Direção Executiva, com outros serviços e autoridades 
locais, necessárias às ações de apoio socioeducativo; questão 11, relativa à adequação da gestão 
das instalações, espaços, equipamentos e serviços, às necessidades dos alunos; questão 12, 
relativa à promoção da criação de ambientes educativos, no agrupamento, que proporcionam 
bem-estar; questão 14, referente à adequação e apetrechamento do espaço destinado à Biblioteca 
Escolar, às suas finalidades e a questão 15, se é facilitado o acesso à Biblioteca Escolar e se o 
horário de funcionamento é o adequado, a percentagem de docentes o somatório das 
percentagens obtidas na resposta aos itens 3, concordo, 4, concordo muito e 5, concordo 
plenamente, atingir uma média de 97,6%. Salienta-se os 100% obtidos nas questões 10 e 15, o que 
evidencia um grande consenso. 
- Salienta-se que a questão 13, referente à adequação e apetrechamento dos laboratórios da 
escola para as finalidades do ensino e aprendizagem, o item: NS-Não Sei, atingiu os 35,3%, o que 
traduz algum desconhecimento, por parte do pessoal docente, face aos recursos referenciados. Na 
questão 16, referente à capacidade de resposta dos Serviços Especializados de Apoio Educativo, 
face às necessidades da Comunidade Educativa, o item NS-Sei, atingiu os 26,5% de 
desconhecimento, tal como aconteceu nas respostas à Questão 17, quanto aos serviços 
administrativos e a utilização das novas tecnologias para apoiar a melhoria dos processos de 
administração, gestão e métodos de informação, em que o item NS-Não Sei, atingiu os 17,6%. 
Nas questões as percentagens referentes aos itens 0, 1 e 2, não atingiram, em cada uma das 
questões referenciadas, uma percentagem superior a 10% de desacordo.  
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Pode-se concluir, desta análise, que o Agrupamento relativamente às Parcerias e Recursos, 
responde satisfatoriamente às necessidades e expectativas desta comunidade escolar e espelha o 
desenvolvimento de um trabalho Muito Positivo. 

 
 

Critério 4 – Parcerias e Recursos – Professores - Pessoal Docente. 
 

 
 
Após a análise do gráfico conjunto, relativo ao Critério 4 – Parcerias e Recursos – no que diz respeito 
aos Professores, constata-se que uma percentagem significativa dos docentes inquiridos, tem uma 
apreciação muitíssimo favorável acerca do desempenho destes, no que se refere às questões 
formuladas.  

- Esta análise baseia-se no facto de, nas questões apresentadas, nomeadamente, a questão 18, 
relativa à disponibilidade de recursos didáticos necessários à sua atividade e a questão 19, referente 
à utilização das tecnologias de informação e comunicação, como recurso pedagógico e instrumento 
de desenvolvimento pessoal e profissional, o somatório das percentagens obtidas na resposta aos 
itens 3, concordo, 4, concordo muito e 5, concordo plenamente, atingir uma média de 95,6%.  

- Ressalve-se que na questão 18, o item 4, Concordo muito, atinge os 44,1%, valor superior ao 
conseguido no item 5, Concordo plenamente (35,3%).  

- Ressalve-se que nos itens 0, 1 e 2, a percentagem, em cada uma das questões, atingiu 0% facto que 
é insignificante em termos de análise global.  

Pode-se concluir, desta análise, que o resultado obtido, relativamente aos Professores, no âmbito 
das Parcerias e Recursos, é Excelente tendo em conta as duas questões formuladas. 
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Critério 5 – Gestão dos Processos – Direção Executiva - Pessoal Docente 
 

 
 
Após a análise do gráfico conjunto, relativo ao Critério 5 – Gestão dos Processos – no que diz 
respeito à Direção Executiva, constata-se que uma percentagem significativa dos docentes 
inquiridos, tem uma apreciação muitíssimo favorável (90,5%) acerca do desempenho deste órgão 
escolar, no que se refere às questões formuladas.  
- Esta análise baseia-se no facto de, em todas as seis questões apresentadas, os docentes inquiridos 
se terem manifestado, optando, maioritariamente, pelos itens 4, concordo muito e 5, concordo 
plenamente. Verificando-se esse facto:  
- Na Questão 1, relativa à avaliação das necessidades educativas dos alunos, feita pela Direção 
Executiva, em articulação com o Conselho Pedagógico, ser para este órgão de gestão, um elemento 
determinante do sucesso do processo educativo da escola (94,2%); 
- Na Questão 2, que se refere à análise das necessidades do pessoal não docente, feita pela Direção 
Executiva, em articulação com os órgãos de gestão pedagógica, é um elemento determinante do 
sucesso do processo educativo do agrupamento (86,7%);  
- Na Questão 3, que se refere à avaliação feita pela Direção Executiva, em articulação com os 
órgãos de gestão pedagógica, ao grau de satisfação dos professores, ser um elemento 
determinante do sucesso do processo educativo da escola (79,4%);  
- Na Questão 4, que se refere à certificação, pela Direção Executiva, que modalidades de Apoio e 
Complemento Educativo, resultam de uma análise das necessidades dos alunos (91,2%); 
- Na Questão 5, relativa ao incentivo promovido pela Direção Executiva para que os professores 
conheçam os seus alunos, em todas as suas dimensões, de forma a melhorarem os processos de 
ensino/aprendizagem (100%). 
- Na Questão 6, que se refere à implementação do Estudo Acompanhado como processo para 
diminuir o insucesso escolar, pela Direção Executiva, em articulação com os órgãos de gestão 
pedagógica e os professores (91,2%). 
- Ressalve-se que na questão 2, o item NS- Não Sei, atinge os 20,6%, sendo este valor significativo 
para análise. Alguns dos respondentes desconhecem se a necessidade de PND pela Direção, seja um 
elemento determinante para o sucesso educativo do agrupamento;  
- Ressalve-se que, nos itens 1 e 2, o somatório das percentagens, em cada uma das questões, nunca 
atingir os 3%, facto que não é significativo em termos de análise global.  
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Pode-se concluir, desta análise, que o resultado obtido, relativamente à Direção Executiva, no 
âmbito da Gestão dos Processos, é Excelente tendo em conta as questões formuladas. 
 
 

Critério 5 – Gestão dos Processos – Coordenador de Departamento - Pessoal Docente 
 

 
 
Depois de analisar os resultados, constantes do gráfico de observação global dos dados obtidos, 
relativos ao Critério 5 – Gestão dos Processos – no que diz respeito ao Coordenador de 
Departamento, verifica-se que uma percentagem significativa dos docentes inquiridos, tem uma 
apreciação muitíssimo favorável (97,6%) acerca do desempenho deste órgão de gestão intermédia, 
no que se refere ao teor das questões formuladas.  
- Esta análise baseia-se no facto de, em todas as questões apresentadas, o somatório das 
percentagens obtidas, nas respostas aos itens 3, concordo, 4, concordo muito e 5, concordo 
plenamente, atingir uma média de cerca de 98%. Facto que revela uma forte sintonia, dos 
inquiridos, quanto a estas matérias. 
 - Destacam-se ainda, pela positiva as Questões 9 e 10, relativa promoção do trabalho cooperativo 
entre os docentes que integram o departamento, na organização e utilização de recursos e de 
materiais didáticos, assim como da avaliação do trabalho realizado com o coordenador de 
departamento, visto que o somatório das percentagens obtidas nas respostas aos itens 3, 
concordo, 4, concordo muito e 5, concordo plenamente, atingir uma média de 100%. 
- Observa-se também que o somatório das percentagens relativas aos itens: 0, Discordo 
completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo, nunca ultrapassou os 0%, observação essa, que 
não é relevante em termos de análise global dos dados.  

Podemos concluir, desta análise, que o resultado obtido, relativamente ao Coordenador de 
Departamento, no âmbito da Gestão dos Processos do agrupamento, é Excelente, tendo em conta 
a sintonia de opinião dos docentes, relativamente ao desempenho destes elementos, no trabalho 
de coordenação de Departamento. 
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Critério 5 – Gestão dos Processos – Professores - Pessoal Docente 
 
 

 
 

Após a análise efetuada aos resultados, constantes do gráfico de observação global dos dados 
obtidos, relativos ao Critério 5 – Gestão dos Processos – no que diz respeito aos Professores, 
verifica-se que uma percentagem significativa dos docentes inquiridos, tem uma apreciação 
muitíssimo favorável (94,7%) acerca do desempenho destes, no que se refere ao teor das questões 
formuladas.  
- Este facto baseia-se na análise seguinte: o somatório das percentagens obtidas nos itens: 3, 
concordo, 4, concordo muito e 5, concordo plenamente, é muito razoável: Questão: 13 = 100%; 
Questão: 14 = 88,3%; Questão: 15 = 97,0%; Questão: 16 = 100%; Questão: 17 = 94%; Questão: 18 = 
94,1%; Questão: 19 = 94%, Questão: 20 = 91,2%, Questão: 21 = 94,1% e Questão 22 = 94%, 
perfazendo um total em média de, 94,7%. Facto que revela uma forte sintonia, dos inquiridos, 
quanto a estas matérias.  
- Observa-se também que, o somatório das percentagens relativas aos itens: 0, Discordo 
completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo, nunca ultrapassou os 3%, facto que não é 
significativo em termos de análise global. 

Podemos concluir, desta análise, que o resultado obtido, relativamente aos Professores, no que se 
refere à Gestão dos Processos, é Excelente, tendo em conta a sintonia de opinião dos docentes, 
relativamente ao trabalho desenvolvido no âmbito do processo de ensino/aprendizagem. 
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Critério 5 – Gestão dos Processos – Conselho de Turma - Pessoal Docente 
 

 
 
Depois da análise efetuada aos resultados, que constam do gráfico de observação global dos dados 
obtidos, relativamente ao Critério 5 – Gestão dos Processos – no que diz respeito aos Conselhos de 
Turma, verifica-se que uma percentagem significativa dos docentes inquiridos, tem uma apreciação 
muito favorável acerca do trabalho efetuado, nesse âmbito, no que se refere ao teor das questões 
formuladas.  
- Esta apreciação baseia-se no facto de, nas duas questões apresentadas, o somatório das 
percentagens obtidas, nas respostas aos itens 3, concordo, 4, concordo muito e 5, concordo 
plenamente, atingir em média os 86,8%. Facto que revela uma acentuada sintonia, dos inquiridos, 
quanto às matérias inquiridas.  
- Ressalve-se que no item: 0, Discordo completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo, a 
percentagem nunca atingiu os 3%, observação essa, que não é relevante em termos de análise global 
dos dados.   
Podemos concluir, desta análise, que o resultado obtido, relativamente aos Conselhos de Turma, no 
âmbito da Gestão dos Processos, é Muito positivo, tendo em conta a sintonia geral de opinião dos 
docentes, no que se refere ao trabalho desenvolvido pelos Conselhos de Turma. 

Critério 5 – Gestão dos Processos – Conselho Pedagógico - Pessoal Docente 
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Após a análise efetuada aos resultados do gráfico, relativo ao Critério 5 – Gestão dos Processos – no 
que diz respeito ao Conselho Pedagógico, verifica-se que uma percentagem significativa dos docentes 
inquiridos, tem uma apreciação muitíssimo favorável acerca do desempenho deste órgão, no que se 
refere ao teor da questão formulada.  
- Esta análise baseia-se no facto de, na questão apresentada, Questão 25, relativa à correta articulação 
do Conselho Pedagógico com as estruturas de orientação educativa, com vista à tomada de decisões 
pedagógicas, o somatório das percentagens obtidas, nas respostas aos itens 3, concordo, 4, concordo 
muito e 5, concordo plenamente, atingir em média os 94,1%. Facto que revela uma acentuada 
sintonia, dos inquiridos, quanto a esta matéria.  

- Observa-se também que, o somatório das percentagens relativas aos itens: 1, Discordo muito e 2, 
Discordo, nunca ultrapassou os 3%, observação essa, que não é relevante em termos de análise 
global dos dados.  
 
Podemos concluir, desta análise, que o resultado obtido, no que se refere ao Conselho Pedagógico, 
no âmbito da Gestão dos Processos, é Muito positivo, tendo em conta a sintonia geral de opinião 
dos docentes, relativamente à articulação deste órgão de gestão, com as Estruturas de Orientação 
Educativa. 

 
 

Critério 5 – Gestão dos Processos – Diretor de Turma - Pessoal Docente 
 

 
 
Após a análise efetuada aos resultados, constantes do gráfico de observação global dos dados obtidos, 
relativos ao Critério 5 – Gestão dos Processos – no que diz respeito ao Diretor de Turma, verifica-se que 
uma percentagem significativa dos docentes inquiridos, tem uma apreciação muitíssimo favorável acerca 
do seu desempenho, no que se refere ao teor das questões formuladas.  
- Esta análise baseia-se no facto de, em todas as questões apresentadas, o somatório das percentagens 
obtidas, nas respostas aos itens 3, concordo, 4, concordo muito e 5, concordo plenamente, atingir em 
média os 92,1%. Facto que revela uma grande sintonia, dos inquiridos, quanto a estas matérias.  
- Observa-se também que, o somatório das percentagens relativas aos itens: 0, Discordo 
completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo, nunca ultrapassou os 3%, observação essa, que 
não é relevante em termos de análise global.  
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Podemos concluir, desta análise, que o resultado obtido, relativamente aos Diretores de Turma, no 
âmbito da Gestão dos Processos, é Excelente, tendo em conta a sintonia geral de opinião dos 
docentes, relativamente ao trabalho realizado pelo Diretor de Turma, nas vertentes abordadas no 
inquérito, pois esse, responde às necessidades e expectativas desta comunidade escolar. 
 
 

Critério 5 – Gestão dos Processos – Escola - Pessoal Docente 
 

 
 

Após a análise efetuada aos resultados, constantes do gráfico acima transcrito, relativo ao Critério 
5 – Gestão dos Processos – no que diz respeito ao Agrupamento/escola, verifica-se que uma 
grande percentagem dos docentes inquiridos, tem uma apreciação muitíssimo favorável acerca do 
desempenho desta, no que se refere ao teor da questão formulada.  
- Esta apreciação baseia-se no facto de, na questão apresentada, Questão 29, relativa ao 
reconhecimento por parte do agrupamento do impacto das novas tecnologias de informação e 
promoção da aprendizagem das mesmas, o somatório das percentagens obtidas, nas respostas aos 
itens 3, concordo, 4, concordo muito e 5, concordo plenamente, atingir em média os 97,1%. Facto 
que revela uma forte sintonia, dos inquiridos, quanto a esta matéria.  
- Observa-se que, o somatório das percentagens relativas aos itens: 0, Discordo completamente, 1, 
Discordo muito e 2, Discordo, nunca ultrapassou os 3%., observação essa, que não é relevante em 
termos de análise global dos dados. 

Podemos concluir, desta análise, que o resultado obtido, relativamente ao Agrupamento/Escola, no 
âmbito da Gestão dos Processos, é Excelente, uma vez que os professores reconhecem que a 
escola valoriza as novas Tecnologias de Informação, promovendo a sua aprendizagem e utilização. 
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Critério 6 – Resultados Clientes/Alunos do 1º Ciclo 
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Após a análise dos resultados, constantes dos gráficos de observação global dos dados obtidos, 

relativos ao Critério 6 – Resultados Clientes – no que se refere aos Alunos do 1º Ciclo, verifica-se 

que uma percentagem significativa dos Alunos inquiridos, tem uma apreciação muitíssimo 

favorável acerca da Escola, no que se refere ao teor das questões formuladas. 

- Esta análise baseia-se no facto de, em todas as questões apresentadas, (quarenta), o somatório das 

percentagens obtidas, nas respostas aos itens 3, concordo, 4, concordo muito e 5, concordo 

plenamente, atingir uma média de 92,9%. Esse resultado revela a existência de uma forte sintonia, 

dos inquiridos, quanto às matérias abordadas no questionário. 

- Destacam-se, pela positiva, as questões: 4, 7, 18, 23, 26, 27, 29, 39 e 40, que correspondem a cerca 

de um terço das perguntas formuladas, em que a percentagem de respostas de concordância no item 

5, concordo plenamente, são as mais elevadas. Assim: 

- Na Questão 4, relativa ao facto dos alunos gostarem de estar nesta Escola, observa-se a existência 
de uma percentagem de concordância no item 5, concordo plenamente (94,7%).  
- Na Questão 7, que se refere à satisfação pelo facto dos professores da turma utilizarem 
metodologias que favorecem a participação dos alunos no processo de ensino e aprendizagem, 
observa-se a existência de uma percentagem de concordância no item 5, concordo plenamente 
(90,7%). 
- Na Questão 18, que faz referência à confiança do aluno no seu(s) professor(es), verifica-se a 
existência de uma percentagem elevada de concordância no item 5, concordo plenamente (96%). 
- Na Questão 23, relativa à justiça na avaliação, aqui verifica-se a existência de uma percentagem 
elevada de concordância no item 5, concordo plenamente (90,7%). 
- Na Questão 26, relativa ao facto de se questionar os alunos se o ensino recebido é de qualidade, 
verifica-se a existência de uma percentagem elevada de concordância no item 5, concordo 
plenamente (93,3%). 
- Na Questão 27, relativa ao facto dos alunos serem justamente avaliados, verifica-se a existência 
de uma percentagem elevada de concordância no item 5, concordo plenamente (90,7%).  
- Na Questão 29, que faz referência ao gosto do aluno pela turma onde está, verifica-se uma 
percentagem elevada de concordância no item 5, concordo plenamente (92%).  
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- Na Questão 39, relativa ao facto dos Pais/Encarregados de Educação serem bem informados sobre  
o aproveitamento dos seus educandos, verifica-se a existência de uma percentagem elevada de 
concordância no item 5, concordo plenamente (94,7%).  
- Na Questão 40, que faz referência ao facto dos Pais/Encarregados de Educação estão bem 
informados sobre as atividades escolares dos seus educandos, verifica-se a existência de uma 
percentagem elevada de concordância no item 5, concordo plenamente (90,7%).  

- Ressalve-se, que na Questão 1, que faz referência ao conhecimento, por parte dos alunos, sobre o 
Projeto Educativo do Agrupamento, verifica-se uma percentagem de discordância, no somatório 
dos itens 0, Discordo completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo de 25,3%. Também no item 
NS-Não Sei, que atingiu os 37,3%, verifica-se igualmente um desconhecimento por parte dos 
respondentes, sobre o Projeto Educativo. Na Questão 2, que faz referência ao conhecimento do 
Regulamento Interno da Escola, por parte dos Alunos, onde se verifica uma percentagem de 
discordância, no item 2, Discordo de 12%, factos que são significativos em termos de análise global.  
Será necessário que os professores titulares de turma utilizem novas estratégias, não apenas no 
início do ano, mas também ao longo do ano letivo, para divulgação e discussão sobre os dois 
documentos estruturantes do agrupamento.  
 
Podemos concluir, desta análise, que o resultado obtido, relativamente ao desempenho da Escola, 
no que concerne os seus Alunos do 1º Ciclo, é Excelente, uma vez que, de acordo com os 
resultados, as expectativas dos alunos são satisfeitas na sua globalidade. 
 

Critério 6 – Resultados Clientes/Alunos do 2º Ciclo 
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Após a análise dos resultados, constantes dos gráficos de observação global dos dados obtidos, 

relativos ao Critério 6 – Resultados Clientes – no que se refere aos Alunos do 2º Ciclo, verifica-se 

que uma percentagem significativa dos Alunos inquiridos, tem uma apreciação muito favorável 

acerca da Escola, no que se refere ao teor das questões formuladas. 

- Esta análise baseia-se no facto de, em todas as questões apresentadas, (quarenta), o somatório das 

percentagens obtidas, nas respostas aos itens 3, concordo, 4, concordo muito e 5, concordo 

plenamente, atingir uma média de 78,6%. Esse resultado revela a existência de uma forte sintonia, 

dos inquiridos, quanto às matérias abordadas no questionário. 
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- Destacam-se, pela positiva, as questões 4, 5, 20, 39 e 40, que correspondem a cerca de 12,5% das 

perguntas formuladas, em que a percentagem de respostas de concordância no item 5, concordo 

plenamente, são as mais elevadas. Assim: 

- Na Questão 4, relativa ao facto dos alunos gostarem de estar nesta Escola, observa-se a existência 
de uma percentagem de concordância no item 5, concordo plenamente (90,9%).  
- Na Questão 5, que se refere à satisfação pelo facto dos professores da minha turma informam os 
alunos sobre os critérios de avaliação das respetivas disciplinas/áreas disciplinares, observa-se a 
existência de uma percentagem de concordância no item 5, concordo plenamente (96,4%). 
- Na Questão 20, relativa ao O Diretor de Turma saber gerir com justiça os problemas que surgem 
na turma, aqui verifica-se a existência de uma percentagem elevada de concordância no item 5, 
concordo plenamente (90,9%). 
- Na Questão 39, relativa ao facto dos Pais/Encarregados de Educação serem bem informados sobre  
o aproveitamento dos seus educandos, verifica-se a existência de uma percentagem elevada de 
concordância no item 5, concordo plenamente (96,4%).  
- Na Questão 40, que faz referência ao facto dos Pais/Encarregados de Educação estarem bem 
informados sobre as atividades escolares dos seus educandos, verifica-se a existência de uma 
percentagem elevada de concordância no item 5, concordo plenamente (92,8%).  
 
- Ressalve-se, que na Questão 1, que faz referência ao conhecimento do Conheço o Projeto 
Educativo do Agrupamento, por parte dos Alunos, onde se verifica uma percentagem de 
discordância, no somatório dos itens 0, Discordo completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo, 
atingiu 19,8%. Também no item NS-Não Sei, que atingiu os 29,1%, verifica-se um desconhecimento 
por parte dos respondentes, sobre o Projeto Educativo.  
Na Questão 2, que faz referência ao conhecimento do Regulamento Interno da Escola, por parte 
dos Alunos, onde se verifica uma percentagem de discordância, no somatório dos itens 0, Discordo 
completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo, atingiu os 20%, factos que são significativos em 
termos de análise global. Também no item NS-Não Sei, que atingiu os 18,2%, verifica-se um 
desconhecimento por parte dos respondentes, sobre o Projeto Educativo.  
Na Questão 3, que se refere à satisfação Gosto de estar na escola, por parte dos Alunos, onde se 
verifica uma percentagem de discordância, no somatório dos itens 0, Discordo completamente, 1, 
Discordo muito e 2, Discordo de 31%.  
Na Questão 9, que se refere ao facto dos alunos sentirem-se à vontade, na sala de aula, para 
expressarem as suas dúvidas, onde se verifica uma percentagem de discordância, no somatório dos 
itens 0, Discordo completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo de 25,4%.  
Na Questão 11, que se refere ao facto da(s) Assistentes Operacionais (funcionárias) da escola 
atenderem bem quando os alunos as procuram para tratar de qualquer assunto, onde se verifica 
uma percentagem de discordância, no somatório dos itens 0, Discordo completamente, 1, 
Discordo muito e 2, Discordo de 19,9%.  
Na Questão 15, que se refere ao facto das pessoas convocadas se são atendidas à hora marcada, 
onde se verifica uma percentagem de discordância, no somatório dos itens 0, Discordo 
completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo de 29,1%.  
Na Questão 22, que se refere ao facto da Direção Executiva saber gerir, com justiça, os conflitos que 
surgem na Escola, onde se verifica uma percentagem de discordância, no somatório dos itens 0, 
Discordo completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo de 27,3%.  
Na Questão 32, que se refere ao facto dos alunos respondentes considerarem que os colegas não 
contribuem para a preservação das instalações da escola, onde se verifica uma percentagem de 
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discordância, no somatório dos itens 0, Discordo completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo 
de 25,4%.  
Na Questão 36, que se refere ao facto dos alunos respondentes considerarem que os alunos não 
respeitam os colegas, onde se verifica uma percentagem de discordância, no somatório dos itens 0, 
Discordo completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo de 21,8%.  
Na Questão 37, que se refere ao facto dos alunos respondentes considerarem que os alunos não 
respeitam os professores, onde se verifica uma percentagem de discordância, no somatório dos 
itens 0, Discordo completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo de 21,8%.  
Na Questão 38, que se refere ao facto dos alunos respondentes considerarem que os alunos não 
respeitam as funcionárias/Assistentes Operacionais, onde se verifica uma percentagem de 
discordância, no somatório dos itens 0, Discordo completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo 
de 25,5%.  
Os factos assinalados de insatisfação retirados das respostas às 11 questões são significativos em 
termos de análise global. Será necessário que professores e diretores de turma utilizem novas 
estratégias, não apenas no início do ano, mas também ao longo do ano letivo, para divulgação e 
discussão sobre os dois documentos estruturantes do agrupamento e incutirem nos alunos o gosto 
pela escola que frequentam, o cumprimento do estatuto do aluno e Regulamento Interno, 
nomeadamente nos deveres para com a comunidade educativa e na melhoria do atendimento aos 
alunos, por parte do PD e PND.  

Podemos concluir, desta análise, que o resultado obtido, relativamente ao desempenho da Escola, 
no que concerne os seus Alunos do 2º Ciclo, é Muito positivo, uma vez que, de acordo com os 
resultados, as expectativas dos alunos são satisfeitas na sua globalidade. 
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Após a análise dos resultados, constantes dos gráficos de observação global dos dados obtidos, 

relativos ao Critério 6 – Resultados Clientes – no que se refere aos Alunos do 3º Ciclo, verifica-se 

que uma percentagem significativa dos Alunos inquiridos, tem uma apreciação muito favorável 

acerca da Escola, no que se refere ao teor das questões formuladas. 

- Esta análise baseia-se no facto de, em todas as questões apresentadas, (quarenta), o somatório das 

percentagens obtidas, nas respostas aos itens 3, concordo, 4, concordo muito e 5, concordo 

plenamente, atingir uma média de 74,9%. Esse resultado revela a existência de uma forte sintonia, 

dos inquiridos, quanto às matérias abordadas no questionário. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30

Critério 6 - Resultados Clientes/Alunos (3º Ciclo) -
77 respondentes - Questões: 16 a 30 

0

1

2

3

4

5

NS

NA

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 Q36 Q37 Q38 Q39 Q40

Critério 6 - Resultados Clientes/Alunos (3º Ciclo) -
77 respondentes - Questões: 31 a 40 

0

1

2

3

4

5

NS

NA



Observatório de Qualidade Escolar do Agrupamento                                                              Página 63 
 

- Destacam-se as questões 1, 2, 4, 6, 7, 8, 16, 21, 24, 25, 28, 35, 36 e 37, que correspondem a cerca 

de 35% das perguntas formuladas, em que a percentagem de respostas de concordância no item 4, 

concordo muito são mais elevadas do que as respostas no item 5, concordo plenamente. 

- Destacam-se igualmente as questões 5, 17, 20, 29 e 39, das perguntas formuladas, em que a 

percentagem de respostas de concordância no item 5, concordo plenamente são mais elevadas do 

que as respostas no item 4, concordo muito. 

- Ressalve-se, que na Questão 1, que faz referência ao conhecimento do Conheço o Projeto 
Educativo do Agrupamento, por parte dos Alunos do 3º ciclo, onde se verifica uma percentagem de 
discordância, no somatório dos itens 0, Discordo completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo 
de 15,6%. Também no item NS-Não Sei, que atingiu os 28,6%, verifica-se um desconhecimento por 
parte dos respondentes, sobre o Projeto Educativo.  
Na Questão 2, que faz referência ao conhecimento do Regulamento Interno da Escola, por parte 
dos Alunos do 3º ciclo, onde se verifica uma percentagem de discordância, no somatório dos itens 
0, Discordo completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo, que atingiu os 19,5%, facto que são 
algo significativos em termos de análise global. Também o item NS-Não Sei, atingiu os 18,2%, 
verifica-se um desconhecimento por parte dos respondentes, sobre o Projeto Educativo.  
Na Questão 3, que se refere à satisfação Gosto de estar na escola, por parte dos Alunos, onde se 
verifica uma percentagem de discordância, o item 0, Discordo completamente, atingiu 20,8%., 
facto relevante para análise. O somatório dos itens 0, Discordo completamente, 1, Discordo muito 
e 2, Discordo atingiu os 37,7%.  
Na Questão 4, que faz referência à satisfação com a forma como ensinam nesta escola, onde se 
verifica uma percentagem de discordância, no somatório dos itens 0, Discordo completamente, 1, 
Discordo muito e 2, Discordo, que atingiu os 23,4%, factos que são significativos em termos de 
análise global. 
Na Questão 7, que faz referência à satisfação relativamente ao(s) professor(es) da turma se 
utiliza(m) metodologias que favorecem a participação dos alunos no processo de ensino e 
aprendizagem, onde se verifica uma percentagem de discordância, no somatório dos itens 0, 
Discordo completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo, que atingiu os 20,8%, factos que são 
significativos em termos de análise global. 
Na Questão 9, que faz referência à satisfação relativamente ao facto dos alunos sentirem-se à 
vontade, na sala de aula, para expressarem as suas dúvidas, onde se verifica uma percentagem de 
discordância, no somatório dos itens 0, Discordo completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo, 
que atingiu os 19,5%, factos que são significativos em termos de análise global. 
Na Questão 11, que se refere ao facto da(s) Assistentes Operacionais (funcionárias) da escola 
atenderem bem quando os alunos as procuram para tratar de qualquer assunto, onde se verifica 
uma percentagem de discordância, no somatório dos itens 0, Discordo completamente, 1, 
Discordo muito e 2, Discordo de 40,3%.  
Na Questão 20, que se refere ao facto do Diretor de Turma/ Professor Titular da Turma saber gerir 
com justiça os problemas que surgem na turma, onde se verifica uma percentagem de discordância, 
no somatório dos itens 0, Discordo completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo de 27,3%.  
Na Questão 22, que se refere ao facto da Direção Executiva saber gerir, com justiça, os conflitos que 
surgem na Escola, onde se verifica uma percentagem de discordância, no somatório dos itens 0, 
Discordo completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo de 20,8%.  
Na Questão 26, que se refere à satisfação dos alunos sobre a qualidade no ensino que os alunos 
recebem, onde se verifica uma percentagem de discordância, no somatório dos itens 0, Discordo 
completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo de 23,4%.  
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Na Questão 28, que se refere à satisfação dos alunos com os resultados escolares, onde se verifica 
uma percentagem de discordância, no somatório dos itens 0, Discordo completamente, 1, 
Discordo muito e 2, Discordo de 26%. 
Na Questão 31, que se refere à satisfação dos alunos com as instalações que a escola tem, onde se 
verifica uma percentagem de discordância, no somatório dos itens 0, Discordo completamente, 1, 
Discordo muito e 2, Discordo de 32,5%. 
Na Questão 32, que se refere ao facto se os alunos contribuem para a preservação das instalações 
da escola, onde se verifica uma percentagem de discordância, no somatório dos itens 0, Discordo 
completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo de 27,3%. 
Na Questão 33, que se refere à satisfação dos alunos com os equipamentos que existem na escola, 
onde se verifica uma percentagem de discordância, no somatório dos itens 0, Discordo 
completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo de 36,4%. 
Na Questão 34, que se refere ao facto se os alunos contribuem para a conservação dos 
equipamentos existentes na escola, onde se verifica uma percentagem de discordância, no 

somatório dos itens 0, Discordo completamente, 1, Discordo muito e 2, Discordo de 22,1%. 

Na Questão 15, que se refere ao facto das pessoas convocadas se são atendidas à hora marcada, 
verifica-se que o item NS-Não Sei, que atingiu os 22,1%, verifica-se um desconhecimento por parte 
dos respondentes, sobre o atendimento às horas marcadas. 
Os factos assinalados de insatisfação retirados das respostas às 15 questões são significativos em 
termos de análise global. Será necessário que professores e diretores de turma utilizem novas 
estratégias, não apenas no início do ano, mas também ao longo do ano letivo, para divulgação e 
discussão sobre os dois documentos estruturantes do agrupamento e incutirem nos alunos o gosto 
pela escola que frequentam, o cumprimento do estatuto do aluno e Regulamento Interno, 
nomeadamente nos deveres para com a comunidade educativa.  

Podemos concluir, desta análise, que o resultado obtido, relativamente ao desempenho da Escola, 
no que concerne os seus Alunos do 3º Ciclo, é Muito positivo, uma vez que, de acordo com os 
resultados, as expectativas dos alunos são satisfeitas na sua globalidade. 

Critério 6 – Resultados Clientes/Pais e Encarregados de Educação 
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Após a análise dos resultados, constantes dos gráficos de observação global dos dados obtidos, 
relativos ao Critério 6 – Resultados Clientes – no que se refere aos Pais/Encarregados de Educação 
do Pré-Escolar, verifica-se que uma percentagem muito significativa dos Pais/Encarregados de 
Educação inquiridos, tem uma apreciação muito favorável, (78,9%) acerca do Agrupamento, no 
que se refere ao teor das questões formuladas.  
- Esta análise baseia-se no facto de, em cerca de 51% das questões apresentadas, (vinte e uma), o 
somatório das percentagens obtidas, nas respostas aos itens 3, concordo, 4, concordo muito e 5, 
concordo plenamente, atingir uma média de 95%. Cerca de 17% das questões apresentadas (sete), 
o somatório das percentagens obtidas nos mesmos itens, atingiu os 84%. Esses resultados revelam 
a existência de uma grande sintonia, dos inquiridos, quanto às matérias abordadas no questionário. 
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- Deste modo, destacam-se ainda, pela positiva, todas as questões, à exceção de uma delas, que 
correspondem a 98% das perguntas formuladas, em que a percentagem de respostas ao item 5, 
concordo plenamente, foi mais elevada que no item 4, concordo muito. Pelo contrário, destaca-se 
a questão 15, em que a percentagem de resposta ao item 4, concordo muito, foi mais elevada que 
no item 5, concordo plenamente.  
- Também se pode constatar, como aspeto positivo, o facto de, em duas questões, haver uma total 
concordância de opinião, dos Pais/Encarregados de Educação, relativamente à Escola, pois nessas 
questões, o somatório dos itens 3, concordo, 4, concordo muito e 5, concordo plenamente, atinge 
os 100%. Verifica-se este facto nas Questões: 29 e 33.  

- Observa-se que, o somatório das percentagens relativas aos itens: 0, Discordo completamente, 1, 
Discordo muito e 2, Discordo, nunca ultrapassou os 20%., observação essa, que não é relevante em 
termos de análise global dos dados. 

Na Questão 1, que se refere ao conhecimento por parte dos encarregados de educação do Projeto 
Educativo, verifica-se que o item NS-Não Sei, que atingiu os 22%, verifica-se um desconhecimento 
por parte dos respondentes, sobre o documento estruturante existente no agrupamento. 
Na Questões 14ª, 14b e 14d, que se referem aos serviços de apoio do refeitório, bar e papelaria, 
verifica-se que o item NS-Não Sei, que atingiu, respetivamente, os 22%, 53,7% e 51,2% verifica-se 
um desconhecimento por parte dos respondentes, sobre o funcionamento desses serviços. 
Também se deve ao facto de uma parte das crianças pertencerem aos jardins de infância de escolas 
fora da escola sede e não existirem a maior parte desses equipamentos.  
Na Questão 18, que se refere ao conhecimento por parte dos encarregados de educação sobre se 
os alunos com necessidades educativas são convenientemente apoiados, verifica-se que o item NS-
Não Sei, que atingiu os 29,3%, verifica-se um desconhecimento por parte dos respondentes, sobre 
o processo de funcionamento da Equipa Multidisciplinar existente e das Medidas de Suporte à 
Aprendizagem e à Inclusão (Decreto-Lei n.º54/2018) que abrangem os alunos do agrupamento.  
Na Questão 37, que se refere ao conhecimento por parte dos encarregados de educação sobre se a 
escola promove informação sobre os cursos e as saídas vocacionais, verifica-se que o item NS-Não 
Sei, que atingiu os 22%, verifica-se um desconhecimento por parte dos respondentes, sobre o 
funcionamento deste tipo de serviço destinado aos alunos do 9º ano, que funciona anualmente, 
entendendo-se esse lacuna pelo facto de serem EE/pais de crianças ainda do Pré-Escolar. 
Nas Questões 38a e 38b, que se refere ao conhecimento por parte dos encarregados de educação 
sobre a competência e dinâmica da direção executiva, verifica-se que o item NS-Não Sei, que 
atingiu os 24,4%, verifica-se um desconhecimento por parte dos respondentes, sobre as 
competências da direção do agrupamento e as dinâmicas criadas para o bom funcionamento deste 
órgão de administração escolar. Para tal, seria importante consultarem regularmente a página web, 
o blogue da biblioteca e o jornal “Pé de Letra”, as mudanças ao nível do funcionamento diário do 
agrupamento, das mudanças criadas ao nível da segurança dos alunos, nomeadamente no controle 
nas entradas/saídas na portaria, implementação dos sumários eletrónicos, na renovação de 
mobiliário, equipamentos informáticos, na instalação de mais AC nas salas, no funcionamento das 
duas bibliotecas escolares, na criação da Rádio Escolar, na requalificação da Escola Básica de 
Ermidas-Sado, em visitas de estudo e em atividades desenvolvidas incluídas no PAA (desfile de 
Carnaval, Festas de Natal, atividades colaborativas com diversas instituições para campanhas de 
solidariedade social, reciclagem e recolha de pilhas, tampinhas e eletrodomésticos usados, entre 
outras).  
Na Questão 39, que se refere ao conhecimento por parte dos encarregados de educação sobre se a 
Direção Executiva sabe gerir os conflitos que surgem, verifica-se que o item NS-Não Sei, que atingiu 
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os 36,6%, verifica-se um desconhecimento por parte dos respondentes, sobre as medidas 
disciplinares criadas para os alunos com comportamentos inadequados e a sua gestão. Atividade 
que a direção promove de modo a reduzir essas atitudes por parte de alguns alunos, sempre que 
tenha conhecimento e existam participações dos factos que vão ocorrendo, mas que não pode 
publicitar, por lei, à comunidade. 

No entanto, podemos concluir, desta análise, que o resultado obtido, no que se refere ao 
desempenho da Escola, no que concerne os Pais/Encarregados de Educação do Pré-Escolar, é 
Muito positiva, uma vez que, de acordo com os resultados, os Pais/Encarregados de Educação 
consideram que a escola corresponde positivamente às suas expectativas. 
 

 
 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Critério 6 - Resultados Clientes/Pais e Encarregados de Educação (1º Ciclo) -
143 respondentes - Questões: 1 a 14d 

0

1

2

3

4

5

NS

NA

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28

Critério 6 - Resultados Clientes/Pais e Encarregados de Educação (1º Ciclo) -
143 respondentes - Questões: 15 a 28

0

1

2

3

4

5

NS

NA



Observatório de Qualidade Escolar do Agrupamento                                                              Página 68 
 

 
 

 
 
 

Após a análise dos resultados, constantes dos gráficos de observação global dos dados obtidos, 
relativos ao Critério 6 – Resultados Cliente – no que se refere aos Pais/Encarregados de Educação 
do 1º Ciclo, verifica-se que uma percentagem muito significativa dos Pais/Encarregados de 
Educação inquiridos, tem uma apreciação muito favorável acerca da Escola, no que se refere ao 
teor das questões formuladas.  
- Esta análise baseia-se no facto de, em todas as questões apresentadas, (quarenta e cinco), o 
somatório das percentagens obtidas, nas respostas aos itens 3, concordo, 4, concordo muito e 5, 
concordo plenamente, atingir uma média de 78,0%. Esse resultado revela a existência de uma 
grande sintonia, dos inquiridos, quanto às matérias abordadas no questionário. Percentagem 
ligeiramente inferior em 0,9% em relação aos resultados analisados nos questionários preenchidos 
pelos encarregados de educação do Pré-Escolar. 
- Deste modo, destacam-se pela positiva, as questões 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14a, 14b, 14c, 
14d, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38ª, 38b, 39, 40 e 
41, que correspondem a cerca de 84,4% das perguntas formuladas, em que a percentagem de 
respostas ao item 5, concordo plenamente, foi mais elevada que no item 4, concordo muito. Pelo 
contrário, destacam-se as questões 2, 4, 15, 18, 20 e 26, que correspondem a cerca de 13,3% das 
perguntas formuladas, em que a percentagem de respostas ao item 4, concordo muito, foi mais 
elevada que no item 5, concordo plenamente.   

Na questão 1, que corresponde a cerca de 2,3% das perguntas formuladas, em que a percentagem 
de respostas ao item 3, concordo, foi mais elevada que nos itens 4, concordo muito e 5, concordo 
plenamente. Existe algum desconhecimento que não se entende sobre o Projeto Educativo, que se 
encontra publicado na página web, é divulgado no Conselho Geral e noutras estruturas educativas 
do agrupamento.  

- Ressalve-se que no item: 0. Discordo completamente, a percentagem nunca atingiu mais de 6%, 
em diversas questões. Esse facto não é significativo em termos de análise global.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Q29 Q30 Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 Q36 Q37 Q38a Q38b Q39 Q40 Q41

Critério 6 - Resultados Clientes/Pais e Encarregados de Educação (1º Ciclo) -
143 respondentes - Questões: 29 a 41 

0

1

2

3

4

5

NS

NA



Observatório de Qualidade Escolar do Agrupamento                                                              Página 69 
 

- Nas Questões 14b e 14d, respetivamente, 43,4% e 40,6%, que fazem referência à satisfação por 
parte dos Pais/Encarregados de Educação com os serviços de apoio da Escola Sede (bar e 
papelaria), os valores elevados de respostas no item NA-Não se Aplica, tem a ver com o facto da 
maioria dos respondentes pertencerem às escolas fora da escola sede e não possuírem esses 
espaços e serviços. Também na questão 14b, a percentagem, às respostas nos itens 3, 4 e 5, atingiu 
somente os 49%. 
- Questão 37, que se refere à promoção, pela Escola, de informação sobre os cursos e as saídas 
vocacionais, as respostas nos itens 3, 4 e 5, a percentagem atingiu apenas os 45,5%. Por outro lado, 
verifica-se valores elevados de respostas nos itens NS-Não Sei e NA-Não se Aplica, respetivamente 
de 23,1% e 21%, pelo facto de haver algum desconhecimento por parte dos Encarregados de 
Educação sobre que se faz, anualmente, ao nível de outras ofertas educativas e/ou com os alunos 
do 9º ano, ao nível das saídas para o ensino secundário, quer a nível da promoção da continuidade 
dos estudos tanto no ensino regular como ensino profissional/vocacional, por parte da direção, do 
Conselho Pedagógico, do trabalho efetuado pelas psicólogas do SPO e pelos diretores de turma. 
Contudo, a direção e as diferentes lideranças intermédias reforçarão ainda mais a divulgação do 
Projeto Educativo e de informação sobre cursos e saídas vocacionais, junto dos Encarregados de 
Educação. 

No entanto, podemos concluir, desta análise, que o resultado obtido, no que se refere ao 
desempenho da Escola, no que concerne os Pais/Encarregados de Educação do 1º Ciclo, é Muito 
positiva, uma vez que, de acordo com os resultados, os Pais/Encarregados de Educação consideram 
que a escola corresponde positivamente às suas expectativas. 
 
 

 
 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Critério 6 - Resultados Clientes/Pais e Encarregados de Educação 
(2º Ciclo) - 52 respondentes - Questões: 1 a 14d 

0

1

2

3

4

5

NS

NA



Observatório de Qualidade Escolar do Agrupamento                                                              Página 70 
 

 
 

 

 
 
Após a análise dos resultados, constantes dos gráficos de observação global dos dados obtidos, 
relativos ao Critério 6 – Resultados Clientes – no que se refere aos Pais/Encarregados de Educação 
do 2º Ciclo, verifica-se que uma percentagem muito significativa dos Pais/Encarregados de 
Educação inquiridos, tem uma apreciação muitíssimo favorável (95,3%) acerca da Escola, no que se 
refere ao teor das questões formuladas. Percentagem muito superior em 16,4% e em 17,3% em 
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relação, respetivamente, aos resultados analisados nos questionários preenchidos pelos 
encarregados de educação do Pré-Escolar e 1º ciclo. 
- Esta análise baseia-se no facto de, em todas as questões apresentadas, (quarenta e cinco), o 
somatório das percentagens obtidas, nas respostas aos itens 3, concordo, 4, concordo muito e 5, 
concordo plenamente, atingir uma média de cerca de 95%. Esse resultado revela a existência de 
uma grande sintonia, dos inquiridos, quanto às matérias abordadas no questionário. 
- Deste modo, destacam-se ainda, pela positiva, as questões 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14a, 14b, 
14c, 14d, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38a, 38b, 39, 40 e 41, que 
correspondem a cerca de 78% das perguntas formuladas, em que a percentagem de respostas ao 
item 5, concordo plenamente, foi mais elevada que no item 4, concordo muito. 
- As questões 3, 21, 22, 23, 27, 28 e 35, que correspondem a cerca de 16% das perguntas 
formuladas, em que a percentagem de respostas a item 4, concordo muito, foi mais elevada que no 
item 5, concordo plenamente. 
- As restantes 3 questões: 1, 2 e 26, correspondem a cerca de 6% das perguntas formuladas, em 
que a percentagem de respostas ao item 3, concordo, foi mais elevada que no item 4, concordo 
muito e item 5, concordo plenamente.  
Existe algum desconhecimento, por parte dos respondentes sobre o Projeto Educativo, 
Regulamento Interno e se as famílias são incentivadas a participar nas atividades escolares. 
- Na Questão 37, que se refere à promoção, pela Escola, de informação sobre os cursos e as saídas 
vocacionais, verifica-se um valor elevado de respostas no item NS-Não Sei, de 30,8%, pelo facto de 
haver algum desconhecimento por parte dos Encarregados de Educação sobre que se faz, 
anualmente, ao nível de outras ofertas educativas e/ou com os alunos do 9º ano, ao nível das 
saídas para o ensino secundário, quer a nível da promoção da continuidade dos estudos tanto no 
ensino regular como ensino profissional/vocacional, por parte da direção, do Conselho Pedagógico, 
do trabalho efetuado pelas psicólogas do SPO e pelos diretores de turma. 

- Também se pode constatar, como aspeto positivo, o facto de, em três questões, haver uma total 
concordância de opinião, dos Pais/Encarregados de Educação, relativamente à Escola, pois nessas 
questões, o somatório dos itens 3, concordo, 4, concordo muito e 5, concordo plenamente, atinge 
os 100%. Verifica-se este facto nas Questões: 6, 8 e 33.  

- Observa-se também que o somatório das percentagens relativas aos itens: 1, Discordo muito e 2, 
Discordo, não ultrapassou os 20%. 
- Ressalve-se que no item: 0, Discordo completamente, a percentagem nunca atingiu valores 
superiores a 2%, facto que não é significativo em termos de análise global. 

 Podemos concluir, desta análise, que o resultado obtido, no que se refere ao desempenho da 
Escola, no que concerne os Pais/Encarregados de Educação do 2º Ciclo, é Excelente, uma vez que, 
de acordo com os resultados, os Pais/Encarregados de Educação consideram que a escola 
corresponde positivamente às suas expectativas. 
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Após a análise dos resultados, constantes dos gráficos de observação global dos dados obtidos, 
relativos ao Critério 6 – Resultados Clientes – no que se refere aos Pais/Encarregados de Educação 
do 3º Ciclo, verifica-se que uma percentagem muito significativa dos Pais/Encarregados de 
Educação inquiridos, tem uma apreciação muito favorável (88,4%) acerca da Escola, no que se 
refere ao teor das questões formuladas.  
Percentagem inferior em 6,9% em relação aos resultados analisados nos questionários preenchidos 
pelos encarregados de educação do 2º ciclo, no entanto, superior em 10,4% e em 9,5% em relação, 
respetivamente, aos resultados do 1º ciclo e Pré-Escolar. 
- Esta análise baseia-se no facto de, em todas as questões apresentadas, (quarenta e cinco), o 
somatório das percentagens obtidas, nas respostas aos itens 3, concordo, 4, concordo muito e 4, 
concordo plenamente, atingir uma média de cerca de 88%. Esse resultado revela a existência de 
uma grande sintonia, dos inquiridos, quanto às matérias abordadas no questionário. 
- Também se pode constatar, como aspeto positivo, o facto de, em duas questões, haver uma total 
concordância de opinião, dos Pais/Encarregados de Educação, relativamente à Escola, pois nessas 
questões, o somatório dos itens 3, concordo, 4, concordo muito e 5, concordo plenamente, atinge 
os 100%. Verifica-se este facto nas Questões: 8 e 12. 
- Destacam-se ainda, pela positiva, as questões 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14d, 16, 31, 38a e 41, que 
correspondem a cerca de 27% das perguntas formuladas, em que a percentagem de respostas ao 
item 5, concordo plenamente, foi mais elevada que no item 4, concordo muito. 
- As questões 2, 3, 4, 6, 7, 14a, 14b, 14c, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 
35, 36, 39 e 40, que correspondem a cerca de 62% das perguntas formuladas, em que a 
percentagem de respostas a item 4, concordo muito, foi mais elevada que no item 5, concordo 
plenamente. 
- As restantes 5 questões: 1, 25, 26, 37 e 38b, correspondem a cerca de 11% das perguntas 
formuladas, em que a percentagem de respostas ao item 3, concordo, foi mais elevada que no item 
4, concordo muito e item 5, concordo plenamente.  
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- Na Questão 37, que se refere à promoção, pela Escola, de informação sobre os cursos e as saídas 
vocacionais, também os EE dos alunos do 3º ciclo estão em consonância com os demais, 
verificando-se um valor elevado de respostas no item NS-Não Sei, de 20,9%, pelo facto de haver 
algum desconhecimento por parte dos Encarregados de Educação sobre que se faz, anualmente, ao 
nível de outras ofertas educativas e, nomeadamente, com os alunos do 9º ano.   

- Observa-se também que o somatório das percentagens relativas aos itens: 1, Discordo muito e 2, 
Discordo, raramente ultrapassou os 20%. 
- Ressalve-se que no item: 0, Discordo completamente, a percentagem nunca atingiu um valor 
superior a 6%, facto que é pouco significativo em termos de análise global.  

Podemos concluir, desta análise, que o resultado obtido, no que se refere ao desempenho da 
Escola, no que concerne os Pais/Encarregados de Educação do 3º Ciclo, é Muito Positiva, uma vez 
que, de acordo com os resultados, os Pais/Encarregados de Educação consideram que a escola 
corresponde positivamente às suas expectativas. 

 
 

Critério 7 – Resultados Pessoas/Pessoal Docente 
 

 
 

Após a análise do gráfico conjunto, relativo ao Critério 7 – Resultados Pessoas – no que diz respeito 
ao Pessoal Docente, constata-se que, uma percentagem significativa dos docentes inquiridos, tem 
uma apreciação muitíssimo favorável acerca da escola, no que se refere às questões formuladas.  
- Esta análise baseia-se em duas observações distintas:  
- Primeiro: a média do somatório das percentagens dos itens 3, concordo, 4, concordo muito e 5, 
concordo plenamente, atinge os 98,1%.  
- Segundo: em todas as questões apresentadas, os docentes inquiridos manifestaram-se optando 
maioritariamente pelo item 5, concordo plenamente.  
- Terceiro: em sete das vinte questões apresentadas, a média do somatório das percentagens dos 
itens 3, concordo, 4, concordo muito e 5, concordo plenamente, atinge valores de 100%. Verifica-
se esse facto nas Questões: 1, 3, 6, 7, 9, 13 e 16b. Nas outras treze questões, a média do somatório 
das percentagens dos três itens foi igual ou superior a 97%. 
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- Na Questão 1, que se refere à satisfação dos Professores relativamente ao clima/ambiente vivido 
no agrupamento, verifica-se uma percentagem de concordância plena. 
- Na Questão 3, referente ao conhecimento do Regulamento Interno do Agrupamento por parte dos 
Professores, observa-se a existência de uma percentagem de concordância igualmente plena. 
- Na Questão 6, que questiona os Professores sobre a sua participação na vida do agrupamento e 
na avaliação das aprendizagens, observa-se a existência de uma percentagem de concordância 
plena.  
- Na Questão 7, que se refere ao facto se os professores são motivados a participarem e darem 
ideias sobre questões pedagógicas e outras relativas à vida da escola, aqui verifica-se a existência 
de uma percentagem também plena de concordância.  
- Na Questão 9, que questiona se a comunicação com a Direção Executiva é fácil, observa-se a 
existência de uma percentagem plena de concordância.  
- Na Questão 13, que se refere ao respeito e valorização do Professor, neste Agrupamento, verifica-
se a existência de uma percentagem de concordância igualmente plena. 
- Na Questão 16b, relativa ao dinamismo por parte da Direção Executiva, observa-se a existência de 
uma percentagem de concordância nos itens 3, 4 e 5, foi plena. 

- Observa-se também que o somatório das percentagens relativas aos itens: 1, Discordo muito e 2, 
Discordo, raramente ultrapassou os 3%.  
- Ressalve-se que no item: 0, Discordo completamente, a percentagem atingida foi nula (0%), facto 
que é insignificante em termos de análise global.  
 
Pode-se concluir, desta análise, que os dados obtidos, relativamente aos Professores, no âmbito 
dos Resultados Pessoas, são Excelentes, uma vez que, de acordo com os factos observados, os 
Professores consideram que o Agrupamento corresponde plenamente às suas expectativas. 
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Após a análise dos gráficos conjuntos, relativos ao Critério 7 – Resultados Pessoas – no que diz 
respeito ao Pessoal Não Docente, constata-se que uma percentagem significativa dos inquiridos, 
têm uma apreciação muito favorável acerca do desempenho do Agrupamento, no que se refere às 
questões formuladas.  
- Esta análise tem por base as seguintes observações:  
- Primeiro: a média do somatório das percentagens dos itens 3, concordo, 4, concordo muito e 5, 
concordo plenamente, atinge os 82,6%. Deste modo, verifica-se nestas questões formuladas, uma 
sintonia de opiniões, por parte do Pessoal Não Docente.  
- Segundo: na Questão: 28, que questiona se os funcionários estão motivados para uma boa 
prestação de serviço público, verifica-se que o somatório das percentagens dos itens: 3, concordo 
(18,8%), 4, concordo muito (40,6%), e 5, concordo plenamente (40,6%), atinge os 100% de 
concordância.  
- Terceiro: na Questão: 41, que questiona o Pessoal Não Docente se gostaria de permanecer nesta 
Escola, observa-se a existência de uma percentagem de concordância dos itens: 4, concordo muito 
(18,8%), e 5, concordo plenamente (75%) e o somatório destes itens atinge os 93,8%. 
- Quarto: em 77,3% das questões apresentadas (trinta e quatro em quarenta e quatro), os docentes 
inquiridos manifestaram-se optando maioritariamente pelo item 4, concordo muito, assim como 
em nove destas questões, a percentagem sido acima dos 50%. Verifica-se as exceções ao facto 
anterior nas questões: 15, 17, 25, 28, 34, 39b e 41, onde os docentes inquiridos optaram 
maioritariamente pelo item 5, concordo plenamente. Verifica-se também que apenas nas 
questões: 13, 27 e 38 os inquiridos manifestaram-se, na sua maioria, pelo item 3, concordo. 
- Verifica-se, no entanto, que o somatório das percentagens dos itens: 1, Discordo muito e 2, 
Discordo, atingiu ou ultrapassou os 20%, em quatro das questões formuladas, (quatro em quarenta 
e quatro). As questões que apresentam alguma discordância foram: 8, 12, 29 e 31.  
- Na Questão 8, que questiona se a Direção Executiva valoriza os desempenhos do PND, observa-se 
a existência de uma percentagem de discordância acima dos 20%. Pois, a soma do item 1, discordo 
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muito (6,3%), e do item 2, discordo (25%), atinge 31,3%. Facto que pode revelar a existência de 
possíveis focos de alguma insatisfação.  
- Na Questão 12, que se refere à participação do pessoal não docente nos planos de melhoria da 
escola, aqui verifica-se a existência de uma percentagem de discordância acima dos 20%. Pois, a 
soma do item 1, discordo muito (9,4%), e do item 2, discordo (12,5%), atinge 21,9%. Percentagem 
que espelha a existência de alguma falta de participação por parte dos funcionários nos planos de 
melhoria.  
- Na Questão 29, que questiona se os professores respeitam o trabalho do PND, constata-se a 
existência de uma percentagem de discordância acima dos 20%. Pois, a soma do item 1, discordo 
muito (6,3%), e do item 2, discordo (25%), atinge 31,3%. Número que aponta para a possibilidade 
da existência de alguma insatisfação no que respeita a este aspeto.  
- Na Questão 31, que aborda a questão se o Pessoal Não Docente aplica as decisões e orientações 
dos órgãos de gestão, de modo a atingirem os objetivos definidos, verifica-se a existência de uma 
percentagem de discordância acima dos 20%. Pois, a soma do item 1, discordo muito (6,3%), e do 
item 2, discordo (25%), atinge 31,3%. Percentagem que aponta para a possibilidade da existência 
de alguma insatisfação no que respeita a este aspeto.  
- Ressalve-se que no item: 0, Discordo completamente, a percentagem nunca atingiu um valor 
superior a 4%, facto que não é significativo em termos de análise global. 

Nas Questões 14a e 24, que se referem à satisfação com o serviço de apoio da escola, 
nomeadamente, com o refeitório e ao facto da Direção Executiva ter em conta as propostas dos 
funcionários na aquisição de materiais, verifica-se que o item NS-Não Sei, que atingiu em ambas as 
questões os 18,8%, verifica-se algum desconhecimento por parte dos respondentes, sobre estes 
aspetos. 

Pode-se concluir, desta análise, que o resultado obtido, relativamente ao Pessoal Não Docente, no 
âmbito dos Resultados Pessoas, é Muito positivo, tendo em conta a globalidade de consenso dos 
funcionários, relativamente às questões formuladas, No entanto, vislumbra-se a existência de 
pequenos focos de insatisfação em algumas questões. 
 

Critério 8 – Resultados Para a Sociedade/Parceiros 
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Após a análise do conjunto dos três gráficos de observação global, no âmbito do Critério 8 – 
Resultados para a Sociedade – no que diz respeito aos Parceiros, e o seu parecer sobre o 
Agrupamento, constata-se que uma grande percentagem das entidades inquiridas, tem uma 
apreciação muito favorável acerca do desempenho do Agrupamento, no que se refere às questões 
formuladas. 
- Esta análise baseia-se no facto de:  
- Primeiro: a média do somatório das percentagens dos itens 3, concordo e 4, concordo muito e 5, 
concordo plenamente, atinge cerca de 80%. Deste modo, verifica-se nestas questões, uma grande 
sintonia de opinião, por parte dos inquiridos.  
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- Segundo: em mais de metade das questões apresentadas (59%), (dezoito em trinta e duas), os 
questionados manifestaram-se, optando maioritariamente pelo item 5, concordo plenamente. As 
questões em que isso acontece são as seguintes, Questões: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 
21, 26, 27, 29a e 31. Esse facto vem reforçar a ideia que existe, neste critério em análise, uma 
grande sintonia de opinião.  
-Terceiro: em dez das trinta e duas questões colocadas (31%), a soma das percentagens dos itens 3, 
concordo e 4, concordo muito, e 5, concordo plenamente atinge os 100%. O que reitera a 
existência de uma enorme sintonia de opinião. Este facto verifica-se nas seguintes questões: 4, 5, 6, 
7, 14, 15, 20, 21, 25 e 29a.  
- Na Questão 4, relativa às boas relações estabelecidas pelo agrupamento com as 
escolas/instituições do seu concelho: verifica-se que a soma do item 3, concordo (33,3%), 4, 
concordo muito (16,7%) e do item 5, concordo plenamente (53,3%), atingiu um total de 100%.  
- Na Questão 5, que se refere às boas relações estabelecidas pelo agrupamento com a instituição 
que cada um dos inquiridos representa: observa-se que a soma do item 3, concordo (16,3%) e do 
item 5, concordo plenamente (83,3%), atingiu um total de 100%.  
- Na Questão 6, que se refere à boa imagem que o Agrupamento espelha no seio da comunidade 
onde está inserida: observa-se que a soma do item 3, concordo (33,3%), com o item 4, concordo 
muito (33,3%) e com o item 5, concordo plenamente (33,4%), atingiu um total de 100%.  
- Na Questão 7, que se refere à facilidade de comunicação, por parte da entidade com os órgãos de 
gestão e administração do Agrupamento: verifica-se que a soma do item 3, concordo (16,6%), 4, 
concordo muito (16,7%) e do item 5, concordo plenamente (66,7%), atingiu um total de 100%.  
- Na Questão 14, que se refere ao ambiente de respeito mútuo, fomentado por parte do 
Agrupamento: observa-se que a soma do item 4, concordo muito (33,3%) e com o item 5, concordo 
plenamente (66,7%), atingiu um total de 100%.  
- Na Questão 15, que se refere à boa articulação, por parte do Agrupamento, com as famílias e com 
a comunidade em geral: observa-se que a soma do item 3, concordo (33,3%), com o item 4, 
concordo muito (33,3%) e com o item 5, concordo plenamente (33,4%), atingiu um total de 100%.  
- Na Questão 20, que se refere a facto do Agrupamento se preocupar com a segurança na 
circulação dos alunos à entrada e saída das suas instalações: observa-se que a soma do item 4, 
concordo muito (66,7%) com o item 5, concordo plenamente (33,3%), atingiu um total de 100%.  
- Na Questão 21, que questiona se o Agrupamento se preocupa com a preservação do meio 
ambiente: observa-se que a soma do item 4, concordo muito (50%) com o item 5, concordo 
plenamente (50%), atingiu um total de 100%.  
- Na Questão 25, que se refere ao empenho, por parte do agrupamento, na melhoria do nível 
educativo e formativo da comunidade: observa-se que a soma do item 3, concordo (16,7%), com o 
item 4, concordo muito (50%) e com o item 5, concordo plenamente (33,3%), atingiu um total de 
100%.  
- Na Questão 29a, que se refere à competência da Direção Executiva: observa-se que a soma do 
item 3, concordo (16,7%), com o 4, concordo muito (33,3%) e do item 5, concordo plenamente 
(50%), atingiu um total de 100%.  
- Terceiro: em uma das questões apresentadas (3%), os questionados manifestaram-se, optando 
maioritariamente pelo item 3, concordo (33,3%). A questão 11 em que isso acontece. 
- Por outro lado, observa-se que o somatório das percentagens relativas aos itens: 1, Discordo 
muito e 2, Discordo, nunca ultrapassou os 20%, facto que não é significativo em termos de análise 
global.  
- Ressalve-se que o item: 0, Discordo completamente, a percentagem nunca atingiu 20%, facto que 
não é significativo para análise.  
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Verifica-se que o item NS-Não Sei, nas Questões: 11, 12, 23, 24, 26 e 28 (atingiram 33,3%); 17 
(50%); 27 e 30 (66,6%), pelo facto de existir algum desconhecimento por parte dos parceiros 
respondentes, sobre estes aspetos questionados. 

Pode-se concluir, desta análise, que o resultado obtido, relativamente à Comunidade Educativa, no 
âmbito dos Resultados Sociedade, na apreciação do agrupamento, é Muito positiva, uma vez que, 
de acordo com os factos observados, os parceiros consideram que o Agrupamento corresponde 
plenamente às suas expectativas. 
 
 

Critério 9 – Resultados Desempenho-Chave - Pessoal Docente 
 

 

 
 
 

Depois de efetuada a análise do gráfico conjunto, relativo ao Critério 9 – Resultados – no que diz 
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- Na Questão 1a, que se refere à boa gestão feita pela Direção Executiva dos espaços do 
Agrupamento, verifica-se uma percentagem de concordância no item 5, concordo plenamente 
(35,3%), mais elevada que no item 3, concordo (2,9%) e do que no item 4, concordo muito (17,6%).  
- Na Questão 1b, que se refere à boa gestão feita pela Direção Executiva dos espaços do 
Agrupamento, verifica-se uma percentagem de concordância no item 5, concordo plenamente 
(41,2%), mais elevada que no item 3, concordo (11,8%) e igual ao item 4, concordo muito (41,2%).  
- Na Questão 2, que se refere à boa integração, feita pelo Agrupamento, relativamente aos novos 
professores que nela são colocados, verifica-se uma percentagem de concordância no item 5, 
concordo plenamente (70,6%), mais elevada que no item 3, concordo (5,9%) e do que no item 4, 
concordo muito (23,5%).  
- Na Questão 3, que tem a ver se a adequação das práticas educativas desenvolvidas contribuíram 
para a melhoria o rendimento escolar dos alunos, verifica-se uma percentagem de concordância no 
item 5, concordo plenamente (47,1%), mais elevada que no item 3, concordo (5,9%) e do que no 
item 4, concordo muito (44,1%). 
- Na Questão 5, que se refere à participação na vida do Agrupamento e na definição de 
metodologias de ensino, verifica-se uma percentagem de concordância no item 5, concordo 
plenamente (41,2%), mais elevada que no item 4, concordo muito (29,4%) e do que no item 3, 
concordo (20,6%). 
- Na Questão 6, que se refere à participação na vida do Agrupamento e na avaliação das 
aprendizagens, verifica-se uma percentagem de concordância no item 5, concordo plenamente 
(52,9%), mais elevada que no item 4, concordo muito (35,3%) e do que no item 3, concordo (5,9%). 
- Na Questão 7, que se refere à boa distribuição e organização do serviço docente, verifica-se uma 
percentagem de concordância no item 5, concordo plenamente (55,9%), mais elevada que no item 
4, concordo muito (38,2%) e do que no item 3, concordo (5,9%). 
- Na Questão 8b, relativa ao controlo, feito pelo Agrupamento, do abandono escolar, observa-se 
uma percentagem de concordância no item 5, concordo plenamente (79,4%), mais elevada que no 
item 4, concordo muito (14,7%). 
 - Na Questão 8c, que tem a ver com o controlo, feito pelo Agrupamento, relativamente às faltas 
dos Professores e seus atrasos, denota-se uma percentagem de concordância no item 5, concordo 
plenamente (73,5%), mais elevada que no item 4, concordo muito (17,6%).  
- Na Questão 9, relativa à formação adquirida, nas ações/cursos de formação frequentadas pelos 
professores, e o reflexo que estas tiveram na melhoria das suas práticas letivas, denota-se uma 
percentagem de concordância no item 5, concordo plenamente (58,8%), mais elevada que no item 
3, concordo (5,9%) e do que no item 4, concordo muito (29,4%).  
- Na Questão 12, que se refere à análise dos resultados obtidos pelos alunos, feito pelo 
Agrupamento, a nível dos Conselhos de Turma, dos Departamentos Curriculares/Grupo Disciplinares 
e do Conselho Pedagógico, observa-se uma percentagem de concordância no item 5, concordo 
plenamente (79,4%), mais elevada que no item 4, concordo muito (11,8%) e que no item 3, 
concordo (5,9%).  
- Na Questão 13, que tem a ver com a avaliação dos resultados e a reflexão que esta proporcionou 
sobre a adequação das metodologias utilizadas e dos apoios educativos proporcionados, verifica-se 
uma percentagem de concordância no item 5, concordo plenamente (64,7%), mais elevada que no 
item 3, concordo (5,9%) e do que no item 4, concordo muito (11,8%). 
 - Terceiro: nas questões 2 e 7 verifica-se que a soma do item 3, concordo, 4, concordo muito e do 
item 5, concordo plenamente, atingiu um total de 100%. 

- Constata-se também, que o somatório dos itens: 1, Discordo muito e 2, Discordo, nunca atingiu os 
3%.  
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- Ressalve-se que no item: 0, Discordo completamente, a percentagem nunca atingiu um valor 
superior a 0%, facto que é insignificante em termos de análise global. 

Verifica-se que o item NS-Não Sei, na Questão 1a, atingiu os 41,2%, pelo facto de existir algum 
desconhecimento por parte dos parceiros respondentes, sobre a qualidade da gestão feita pela 
Direção Executiva dos espaços do Agrupamento. 

Pode-se concluir, desta análise, que o resultado obtido, relativamente aos Resultados, no âmbito 
do Desempenho, na gestão do Agrupamento, é Excelente, pois de acordo com os dados, as 
expectativas dos Professores são satisfeitas na sua globalidade. 
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2. MODELOS DOS QUESTIONÁRIOS 
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Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, Santiago do Cacém 
Escola Básica Prof. Arménio Lança, Alvalade do Sado, Santiago do Cacém (sede) 

(330425 ) 

 

CRITÉRIO 1 - LIDERANÇA (PD) 
Questionário dirigido ao PESSOAL DOCENTE 

Conselho Geral – Direção Executiva – Conselho Pedagógico 
Ano Letivo 2018/2019 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE QUE LECIONAS 
Assinala com uma X 

 Pré- Escolar  1º Ciclo  2º Ciclo  3º Ciclo 

 
Assinala com X o valor da escala que considere mais adequado à avaliação dos itens 

 
(sendo 0 o nível mais baixo e 5 o mais alto).  

NS-Não Sei  / NA-Não se Aplica 
 

 

 Questões 0 1 2 3 4 
 

5 
 

NS NA 

1 
O Conselho Geral, de acordo com as disposições legais, tem 
uma composição que garante um funcionamento democrático.  

      
  

2 
O Conselho Geral promove a participação de todos os seus 
membros na identificação, discussão e decisão sobre os 
assuntos da sua competência. 

      
  

3 
O Conselho Geral acompanha e avalia o grau de execução do 
Projeto Educativo em articulação com o Plano de Atividades. 

      
  

4 
A Direção Executiva participou na elaboração do Projeto 
Educativo do agrupamento e no planeamento das suas 
atividades. 

      
  

5 
A Direção Executiva incentiva o envolvimento da comunidade 
educativa na elaboração e concretização do Plano Bianual de 
Atividades. 

      
  

6 
A Direção Executiva proporciona meios necessários à 
concretização do Plano de Atividades. 

      
  

7 
A Direção Executiva fomenta, com a sua atuação, um ambiente 
de confiança e solidariedade, atuando de forma democrática. 

      
  

8 
A Direção Executiva respeita as decisões, relativas à gestão 
curricular, adotadas nos Departamentos.  

      
  

9 
A Direção Executiva estabelece protocolos com o Centro de 
Saúde da sua área, com a autarquia e outras entidades, no 
sentido de promover a prevenção para a saúde. 
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10 
A Direção Executiva corresponsabiliza o Conselho de Turma na 
resolução de dificuldades de relacionamento professor/aluno(s) 
ou aluno(s)/aluno(s). 

      
  

11 
A Direção Executiva está sempre disponível para o 
atendimento aos elementos da Comunidade Educativa do 
Agrupamento. 

      
  

12 
A Direção Executiva solicita a colaboração sempre que se 
justifica dos elementos da Escola Segura/GNR. 

      
  

13 

A Direção Executiva certifica-se que as propostas do Conselho 
Pedagógico, para elaboração do Plano Bianual de Atividades, 
são resultantes da participação dos diferentes elementos da 
Comunidade Educativa. 

      

  

14 
A Direção Executiva apresentou o Projeto Educativo e o Plano 
Bianual de Atividades ao Conselho Geral de modo a fazer da sua 
divulgação uma estratégia de participação e mobilização.  

      
  

15 

A Direção Executiva utilizou a divulgação do Regulamento 
Interno como uma estratégia de envolvimento de toda a 
comunidade educativa na elaboração e aplicação do seu 
conteúdo. 

      

  

16 
A Direção Executiva preocupa-se com as relações dos docentes 
e do pessoal não docente com os alunos e as suas famílias. 

      
  

17 
A Direção Executiva preocupa-se com a elaboração, por parte 
do Conselho Pedagógico, do plano de formação dos docentes e 
pessoal não docente. 

      
  

18 
A Direção Executiva cria mecanismos que permitem avaliar as 
necessidades e a satisfação dos alunos, dos docentes, do 
pessoal não docente e dos Pais/Encarregados de Educação. 

      
  

19 
A Direção Executiva empenha-se pessoalmente no 
acompanhamento permanente e monitorização das atividades 
do agrupamento. 

      
  

20 
A Direção Executiva, em articulação com o Conselho 
Pedagógico, reformula o Plano Atividades tendo em conta a 
avaliação feita. 

      
  

21 

A Direção Executiva, em articulação com o Conselho 
Pedagógico, na elaboração dos horários e na constituição das 
turmas faz prevalecer critérios que têm em conta o sucesso 
educativo dos alunos. 

      

  

22 
A Direção Executiva define a oferta curricular de escola tendo 
em conta os recursos humanos e materiais e os interesses dos 
alunos. 

      
  

23 
A Direção Executiva preocupa-se com as expetativas e 
satisfação das necessidades do pessoal docente, não docente, 
dos alunos e famílias. 

      
  

24 
A Direção Executiva, na distribuição de tarefas e 
responsabilidades, tem em conta o empenhamento das 
pessoas. 
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25 
A Direção Executiva incentiva a cooperação do Agrupamento 
com Associações, Empresas e outras instituições no concelho. 

      
  

26 

O Conselho Pedagógico assume-se como espaço de reflexão, 
debate e articulação entre os diversos setores nele 
representados, nas questões estruturantes da vida do 
agrupamento, encabeçando a apresentação de propostas. 

      

  

27 
O Conselho Pedagógico toma decisões de caráter pedagógico 
em articulação com os Coordenadores de Departamento e os 
docentes. 

      
  

28 

O Conselho Pedagógico propõe, em articulação com o seu 
Centro de Formação, o Plano Anual de Formação dos 
Professores e Pessoal Não Docente tendo em consideração não 
só as necessidades do Agrupamento, mas também as 
necessidades e expetativas dos mesmos. 

      

  

29 
O Conselho Pedagógico define dispositivos de 
acompanhamento e monitorização permanente da avaliação 
dos alunos. 

      
  

30 
O Conselho Pedagógico mantém o corpo docente informado 
através das suas estruturas intermédias (Departamento, Grupo 
Disciplinar e Conselho de Docentes. 

      
  

 

 

CRITÉRIO 2 – PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA (PD) 
Questionário dirigido ao PESSOAL DOCENTE 

Projeto Educativo – Plano de Atividades – Regulamento Interno – Direção Executiva 
– Conselho Pedagógico – Coordenador de Departamento  

 Questões 0 1 2 3 4 
 

5 
 

NS NA 

1 
O Projeto Educativo foi elaborado com base na caracterização 
da comunidade onde o agrupamento está inserido. 

      
  

2 
O Projeto Educativo contempla as necessidades e expetativas 
dos diferentes setores da comunidade educativa. 

      
  

3 
As estratégias de atuação selecionadas tiveram em conta os 
recursos disponíveis no Agrupamento (humanos, materiais e 
financeiros). 

      
  

4 
Os objetivos básicos que fazem parte do planeamento e 
estratégia do agrupamento são assumidos pelos professores. 

      
  

5 
O pessoal não docente está familiarizado com os objetivos 
básicos do agrupamento de forma a realizá-los nas suas áreas 
de trabalho. 

      
  

6 
O agrupamento deu a conhecer aos Pais/Encarregados de 
Educação os aspetos fundamentais do Projeto Educativo e a 
sua articulação com o Plano Anual de Atividades  

      
  

7 
As atividades e projetos previstos no Plano Anual de Atividades 
são viáveis tendo em conta os recursos humanos, materiais e 
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financeiros disponíveis. 

8 
O Plano Anual de Atividades foi elaborado de acordo com as 
linhas orientadoras do Projeto Educativo. 

      
  

9 
O Plano Anual de Atividades contém um conjunto coerente de 
atividades de complemento curricular. 

      
  

10 
Os artigos do Regulamento Interno combinam, de forma 
equilibrada, a dimensão dos direitos e deveres dos atores 
escolares com a do funcionamento do agrupamento.  

      
  

11 A comunidade escolar conhece o Regulamento Interno.         

12 
O Regulamento Interno mereceu a concordância da 
comunidade educativa. 

      
  

13 
As regras gerais de funcionamento do agrupamento estão 
definidas no Regulamento Interno.  

      
  

14 
A Direção Executiva, em articulação com os órgãos de gestão 
pedagógica, acompanha o cumprimento do Plano Bianual de 
Atividades.  

      
  

15 
A Direção Executiva, em articulação com os órgãos de gestão 
pedagógica, analisa e reflete sobre os processos e resultados 
educativos. 

      
  

16 
A Direção Executiva, em articulação com os órgãos de gestão 
pedagógica, reflete criticamente sobre os critérios de 
constituição de turmas. 

      
  

17 
A Direção Executiva, em articulação com os órgãos de gestão 
pedagógica, analisa e reflete criticamente sobre os critérios de 
distribuição de serviço docente. 

      
  

18 
A Direção Executiva, em articulação com os órgãos de gestão 
pedagógica, com base na avaliação feita, melhora as estratégias 
e os planos de ação. 

      
  

19 

A Direção Executiva, em articulação com os órgãos de gestão 
pedagógica, promove periodicamente, uma reflexão 
participada sobre o cumprimento do Projeto Educativo, de 
forma a adequá-lo às mudanças e aos contextos do 
agrupamento. 

      

  

20 
A Direção Executiva, promove o cumprimento do Regulamento 
Interno numa atitude de tolerância, respeito e aceitação das 
regras nele definidas. 

      
  

21 
O Conselho Pedagógico promove a articulação entre os 
diversos setores, nele representado, tendo em vista o 
desenvolvimento de melhores práticas educativas. 

      
  

22 
O(A) Coordenador(a) de Departamento promove a articulação 
com as outras estruturas educativas com vista ao 
desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica. 
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CRITÉRIO 3 – GESTÃO DE PESSOAS (PD) 
Questionário dirigido ao PESSOAL DOCENTE 

Direção Executiva – Conselho Pedagógico – Coordenador de Departamento – 
Coordenadora de Diretores de Turma – Diretor de Turma – Professores – Conselho 

de Turma - Agrupamento 

 Questões 0 1 2 3 4 
 

5 
 

NS NA 

1 
A Direção Executiva distribui o serviço docente e não docente 
de acordo com a planificação e estratégia do agrupamento.  

      
  

2 
A Direção Executiva distribui o serviço docente possibilitando a 
consecução de várias modalidades de apoio educativo. 

      
  

3 
A Direção Executiva, na definição do horário de funcionamento 
do agrupamento/escola, tem em consideração as necessidades 
dos alunos/famílias. 

      
  

4 
A Direção Executiva introduz e potencia novas formas de 
trabalho e novas tecnologias. 

      
  

5 
A Direção Executiva incentiva e motiva os professores a 
empenharem-se na melhoria contínua do agrupamento. 

      
  

6 
A Direção Executiva valoriza e promove formas de ajudar o 
pessoal não docente a melhorar o seu desempenho. 

      
  

7 
A Direção Executiva identifica e utiliza os conhecimentos e as 
competências dos professores e do pessoal não docente, por 
forma a rentabilizar e melhorar a sua atuação. 

      
  

8 
A Direção Executiva designa os Diretores de Turma de acordo 
com o seu perfil humano e as suas competências.  

      
  

9 

A Direção Executiva, em articulação com o Conselho 
Pedagógico, apoia e incentiva os professores a introduzirem, na 
sala de aula, metodologias de trabalho conducentes a uma 
melhoria do processo de ensino e de aprendizagem. 

      

  

10 
A Direção Executiva, em articulação com os órgãos de gestão 
pedagógica do agrupamento, analisa e reflete criticamente 
sobre os resultados obtidos. 

      
  

11 
A Direção Executiva promove a produção sistemática de 
informação sobre o desempenho global do Agrupamento. 

      
  

12 

A Direção Executiva, em articulação com o Conselho 
Pedagógico, estabelece uma comunicação entre pessoas, 
departamentos e equipas, em todos os sentidos: ascendente, 
descendente e horizontal. 

      

  

13 

A Direção Executiva divulga os resultados da avaliação do 
desempenho do agrupamento à comunidade escolar e demais 
elementos da comunidade educativa, através dos seus 
representantes.  

      

  

14 A Direção Executiva e o Conselho Pedagógico, com a sua         
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atuação, fomentam na comunidade escolar um ambiente de 
confiança e solidariedade. 

15 
O Conselho Pedagógico define critérios gerais para a 
elaboração dos horários, tendo em conta uma melhor 
rentabilização da aprendizagem dos alunos. 

      
  

16 
O Conselho Pedagógico mobiliza as estruturas de orientação 
educativa, dinamizando uma informação permanente ao corpo 
docente. 

      
  

17 
O(A) Coordenador(a) de Departamento promove o trabalho 
cooperativo dos professores que integram o departamento, na 
organização e utilização de materiais didáticos e recursos. 

      
  

18 
O(A) Coordenador(a) de Departamento e os professores 
avaliam o trabalho realizado. 

      
  

19 
A Coordenadora dos Diretores de Turma promove e dinamiza, 
entre os Diretores de Turma, a troca de experiências sobre 
formas de articulação com os Pais/Encarregados de Educação. 

      
  

20 
A Coordenadora dos Diretores de Turma lidera o Conselho de 
Diretores de Turma de modo a promover a execução das 
orientações do Conselho Pedagógico. 

      
  

21 
O(A) Diretor(a) de Turma propicia espaços de debate e reflexão 
que estimulam a partilha de experiências e saberes, e a 
interdisciplinaridade. 

      
  

22 
O(A) Diretor(a) de Turma promove a articulação entre os 
professores da turma tendo em vista a circulação da 
informação sobre o desempenho da turma. 

      
  

23 
Os professores participam em atividades de formação contínua 
para a atualização de conhecimentos e desenvolvimento de 
competências no seu campo de especialidade. 

      
  

24 
Os professores usam a avaliação dos alunos como um 
instrumento de autoavaliação do processo de ensino e 
aprendizagem. 

      
  

25 

Os professores de cada turma efetuam registos sistemáticos 
sobre os progressos dos alunos da turma, quer quantitativos, 
quer qualitativos sobre a aquisição de conhecimentos e 
competências e o desenvolvimento de capacidades, atitudes e 
valores. 

      

  

26 
Os professores de uma mesma disciplina desenvolvem um 
trabalho cooperativo definindo recursos e construindo 
materiais didáticos. 

      
  

27 
O Conselho de Turma concebe e implementa atividades de 
complemento curricular. 

      
  

28 

No Agrupamento através de projetos/clubes, visitas de estudo 
e outros, consciencializa-se e promove-se a cooperação e 
envolvimento com iniciativas na saúde, na segurança, 
preservação da qualidade do património e do ambiente e 
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questões relacionadas com a responsabilidade social. 
 

 

CRITÉRIO 4 – PARCERIAS E RECURSOS (PD) 
Questionário dirigido ao PESSOAL DOCENTE 

Direção Executiva – Departamento – Agrupamento - Professores 

 Questões 0 1 2 3 4 
 

5 
 

NS NA 

1 
A Direção Executiva desenvolve parcerias com outros serviços e 
autoridades locais, necessárias às ações de apoio sócio-
educativo. 

      
  

2 
A Direção Executiva elabora o projeto de orçamento de acordo 
com as linhas definidas no Conselho Geral. 

      
  

3 
A Direção Executiva atribui e utiliza os recursos financeiros de 
acordo com a estratégia e os planos de ação traçados. 

      
  

4 
A Direção Executiva planeia e assegura a execução das 
atividades no domínio da Ação Social Escolar (ASE). 

      
  

5 
A Direção Executiva preocupa-se em apresentar, à Autarquia, 
sugestões de melhoramento da rede de transportes de acesso 
ao agrupamento. 

      
  

6 
A Direção Executiva otimiza a existência de materiais e a sua 
rotação. 

      
  

7 
A Direção Executiva, na aquisição de material didático, tem em 
conta as propostas e necessidades dos professores e dos 
departamentos. 

      
  

8 
A Direção Executiva/órgãos de gestão pedagógica identificam 
e avaliam as tecnologias novas e emergentes. 

      
  

9 
Os Departamentos são informados do orçamento atribuído e 
da evolução da sua execução. 

      
  

10 
Os espaços e instalações são conservados, preservados e 
mantidos em estado de higiene e segurança.  

      
  

11 
A gestão das instalações, espaços, equipamentos e serviços é 
adequada às necessidades dos alunos. 

      
  

12 
No agrupamento promove-se a criação de ambientes 
educativos que proporcionam bem-estar. 

      
  

13 
Os laboratórios da escola estão adequadamente apetrechados 
para as finalidades do ensino e aprendizagem.  

      
  

14 
Os espaços destinados às Bibliotecas Escolares são adequados 
às suas finalidades e estão suficientemente apetrechados.  

      
  

15 
O acesso às Bibliotecas Escolares estão facilitadas e o seu 
horário de funcionamento é adequado. 

      
  

16 
A rede interna dos serviços de informação do agrupamento tem 
ligação ou acesso a redes externas. 

      
  

17 Os serviços administrativos utilizam as novas tecnologias para         
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apoiar a melhoria dos processos de administração, gestão e 
métodos de informação. 

18 
Os professores têm à sua disposição os recursos didáticos 
necessários à sua atividade. 

      
  

19 
Os professores utilizam as Tecnologias de Informação e 
Comunicação como recurso pedagógico e instrumento de 
desenvolvimento pessoal e profissional. 

      
  

 
CRITÉRIO 5 – GESTÃO DOS PROCESSOS (PD) 

Questionário dirigido ao PESSOAL DOCENTE 
Direção Executiva – Coordenador de Departamento – Professores – Conselho de 

Turma – Conselho Pedagógico – Diretor de Turma - Escola 

 Questões 0 1 2 3 4 
 

5 
 

NS NA 

1 

A Direção Executiva, em articulação com o Conselho 
Pedagógico, considera que a avaliação das necessidades 
educativas dos alunos é um elemento determinante do sucesso 
do processo educativo do agrupamento.  

      

  

2 

A Direção Executiva, em articulação com os órgãos de gestão 
pedagógica, considera que a análise das necessidades do 
pessoal não docente é um elemento determinante do sucesso 
do processo educativo do agrupamento. 

      

  

3 

A Direção Executiva, em articulação com os órgãos de gestão 
pedagógica, considera que a avaliação do grau de satisfação 
dos professores é um elemento determinante do sucesso do 
processo educativo do agrupamento. 

      

  

4 
A Direção Executiva certifica-se que as modalidades de Apoio e 
Complemento Educativo resultam de uma análise das 
necessidades dos alunos. 

      
  

5 
A Direção Executiva incentiva os professores a conhecerem os 
seus alunos em toda a sua dimensão, de forma a melhorarem 
os processos de ensino e aprendizagem. 

      
  

6 

A Direção Executiva, em articulação com os órgãos de gestão 
pedagógica do agrupamento e os professores, implementa o 
Apoio ao Estudo como processo para diminuir o insucesso 
escolar. 

      

  

7 
O(A) Coordenador(a) de Departamento, em articulação com os 
docentes de cada grupo disciplinar, coordena a gestão dos 
programas. 

      
  

8 
O(A) Coordenador(a) de Departamento promove e acompanha 
os projetos a desenvolver pelos docentes do departamento.  

      
  

9 
O(A) Coordenador(a) de Departamento promove o trabalho 
cooperativo entre os docentes que integram o departamento, 
na organização e utilização de recursos e de materiais didáticos. 
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10 
O(A) Coordenador(a) de Departamento e os docentes do 
departamento avaliam o trabalho realizado. 

      
  

11 

O(A) Coordenador(a) de Departamento, em articulação com os 
docentes de cada grupo disciplinar que integra o 
departamento, assegura a implementação de um sistema de 
avaliação formativa e integradora das diferentes capacidades e 
saberes. 

      

  

12 
O(A) Coordenador(a) de Departamento, em articulação com os 
docentes dos grupos disciplinares, define os objetivos e 
critérios de avaliação por ano e ciclo. 

      
  

13 
Os docentes usam as tecnologias de informação e comunicação 
e outros recursos pedagógicos como forma de estimularem e 
prepararem os alunos para a aprendizagem autónoma.  

      
  

14 
Os docentes de uma mesma disciplina, em grupo, constroem 
materiais e avaliam a sua operacionalidade com vista à sua 
utilização nas situações de ensino e aprendizagem.  

      
  

15 
Os docentes utilizam metodologias que favorecem a 
participação dos alunos no processo de ensino e aprendizagem. 

      
  

16 
Os docentes promovem nos alunos o desenvolvimento de 
estratégias de estudo e de aprendizagem. 

      
  

17 
Os docentes usam a avaliação por forma a poderem alterar as 
estratégias, visando as adequações do processo de ensino e a 
melhoria das aprendizagens . 

      
  

18 
Os docentes informam os alunos sobre os critérios de avaliação 
que utilizam. 

      
  

19 
Os docentes desenvolvem métodos de trabalho que facilitam a 
auto e heteroavaliação dos alunos. 

      
  

20 
Os docentes de cada turma efetuam registos sistemáticos sobre 
os progressos quantitativos dos alunos. 

      
  

21 

Os docentes de cada turma efetuam registos sistemáticos sobre 
os progressos dos alunos no que respeita aos aspetos 
descritivos e qualitativos sobre a aquisição de conhecimentos e 
competências, e o desenvolvimento de capacidades, atitudes e 
valores.  

      

  

22 
Os docentes informam regularmente os seus alunos sobre os 
progressos das aprendizagens. 

      
  

23 
O Conselho de Turma concebe e implementa atividades de 
complemento curricular. 

      
  

24 
O Conselho de Turma analisa a situação da turma e identifica as 
características específicas dos alunos. 

      
  

25 
O Conselho Pedagógico e as estruturas de orientação educativa 
articulam-se para tomarem decisões de caráter pedagógico. 

      
  

26 
O(A) Diretor(a) de Turma e o Conselho de Turma definem um 
plano anual de trabalho para cada turma. 

      
  

27 
O(A) Diretor(a) de Turma promove, em articulação com o 
Conselho de Turma, a adoção de estratégias de diferenciação 
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pedagógica que favoreçam as aprendizagens. 

28 
O(A) Diretor(a) de Turma promove a participação dos 
Pais/Encarregados de Educação no processo de ensino e 
aprendizagem. 

      
  

29 
O Agrupamento reconhece o impacto das novas tecnologias de 
informação e promove a sua aprendizagem. 

      
  

 

 

 

CRITÉRIO 7 – RESULTADOS PESSOAS (PD) 
Questionário dirigido ao PESSOAL DOCENTE 

 Questões 0 1 2 3 4 
 

5 
 

NS NA 

1 Estou satisfeito(a) com o clima/ambiente do Agrupamento.         

2 Conheço o Projeto Educativo do Agrupamento.         

3 Conheço o Regulamento Interno do Agrupamento.         

4 
Participo na vida do 
Agrupamento e:  

na gestão dos programas 
curriculares. 

      
  

na definição de metodologias de 
ensino. 

      
  

na avaliação das aprendizagens.         

5 
Neste Agrupamento, os professores são motivados a 
participarem e darem ideias sobre questões pedagógicas e 
outras relativas à vida da escola. 

      
  

6 
A Direção Executiva preocupa-se em facilitar aos professores os 
recursos necessários ao seu desempenho. 

      
  

7 A comunicação com a Direção Executiva é fácil.         

8 
A Direção Executiva interessa-se pessoalmente na resolução 
conjunta dos problemas que alguns professores têm na sala de 
aula. 

      
  

9 
Considero que os projetos implementados são uma mais-valia 
para o Agrupamento 

      
  

10 
Os professores desenvolvem habitualmente trabalho em 
equipa. 

      
  

11 
Neste Agrupamento, os professores são respeitados e 
valorizados. 

      
  

12 
Neste Agrupamento, os professores trocam ideias e 
entreajudam-se. 

      
  

13 
Neste Agrupamento, encorajam-se os professores a serem 
inovadores e a desenvolverem melhores práticas pedagógicas. 

      
  

14 Gosto do trabalho que desenvolvo no Agrupamento/Escola.         

15 Gosto/gostaria de permanecer neste Agrupamento/Escola.         

16 A Direção Executiva é: 
Competente         

Dinâmica         

17 A Direção Executiva sabe gerir os conflitos         
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CRITÉRIO 9 – RESULTADOS  DESEMPENHO-CHAVE (PD) 
Questionário dirigido ao PESSOAL DOCENTE 

 Questões 0 1 2 3 4 
 

5 
 

NS NA 

1 
A Direção Executiva faz uma 
boa gestão: 

do orçamento do 
Agrupamento.  

      
  

dos espaços do Agrupamento.         

2 O Agrupamento integrou bem os novos professores.         

3 
As práticas educativas desenvolvidas foram adequadas e 
melhoraram o rendimento escolar dos alunos. 

      
  

4 
Estou satisfeito(a) com os resultados obtidos pelos meus 
alunos. 

      
  

5 
Os critérios utilizados na constituição das turmas conduziram a 
um melhor aproveitamento e integração dos alunos. 

      
  

6 
A Direção Executiva organizou bem os horários da escola 
tendo em vista o acesso a modalidades de apoio, o estudo 
individual e a gestão flexível do currículo. 

      
  

7 A distribuição e organização do serviço docente é boa.         

8 O Agrupamento controla: 

as faltas às aulas e os atrasos dos 
alunos. 

      
  

o abandono escolar.         

as faltas  e atrasos dos 
professores. 

      
  

9 
A formação que adquiri nas ações/cursos de formação que 
frequentei refletiu-se numa melhoria das práticas educativas. 

      
  

10 
O Agrupamento gere bem as atividades de complemento 
curricular. 

      
  

11 
Os equipamentos de apoio educativo são bem aproveitados e 
utilizados com frequência nas aulas. 

      
  

12 

No Agrupamento, a nível do Conselho de Turma, dos 
Departamentos Curriculares/Grupo Disciplinar e do Conselho 
Pedagógico, foi feita uma análise dos resultados obtidos pelos 
alunos. 

      

  

13 
A avaliação dos resultados efetuada levou à reflexão sobre a 
adequação das metodologias utilizadas e dos apoios educativos 
proporcionados. 

      
  

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado pela tua 

colaboração!  
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Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, Santiago do Cacém 

Escola Básica Prof. Arménio Lança, Alvalade do Sado, Santiago do Cacém (sede) 
(330425 ) 

 

CRITÉRIO 7 - RESULTADOS PESSOAS (PND)  
Questionário dirigido ao PESSOAL NÃO DOCENTE 

Ano Letivo 2018/2019 
INFORMAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

Assinale com uma X 

 Assistente Operacional  Assistente Técnico 

 

Assinale com X o valor da escala que considere mais adequado à avaliação dos itens 

 

(sendo 0 o nível mais baixo e 5 o mais alto). 

NS- Não Sei / NA – Não se Aplica 

 

 

 Questões 0 1 2 3 4 5 NS NA 

1 Conheço o Projeto Educativo do Agrupamento.         

2 

A Direção Executiva assegura canais de comunicação com a 

comunidade escolar para divulgar a Missão, os Valores, a Visão 
e os Princípios Orientadores da ação educativa do 

Agrupamento explicitados no Projeto Educativo. 

      

  

3 
A Direção Executiva define claramente o papel e a 

responsabilidade das pessoas na concretização do Projeto 

Educativo. 
      

  

4 
A Direção Executiva envolve a comunidade escolar na 

estratégia do Agrupamento. 
      

  

5 Conheço o Regulamento Interno do Agrupamento.         

6 
A Direção Executiva promove o cumprimento do Regulamento 

Interno. 
      

  

7 
A Direção Executiva empenha-se pessoalmente no 

acompanhamento das atividades. 
      

  

8 A Direção Executiva valoriza os nossos desempenhos.         

9 A comunicação com os órgãos de gestão é fácil.         

10 
Há uma participação ativa do pessoal não docente na 

organização da vida escolar. 
      

  

11 
Nesta escola, os funcionários são ouvidos e podem dar a sua 
opinião. 

      
  

12 
Há uma participação do pessoal não docente nos planos de 

melhoria da escola.  
      

  

13 
O pessoal não docente participa em atividades de formação 

contínua para atualização de conhecimentos e aquisição de 

competências no seu campo de atividade profissional. 
      

  

 
14 

 

Estou satisfeito(a) com os serviços de apoio 
da escola: 

Refeitório         

Bar         

Papelaria         
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15 É fomentado um ambiente de respeito mútuo.         

16 
A Direção Executiva define critérios para distribuição de 

serviço aos funcionários. 
      

  

17 
Na escola é potenciada a polivalência dos funcionários, através 

da rotação de postos de trabalho. 
      

  

18 
Sinto-me satisfeito(a) com o meu horário de trabalho porque 

este me permite conciliar vida profissional e familiar. 
      

  

19 
Os funcionários participam na realização das atividades do 
Plano Anual de Atividades. 

      
  

20 No Agrupamento desenvolve-se uma cultura de cooperação.         

21 
Perante situações de conflito, existe dinâmica para solucionar 

os mesmos. 
      

  

22 
A Direção Executiva preocupa-se em facilitar aos funcionários 

os recursos necessários ao seu desempenho. 
      

  

23 
A gestão das instalações, espaços e equipamentos é adequada às 

necessidades dos alunos e funcionalidade dos serviços. 
      

  

24 
A Direção Executiva tem em conta as propostas dos 

funcionários na aquisição de materiais. 
      

  

25 Os funcionários conhecem os protocolos e parcerias existentes.         

26 Estou sensibilizado(a) para a reciclagem/reutilização.         

27 
A Direção Executiva apoia todos os que têm iniciativa à 

inovação e melhoria. 
      

  

28 
Os funcionários estão motivados para uma boa prestação de 

serviço público. 
      

  

29 Os professores respeitam o meu trabalho         

30 Os alunos respeitam o meu trabalho         

31 
O Pessoal Não Docente aplica as decisões e orientações dos 

órgãos de gestão, de modo a atingirem os objetivos definidos 
      

  

32 O Agrupamento segue os seus alunos e o seu desempenho         

33 
Estou satisfeito com as condições de trabalho que tenho na 

escola. 
      

  

34 
Nesta escola, na atribuição de serviço, tem-se em conta as 

necessidades específicas da tarefa. 
      

  

35 Conheço os projetos da escola.         

36 
Os projetos implementados são uma mais valia para o 

agrupamento. 
      

  

37 
Nesta escola, os funcionários são motivados a participar em 

reuniões de discussão sobre melhoria de procedimentos e 

processos. 
      

  

38 
Nesta escola há uma boa articulação com as famílias e com a 

comunidade em geral. 
      

  

39 A Direção Executiva é:  
Competente         

Dinâmica         

40 
A Direção Executiva interessa-se pessoalmente na resolução 

conjunta dos problemas que surgem. 
      

  

41 Gostaria de permanecer nesta escola.         

 

  

 

 

 

Obrigado pela sua 

colaboração  
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Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, Santiago do Cacém 

Escola Básica Prof. Arménio Lança, Alvalade do Sado, Santiago do Cacém (sede) 
(330425 ) 

CRITÉRIO 6 - RESULTADOS CLIENTES (Alunos/EE) 
Questionário dirigido aos ALUNOS 

Ano Letivo 2018/2019 

GRAU DE ENSINO QUE FREQUENTAS 
Assinala com uma X 

 1º Ciclo  2º Ciclo  3º Ciclo 

 
Assinale com X o valor da escala que considere mais adequado à avaliação dos itens 

 
(sendo 0 o nível mais baixo e 5 o mais alto). 

NS – Não Sei / NA – Não se Aplica 
 

 

 
Questões 0 1 2 3 4 

 
5 
 

NS NA 

1 Conheço o Projeto Educativo do Agrupamento.         

2 Conheço o Regulamento Interno do Agrupamento.         

3 Gosto de estar na escola.         

4 Estou satisfeito com a forma como me ensinam nesta escola.         

5 
O(s) professor(es) da minha turma informa(m) os alunos sobre 
os critérios de avaliação das respetivas disciplinas/áreas 
disciplinares. 

      
  

6 
O(s) professor(es) da minha turma apontam-nos os nossos 
progressos e dificuldades, ao longo do processo de avaliação 
contínua.  

      
  

7 
O(s) professor(es) da minha turma utiliza(m) metodologias que 
favorecem a participação dos alunos no processo de ensino e 
aprendizagem 

      
  

8 
O(s) professor(es) da minha turma, no início do ano, 
informaram os alunos sobre os programas das disciplinas/áreas 
disciplinares, suas finalidades e objetivos. 

      
  

9 
Os alunos sentem-se à vontade, na sala de aula, para 
expressarem as suas dúvidas. 

      
  

10 
O(s) professor(es) atendem-me quando os procuro para tratar 
de qualquer assunto. 

      
  

11 
A(s) Assistentes Operacionais (funcionárias) da escola atendem-
me bem quando as procuro para tratar de qualquer assunto. 

      
  

12 
Sei a quem me dirigir na escola, conforme o assunto que quero 
tratar. 

      
  

13 Na minha escola existe um sistema de controlo de entradas e         
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saídas que funciona. 

14 
Na minha escola há garantia de privacidade no atendimento 
aos alunos e Encarregados de Educação. 

      
  

15 As pessoas convocadas são atendidas à hora marcada.         

16 Participo nas atividades da escola.          

17 
O Diretor de Turma / Professor Titular da Turma promove a 
participação dos nossos Pais/Encarregados de Educação no 
processo de ensino e aprendizagem.  

      
  

18 Tenho confiança no(s) meu(s) professor(es).          

19 
As regras de disciplina favorecem a convivência democrática e 
cívica. 

      
  

20 
O Diretor de Turma/ Professor Titular da Turma sabe gerir com 
justiça os problemas que surgem na turma. 

      
  

21 Há uma boa relação entre alunos e professores.         

22 
A Direção Executiva sabe gerir, com justiça, os conflitos que 
surgem na Escola. 

      
  

23 As regras de disciplina favorecem a aprendizagem.          

24 
Estou satisfeito com as atividades dos clubes/AEC que existem 
na escola.  

      
  

25 Estou informado sobre as atividades que se realizam na escola.         

26 O ensino que recebo é de qualidade.          

27 Sinto-me justamente avaliado.          

28 Estou satisfeito com os meus resultados escolares.          

29 Gosto de estar na minha turma.         

30 O(s) professor(es) da minha turma raramente falta(m).         

31 Estou satisfeito com as instalações que a escola tem.         

32 
Os alunos contribuem para a preservação das instalações da 
escola.  

      
  

33 Estou satisfeito com os equipamentos que existem na escola.          

34 
Os alunos contribuem para a conservação dos equipamentos 
existentes na escola. 

      
  

35 Respeito as regras da sala de aula.          

36 Os alunos respeitam os colegas.          

37 Os alunos respeitam os professores.         

38 Os alunos respeitam as funcionárias/Assistentes Operacionais.         

39 
Os meus Pais/Encarregados de Educação estão bem informados 
sobre o meu aproveitamento. 

      
  

40 
Os meus Pais/Encarregados de Educação estão bem informados 
sobre as atividades escolares.  

      
  

 

 

  

 

 

 

 

 

Obrigado pela tua 

colaboração!  
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Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, Santiago do Cacém 

Escola Básica Prof. Arménio Lança, Alvalade do Sado, Santiago do Cacém (sede) 
(330425 ) 

CRITÉRIO 6 - RESULTADOS CLIENTES (Alunos/EE) 
Questionário dirigido aos PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Ano Letivo 2018/2019 
GRAU DE ENSINO QUE FREQUENTA O SEU FILHO/EDUCANDO 

Assinale com uma X 

 Pré-Escolar  1º Ciclo  2º Ciclo  3º Ciclo 

 

Assinale com X o valor da escala que considere mais adequado à avaliação dos itens 

 

(sendo 0 o nível mais baixo e 5 o mais alto). 

NS – Não Sei / NA – Não se Aplica 

 

 Questões 0 1 2 3 4 5 NS NA 

1 Conheço o Projeto Educativo do Agrupamento.         

2 Conheço o Regulamento Interno do Agrupamento.         

3 Sinto que há segurança na escola.         

4 Sinto que há um bom acompanhamento dos alunos.         

5 
Estou satisfeito(a) pelo(s) meu(s) filho(s)/educando(s) 

frequentar(em) esta escola 
      

  

6 
Sou informado(a), periodicamente, sobre os progressos e 

dificuldades do(s) meu(s) filho(s)/educando(s) 
      

  

7 
Estou satisfeito(a) com a forma clara e simples como a escola 

comunica com os Pais/Encarregados de Educação. 
      

  

8 
Conheço o horário de atendimento aos Pais/Encarregados de 
Educação. 

      
  

9 
Na escola há garantia de privacidade no atendimento aos 
alunos e às famílias. 

      
  

10 
Os professores mostram-se disponíveis quando os procuro 
para tratar de qualquer assunto. 

      
  

11 
Mostro-me disponível para resolver qualquer assunto 
relacionado com o percurso escolar d o(s) meu(s) 
filho(s)/educando(s). 

      
  

12 

As convocatórias aos Encarregados de Educação e aos alunos 
são feitas com a antecedência adequada, com indicação clara 
do assunto a tratar e com identificação da hora e local de 
atendimento. 

      

  

13 
O Diretor de Turma/ Professor Titular de Turma promove a 
participação dos Pais/Encarregados de Educação no processo 
de ensino/aprendizagem. 

      
  

 
14 

 

Estou satisfeito(a) com os serviços de apoio 
da escola: 

Refeitório         

Bar         

Biblioteca         

Papelaria         

15 As informações prestadas pelos serviços da secretaria aos         
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alunos e às famílias são sempre exatas, claras e atualizadas. 

16 Conheço os processos de avaliação dos alunos.         

17 
O ensino que é dado ao(s) meu(s) filho(s)/educando(s) 
corresponde às minhas expetativas. 

      
  

18 
Na escola, os alunos com necessidades educativas especiais 
são convenientemente apoiados. 

      
  

19 
A escola preocupa-se em desenvolver no(s) meu(s) 

filho(s)/educando(s) o respeito pelos outros e um espírito da 

tolerância. 
      

  

20 
Os conflitos que surgem na escola são resolvidos de uma 
forma justa. 

      
  

21 
As regras de disciplina na escola desenvolvem o sentido de 

responsabilidade e fomentam um bom clima escolar. 
      

  

22 
Os professores desenvolvem no meu filho hábitos de estudo e 
de trabalho autónomo. 

      
  

23 
Recebo orientações sobre como o meu filho/educando deve 
estudar. 

      
  

24 
A escola colabora com as famílias para evitar que os alunos 
faltem às aulas. 

      
  

25 
Estou informado sobre as atividades de enriquecimento 
curricular/clubes. 

      
  

26 
As famílias são incentivadas a participar nas atividades 
escolares. 

      
  

27 Conheço formas de efetuar reclamações sobre a escola.         

28 Na escola, as minhas opiniões são tidas em consideração.         

29 
Na escola, há uma boa relação entre alunos e 
professores/educadoras. 

      
  

30 Na escola, há uma boa relação entre alunos e funcionárias.         

31 
Tenho confiança no Diretor de Turma/ Professor Titular de 
Turma do(s) meu filho/educando. 

      
  

32 
Os alunos sentem-se à vontade para apresentar reclamações e 
sugestões 

      
  

33 
Tenho confiança nos professores/educadoras do meu(s) 

filhos(s)/educando(s). 
      

  

34 .Tenho confiança nas funcionárias da escola.         

35 
As instalações da escola são mantidas em bom estado de 
conservação, higiene e segurança. 

      
  

36 
Na escola, existe um sistema de controlo de entradas e saídas 

que funciona. 
      

  

37 
A escola promove informação sobre os cursos e as saídas 
vocacionais. 

      
  

38 A Direção Executiva é:  
Competente         

Dinâmica         

39 A Direção Executiva sabe gerir os conflitos que surgem.         

40 A organização e o funcionamento da escola são bons.         

41 
Tenho recomendado esta escola a outros Encarregados de 

Educação/amigos. 
      

  

 

  

 
Obrigado pela sua 

colaboração  
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Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, Santiago do Cacém 

Escola Básica Prof. Arménio Lança, Alvalade do Sado, Santiago do Cacém (sede) 
(330425 ) 

CRITÉRIO 8 - RESULTADOS PARA A SOCIEDADE (Parceiros)  
Questionário dirigido aos PARCEIROS 

Ano Letivo 2018/2019 
INFORMAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

 

 

 

Assinale com X o valor da escala que considere mais adequado à avaliação dos itens 

 

(sendo 0 o nível mais baixo e 5 o mais alto). 

NS – Não Sei / NA – Não se Aplica  

 

 

 Questões 0 1 2 3 4 5 NS NA 

1 Conheço o Projeto Educativo do Agrupamento.         

2 

A Direção Executiva assegura canais de comunicação com a 

comunidade para divulgar a Missão, os Valores, a Visão e os 
Princípios Orientadores da ação educativa do Agrupamento 

explicitados no Projeto Educativo. 

      

  

3 
A Direção Executiva envolve a comunidade na estratégia do 

Agrupamento. 
      

  

4 
O Agrupamento tem boas relações com as escolas/instituições 
do seu concelho. 

      
  

5 
O Agrupamento tem boas relações com a instituição que 
represento. 

      
  

6 
A imagem do Agrupamento, na comunidade onde está 
inserido, é boa. 

      
  

7 
A comunicação com os órgãos de gestão e administração do 

agrupamento é fácil. 
      

  

8 
O Agrupamento colabora em atividades culturais da 
comunidade. 

      
  

9 
A comunidade é incentivada a colaborar nas atividades 
realizadas no agrupamento. 

      
  

10 
O Agrupamento promove nos alunos o conhecimento da 
cultura local e regional. 

      
  

11 
O Agrupamento tem o jornal informativo “Pé de Letra” que 
serve para dar a conhecer as suas atividades à Comunidade 
Educativa. 

      
  

12 
O Agrupamento tem uma Página na Internet com a sua 
apresentação institucional, a descrição das suas atividades e 
outras informações de interesse. 

      
  

13 
O Agrupamento facilita a utilização das suas instalações às 
associações da Comunidade Educativa quando solicitada. 

      
  

14 No Agrupamento é fomentado um ambiente de respeito mútuo.         
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15 
Neste agrupamento há uma boa articulação com as famílias e 

com a comunidade em geral. 
      

  

16 
O Agrupamento estabelece protocolos/parcerias com 
instituições/empresas locais. 

      
  

17 O Agrupamento envolve-se em ações de solidariedade social.         

18 
A Administração Local reconhece o mérito do Agrupamento e 
apoia as suas atividades. 

      
  

19 
O Agrupamento proporciona visitas de estudo e outras 

experiências de contacto com o exterior. 
      

  

20 
O Agrupamento preocupa-se com a segurança na circulação dos 

alunos à entrada e saída das suas instalações. 
      

  

21 
O Agrupamento preocupa-se com a preservação do meio 

ambiente. 
      

  

22 O Agrupamento contribui para a reciclagem/reutilização         

23 
O comportamento dos alunos fora da escola demonstra 
civismo e ajuda a melhorar a imagem do agrupamento. 

      
  

24 
O Agrupamento participa em atividades conjuntas de vária 
ordem com outras escolas e agrupamentos da zona. 

      
  

25 
O Agrupamento empenha-se na melhoria do nível educativo e 
formativo da comunidade. 

      
  

26 
O Agrupamento desenvolve projetos de índole lúdica e cultural 
fora do horário de funcionamento. 

      
  

27 
O Agrupamento proporciona aos seus alunos estágios e outras 
experiências de contacto com o mundo do trabalho. 

      
  

28 
A autarquia reconhece o mérito da escola e apoia as suas 
atividades. 

      
  

29 A Direção Executiva é:  
Competente         

Dinâmica         

30 
O Agrupamento tem uma política de prevenção de riscos de 
funcionamento. 

      
  

31 
A escola tem um horário de funcionamento e de atendimento 
que responde às necessidades da população que serve. 

      
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado pela sua 

colaboração  
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3. MODELOS DOS GUIÕES DAS ENTREVISTAS 
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Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, Santiago do Cacém 
Escola Básica Prof. Arménio Lança, Alvalade do Sado, Santiago do Cacém (sede) 

(330425 ) 

 
OBSERVATÓRIO DE QUALIDADE ESCOLAR 

2018/2019 
 

 

ENTREVISTA  
AO  

DIRETOR 
 

GUIÃO 
A melhoria da qualidade da educação pressupõe a melhoria contínua e a eficácia do agrupamento, o que implica a 

necessidade deste se autoavaliar e o grande empenho de todos os seus profissionais.  

Em relação ao diretor e à direção executiva, optou-se pela metodologia de entrevista, como melhor instrumento de 

avaliação. 

 

1. Há quanto tempo exerce o cargo de diretor do agrupamento? E como membro do Órgão de Gestão? 

 

 

 
2. Considera que a relação entre o Agrupamento e outras entidades/instituições são boas? 

 

 

 
3. Considera que no agrupamento se promove uma cultura de participação na comunidade local? De que forma? 

Podes dar exemplos? 

 

 

 
4. Na sua opinião, a comunidade revela um bom nível de satisfação com o desempenho do agrupamento? 

 

 

 
5. O agrupamento costuma desenvolver divulgar toda a informação que seja relevante para a comunidade? De que 

forma? 

 

 

 
6. O que nos pode dizer em relação às atividades desenvolvidas pelo agrupamento relacionadas com a proteção 

ambiental ou com a prevenção de doenças? Que avaliação faz dessas atividades? São para continuar? 

 

 

 
7.Considera que há aspetos a melhorar nas atividades com os diversos parceiros? 
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8. De todas as atividades desenvolvidas em parceria com outras entidades locais nos últimos tempos, quais são 

aquelas que considera serem mais relevantes? Porquê? 

 

 

 
9. O agrupamento costuma recolher informações e sugestões junto das diferentes instituições com as quais se 

relaciona? De que forma? 

 

 

 
10. Acredita que é importante ter em consideração a opinião da comunidade exterior ao agrupamento quando se 

elabora o Projeto Educativo?  

 

 

 
11. Quais são os planos para o futuro? Podes referir alguma ação/atividade ligada à comunidade local que o 

agrupamento pretenda desenvolver? 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado pela tua colaboração! 
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Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, Santiago do Cacém 
Escola Básica Prof. Arménio Lança, Alvalade do Sado, Santiago do Cacém (sede) 

(330425 ) 

 
OBSERVATÓRIO DE QUALIDADE ESCOLAR 

2018/2019 
 

 

ENTREVISTA  
À  

DIREÇÃO 
 

GUIÃO 

CRITÉRIO 1 – LIDERANÇA 
Como os órgãos de gestão do agrupamento desenvolvem e prosseguem a missão, a visão e os 

valores necessários para sustentar, a longo prazo, o sucesso da escola e os implementam 

através de ações e comportamentos adequados e estão pessoalmente comprometidos em 

assegurar o desenvolvimento e a implementação do sistema de gestão do agrupamento. 

 

1 a) - Todos os que têm funções de liderança desenvolvem a missão, a visão e os valores do 

agrupamento constantes no seu Projeto Educativo, e atuam como modelos de uma cultura da 

Excelência? 
 

 

 

1 b) - A Direção Executiva e os outros órgãos de gestão e administração bem como outros 

coordenadores do processo educativo estão pessoalmente envolvidos em assegurar que o sistema 

de gestão do agrupamento é desenvolvido, implementado de uma forma ativa, e é melhorado 

continuamente? 
 

 

 

1 c) - A Direção Executiva e os outros órgãos de gestão e administração do agrupamento bem 

como outros coordenadores do processo educativo interagem com alunos, pais, parceiros, 

comunidade educativa e com a sociedade em geral? 
 

 

 

1 d) - A Direção Executiva e os outros órgãos de gestão do agrupamento reforçam uma cultura de 

excelência ouvindo, motivando, apoiando e reconhecendo o pessoal docente e não docente da 

Escola? 
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1 e) - A Direção Executiva e os outros órgãos de gestão do agrupamento lideram e desenvolvem 

planos que promovem a mudança, constituindo-se como motores dessa mudança? 
 

 

 

  

CRITÉRIO 2 – GESTÃO DAS PESSOAS 
Como o agrupamento gere, desenvolve, e liberta os saberes e o pleno potencial das pessoas 

/colaboradores (docentes e não docentes), a nível individual, de equipas ou da Escola como 

um todo. Como o agrupamento planeia estas atividades por forma a apoiar a sua política e 

estratégia e a operacionalidade efetiva dos seus processos. 
 

2 a) - Como são planeados, geridos e melhorados os Recursos Humanos para tornar exequível o 

Projeto Educativo do Agrupamento? (Se se desenvolvem políticas, estratégias e planos de recursos 

humanos). 
. 

 

 

2 b) - Como é que as competências e os saberes do pessoal docente e do pessoal não docente se 

mostram adequados a uma correta execução das respetivas funções, quer individualmente, quer em 

equipa, e como é que essas competências e saberes são identificados, desenvolvidos e sustentados? 
 

 

 

2 c) - O pessoal docente e não docente são envolvidos e responsabilizados? 
 

 

 

2 d) - A comunidade escolar e o agrupamento dialogam? 
 

 

 

2 e) - O agrupamento recompensa, reconhece e cuida dos colaboradores? 
 

 

 

 

CRITÉRIO 3 – PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA 
Como o agrupamento implementa a sua missão e visão definidas no seu Projeto Educativo 

através de uma estratégia claramente centrada nas expetativas dos alunos, encarregados de 

educação e dos diferentes setores da comunidade educativa. Como essa estratégia é 

suportada por políticas, planos, objetivos e processos desenvolvidos e desdobrados nos 

projetos desenvolvidos pelo agrupamento e operacionalizados através do seu Plano Anual de 

Atividades. 
 

3 a) - A política e a estratégia, consubstanciadas no Projeto Educativo do Agrupamento, são 

baseadas no conhecimento das necessidades e expetativas presentes e futuras da comunidade 

educativa e suportadas numa informação coerente, pertinente, completa e sistemática? 
 

 

 

3 b) - A política e a estratégia do agrupamento são baseadas em informações sobre medidas de 
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desempenho, investigação, aprendizagem organizacional e atividades criativas associadas? 
 

 

 

3 c) - A política e a estratégia do agrupamento são desenvolvidas, revistas e atualizadas? 

 

 
 

3 d) - A política e a estratégia do agrupamento são comunicadas, desdobradas através de uma rede 

de processos chave e implementadas? 
 

 

 

CRITÉRIO 4 – PARCERIAS E RECURSOS 
Como o agrupamento planeia e gere os seus recursos internos e as parcerias externas tendo 

em vista a sua Política e Estratégia e a operacionalidade efetiva dos seus processos, de modo a 

viabilizar o Projeto Educativo e o Plano de Atividades. 

 

4 a) - As parcerias são geridas? 
 

 

 

4 b) - Os recursos financeiros são geridos? 
 

 

 

4 c) - As instalações, equipamentos e materiais são geridos? 
 

 

 

4 d) - A tecnologia é gerida? 

 

 
 

4 e) - A informação e o conhecimento são geridos? 

 

 
 

 

CRITÉRIO 5 – GESTÃO DOS PROCESSOS (PEDAGÓGICOS E DE 

SUPORTE) 
Como o Agrupamento concebe, gere e melhora os seus processos (de ensino e aprendizagem, 

gestão e administração), de forma a concretizar plenamente a sua política e estratégia e a 

gerar valor acrescentado para os seus alunos, encarregados de educação, sociedade em geral 

e outras partes interessadas. 

 

5 a) – O Agrupamento identifica, concebe e gere os seus processos? 

 

 
 

5 b) - Os processos são melhorados? 



Observatório de Qualidade Escolar do Agrupamento                                                              Página 110 
 

 

 

5 c) - Os serviços são concebidos e desenvolvidos com base nas expetativas dos clientes? 
 

 

 

5 d) - Como é que o Agrupamento integra as suas ofertas educativas numa política de 

empregabilidade, as divulga e segue o desenvolvimento dos seus alunos? 
 

 

 

5 e) - As relações com os “clientes” são geridas e valorizadas? 

 

 
 

 

CRITÉRIO 6 – RESULTADOS dos CLIENTES 
Como o Agrupamento mede e alcança, de forma abrangente, os resultados relativamente aos 

destinatários do serviço educativo que presta. (Vamos considerar o aluno como destinatário 

direto e imediato do serviço prestado, e indiretamente as famílias). 

Examinar ainda como o agrupamento:  

- identifica os seus diversos grupos de alunos;  

- faz a sua gestão; 

- define indicadores para medir a satisfação dos alunos e suas famílias;  

- e avalia os resultados. 

 

6 a) - Como é que os alunos e os pais/encarregados de educação percecionam a Escola (quanto à 

imagem global que dela têm, ao ensino-aprendizagem e aos serviços prestados pela escola)? 

 

 
 

6 b) - Como o Agrupamento obtém os indicadores de desempenho, previamente definidos, 

permitindo quantificar e qualificar os resultados da Escola, em particular os resultados académicos 

dos alunos? O Agrupamento tem este tipo de indicadores permanentemente atualizados e 

acessíveis? 

 

 
 

 

CRITÉRIO 7 – RESULTADOS do PESSOAL 
O que o Agrupamento está a alcançar relativamente ao pessoal docente e não docente:  

-Tendências relativas ao grau de satisfação dos docentes e não docentes que prestam serviço 

no Agrupamento (tendo em atenção o respeito pelo indivíduo, pela sua motivação, formação, 

informação e participação) 

 

7 a) - Qual a perceção que o pessoal docente e não docente tem sobre a Escola onde exerce a sua 

atividade? 
 

 

 

7 b) - Como o Agrupamento obtém os indicadores de desempenho, previamente definidos, 
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permitindo monitorizar os resultados no que respeita ao desempenho do pessoal docente e não 

docente? Estes indicadores são atualizados e estão acessíveis? 

 

 
 

 

CRITÉRIO 8 – IMPACTO NA SOCIEDADE 
O Agrupamento mede e alcança, de forma abrangente, resultados relevantes em relação à 

sociedade:  

- Avalia-se o impacto que têm atividades do agrupamento na comunidade e na sociedade em 

geral e ainda se tem em conta a opinião da comunidade e se conhece o grau de satisfação da 

mesma comunidade em relação a si mesma (como a escola vê a comunidade e como a escola é 

vista pela mesma comunidade). 

  

8 a) - Qual a perceção da sociedade sobre o desempenho do Agrupamento em termos de cidadania 

responsável, e sobre o seu envolvimento na comunidade em que opera? 
 

 

 

8 b) - O Agrupamento utiliza indicadores internos para monitorizar, compreender, prever e 

melhorar o seu desempenho e prever as perceções da sociedade? 

 

 
 

 

CRITÉRIO 9 – RESULTADOS DE DESEMPENHO-CHAVE 
Organizações excelentes medem e alcançam, de forma abrangente, resultados relevantes em 

relação aos elementos chave da sua política e estratégia. 

 

9 a) - Avaliam-se os resultados financeiros e não financeiros e o seu grau de execução? 
 

 

 

9 b) – Existem indicadores definidos pelo Agrupamento que permitem monitorizar, perceber, 

prever e melhorar o seu desempenho, quer a nível dos processos e dos resultados académicos dos 

alunos, quer a nível dos recursos? 

 

 

 

 

 

 

Obrigado pela tua colaboração! 

 

 
 


