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1. INTRODUÇÃO
O processo de autoavaliação do agrupamento visa aferir da qualidade dos serviços
prestados, tendo como referência as grandes metas preconizadas no Projeto Educativo.
É um processo dinâmico, que permite tomar as opções mais corretas para um reforço de
ações que conduzam a uma maior eficiência em termos de utilização de recursos humanos, da
qualidade do ensino ministrado e do grau de satisfação dos diversos intervenientes no processo
ensino aprendizagem.
Este processo deverá estar enquadrado nos documentos estruturantes do agrupamento, e
deverá ter um impacto significativo no trabalho realizado pelos alunos, bem como da
organização e eficiência dos serviços.
A avaliação interna da escola, é um processo de crucial importância para a instituição, e
que permite fundamentar a tomada de decisões e a implementação de um sistema de gestão
de qualidade.
O instrumento privilegiado a implementar é a aplicação de inquéritos a todos os universos
implicados no processo de ensino do nosso agrupamento, como sejam:
- Docentes.
-Não docentes.
- Alunos.
-Encarregados de Educação.
- Parceiros.
A monitorização e reflexão sobre os resultados obtidos permite reunir os dados necessários
para se evidenciarem os pontos fortes e as fragilidades do agrupamento, de forma a se atuar
em conformidade, através de estratégias adequadas.
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2. RESULTADOS ACADÉMICOS
As taxas de retenção verificadas no agrupamento foram as seguintes:
Ciclo

1º ciclo

2.º ciclo
3.º ciclo

Ano

N. de alunos

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
Totais

38
32
40
46
33
42
39
23
25
318

N. de
Retenção
0
7
2
0
1
3
6
4
0
23

Taxa de
Progressão
100,00%
78,13%
95,00%
100,00%
96,97%
92,86%
84,62%
82,61%
100,00%
92,77%

Taxa de progressão, por anos de escolaridade

100,00%

95,00%

100,00% 96,97%

84,62% 82,61%

78,13%

1º

2º

100,00%

92,86%

3º

4º
5º
6º
Ano de escolaridade

7º

8º

9º

Analisando os dados da tabela e o gráfico observa-se que a menor taxa de progressão é no
2.º ano com 78,13%, não havendo retenção no 1.º, 4.º e 9.º anos.
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Ciclo

1º ciclo

2.º ciclo

3.º ciclo

TOTAL

N. total de alunos

156

75

87

318

N. de Retenção

9

4

10

23

Taxa de progressão

94,23%

94,67%

88,51%

92,77%

Taxa de progressão

94,23%

94,67%

92,77%

88,51%

1º CICLO

2.º CICLO

3.º CICLO

TOTAL

Comparando a taxa de progressão por ciclos, conclui-se que existe um desfasamento entre
os resultados obtidos no 2.º e 3.º, o que indicia a necessidade de haver uma maior articulação
entre estes dois níveis de ensino e um processo de recuperação de aprendizagens.
A taxa total de progressão do agrupamento é de 92,77%.
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3. RESULTADOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Da Educação Inclusiva no agrupamento obtiveram-se os seguintes dado:

N.º de alunos na Educação Inclusiva
68

Medidas Universais

76

37

Relatórios Técnico Pedagógicos

49

0

10

N.º de Transições

20

30

40

50

60

70

80

N.º Total de alunos

N.º Relatórios Técnico Pedagógicos
38

40
35
30
25
20
15

11

10

5
0
Medidas Universais e Seletivas

Medidas
Universais/Seletivas/Adicionais

Observa-se que 125 alunos beneficiaram das medidas previstas nos artigos 8.º, 9.º e 10.º da Lei
n.º 116/2019, tendo sido elaborados, revistos e atualizados 49 Relatórios Técnico Pedagógicos
(RTP), dos quais 38 usufruíram de Medidas Universais e Seletivas e 11 usufruíram de Medidas
Universais; Seletivas e Adicionais com Adaptações Curriculares Significativas e respetivos
Programa Educativos Individuais.
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Dos 49 alunos que beneficiaram de RTP e RTP+PEI, transitaram 37. Dos 12 alunos que não
transitaram, há a registar o seguinte: no 1.º ciclo, 6 alunos encontravam-se matriculados no 2.º
ano, mas ainda a completar aprendizagens de 1.º, não conseguindo, por isso, completar as
aprendizagens essenciais de 2.º ano; uma aluna encontrava-se matriculada no 3.º ano de
escolaridade (transferida de outro Agrupamento) mas estava a realizar ainda algumas
aprendizagens de 2.º, não conseguindo, por isso, completar as aprendizagens essenciais de 3.º
ano e um aluno que se encontrava matriculado no 3.º ano de escolaridade (transferido de outro
Agrupamento) mas a realizar ainda algumas aprendizagens de 1.º/ 2.º, não conseguindo, por
isso, completar as aprendizagens essenciais de 3.º ano; no 2.º e 3.º ciclos, um ficou retido por
faltas, dois por elevado absentismo, um por enorme desinteresse e falta de hábitos de trabalho.

4. RESULTADOS SOCIAIS
Relativamente à taxa de abandono escolar, ocorrida neste ano letivo, a mesma foi de 0%
(zero por cento), o que indicia que o agrupamento está muito atento a estas situações,
utilizando todos os recursos disponíveis, dentro do quadro de um agrupamento que se quer
inclusivo, e que dá as mesmas oportunidades a todos os que a frequentam.
Grau de Satisfação
Os inquéritos apresentados aos diversos universos, tiveram como principal objetivo dar voz
a todos os intervenientes no processo educativo, de forma a aferir os pontos fortes e as
fragilidades do agrupamento.

5. GRAU DE SATISFAÇÃO
5.1. DOCENTES
Do universo dos docentes, responderam 37, que compõem assim a amostra deste estudo
sobre o grau de satisfação.
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1. Sente-se feliz a trabalhar neste agrupamento de escolas?
Escala: 1 - Nada feliz; 2 - Pouco feliz; 3 - Feliz; 4 - Muito feliz; 5 - Bastante feliz

A grande maioria dos docentes (86,5%) considera-se bastante feliz ou muito feliz por
trabalhar neste agrupamento de escolas. Os restantes respondem que se sentem felizes por
trabalhar neste agrupamento (13,5%).
2. Sente-se seguro a trabalhar neste agrupamento de escolas?
Escala: 1 - Nada seguro; 2 - Pouco seguro; 3 - Seguro; 4 - Muito seguro; 5 - Bastante
seguro

A maioria (63,9%) dos docentes sente-se muito seguro a trabalhar neste agrupamento.
3. Como classifica a qualidade...
Escala: 1- Fraca, 2- Insuficiente, 3- Suficiente, 4- Bom, 5- Muito Bom

… das
refeições
disponibilizada
s pelo

… do
atendimento
no bar?

… dos serviços
prestados pela
reprografia?

… dos serviços
prestados pela
secretaria?

… dos serviços
prestados pela
biblioteca?

... dos espaços
exteriores e
equipamentos
?

… a higiene e
limpeza da
escola?
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4. Como classifica o relacionamento com...
Escala: 1- Fraco, 2- Insuficiente, 3- Suficiente, 4- Bom, 5- Muito Bom

... os encarregados
de educação?

Quanto ao relacionamento entre os docentes e os restantes intervenientes na
comunidade educativa, o mesmo foi considerado muito bom.
5. Considera os horários dos serviços ajustados às suas necessidades?
Escala: 1 - Nada ajustado; 2 - Pouco ajustado; 3 - Ajustado; 4 - Muito ajustado; 5 - Bastante
ajustado

A maioria dos docentes considera muito adequado às suas necessidades o horário da
secretaria e do refeitório. Enquanto o horário da reprografia não é adequado às suas
necessidades.
6. Para a superação das dificuldades dos alunos, os apoios/coadjuvações existentes
são:
Escala: 1 - Nada; 2 - Pouco; 3 - Suficiente; 4 - Muito; 5 - Bastante

A grande maioria dos docentes considera muito importantes, mas não suficientes.
9
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7. Consideraria importante haver outro tipo de apoio, qual?
Considera-se importante haver outros tipos de apoio, nomeadamente terapia da fala e
apoio psicológico, pelo que são necessários mais recursos humanos especializados.

8. Os apoios prestados pelo SPO (Serviço de Psicologia e Orientação) existentes no
Agrupamento, são suficientes para a superação das dificuldades dos alunos?
Escala: 1- Nada suficientes, 2- Pouco suficientes, 3- Suficientes, 4- Muito suficientes, 5- Bastante
suficientes

Quase metade dos inquiridos considera que os apoios prestados pelo SPO não são
suficientes para as necessidades do agrupamento.
8.1. Se respondeu "1" ou "2" na pergunta anterior, apresente sugestões:
-

Mais técnicos especializados.

9. O PAA (Plano Anual de Atividades) é importante para a melhoria do sucesso dos
alunos?
Escala: 1 - Nada importante; 2 - Pouco importante; 3 - Importante; 4 - Muito importante; 5 Bastante importante
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10. Considera importante que a escola seja requalificada de forma mais moderna,
confortável e apelativa?
Escala: 1 - Nada importante; 2 - Pouco importante; 3 - Importante; 4 - Muito importante; 5 Bastante importante

10.1. Se respondeu "outros" na pergunta anterior, apresente sugestões:
- Mais quadros brancos e quadros interativos digitais;
- Retirada do amianto na escola;
- Requalificação do espaço exterior.

11. Os equipamentos existentes nas salas de aula para desenvolver as suas práticas
letivas são:
Escala: 1 - Nada; 2 - Pouco; 3 - Suficiente; 4 - Muito; 5 - Bastante

11.1. Se respondeu “1” ou “2” apresente sugestão para melhorias:
- Mais computadores na sala de aula;
- Modernização dos equipamentos;
- Espaços mais adequados à Era Digital.
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12. Com que frequência utiliza o material na sala de aula?
Escala: 1 - Nunca; 2 - Poucas vezes; 3 - Habitualmente; 4 - Muitas vezes; 5 - Sempre

12.1. Se respondeu "outros" na pergunta anterior, indique o material usado:
- Material estruturado e não estruturado, material manipulável, cartazes.

13. A direção está disponível para o atender e ouvir?
Escala: 1 - Nunca disponível; 2 - Pouco disponível; 3 - Disponível; 4 - Muito disponível; 5 -Bastante
disponível

14. Considera que os documentos oficiais de preenchimento da escola deveriam ser
mais simples e curtos?
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14.1. Se respondeu "Sim" na pergunta anterior, indique quais:

Existem alguns constrangimentos com o preenchimento dos documentos oficiais
do agrupamento.
15. Considera que os documentos estruturantes do agrupamento estão adequados à
realidade que vivemos?
Escala: 1- Nada adequado, 2- Pouco adequado, 3- Adequado, 4- Muito adequado, 5- Bastante
adequado

16. Considera que as metas preconizadas no PE são demasiado ambiciosas?
Escala: 1- Nada ambiciosas, 2- Pouco ambiciosas, 3- Ambiciosas, 4- Muito ambiciosas, 5Bastante ambiciosas
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17. Que tipo de ensino considera mais adequado para a sua prática letiva?

18. Consideraria importante a existência, no futuro, de cursos profissionais no
Agrupamento de Escolas Professor Arménio Lança?
Escala: 1 - Nada importante; 2 - Pouco importante; 3 - Importante; 4 - Muito importante; 5 Bastante importante

A maioria dos docentes considera muito importante a futura existência de cursos
profissionais no agrupamento.

5.2. NÃO DOCENTES
Do universo dos não docentes inquiridos, responderam 6, que compõem a amostra deste
estudo sobre o grau de satisfação.
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1. Sente-se satisfeito/a a trabalhar neste agrupamento de escolas?
Escala: 1 - Nada satisfeito/a; 2 - Pouco satisfeito/a; 3 - Satisfeito/a; 4 - Muito satisfeito/a; 5 Bastante satisfeito/a

2. Sente-se satisfeito/a com o seu horário de trabalho?
Escala: 1 - Nada satisfeito/a; 2 - Pouco satisfeito/a; 3 - Satisfeito/a; 4 - Muito satisfeito/a; 5 Bastante satisfeito/a

3. Sente-se seguro a trabalhar neste agrupamento de escolas?
Escala: 1 - Nada seguro; 2 - Pouco seguro; 3 - Seguro; 4 - Muito seguro; 5 - Bastante seguro

4. Como classifica a qualidade...
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Escala: 1- Fraca, 2- Insuficiente, 3- Suficiente, 4- Bom, 5- Muito Bom

… das refeições
disponibilizadas
pelo refeitório?

… dos serviços
prestados pela
reprografia?

… dos serviços
prestados pela
secretaria?

… dos serviços
prestados pela
biblioteca?

.... dos espaços
exteriores e
equipamentos?

… da higiene e
limpeza da
escola?

5. Como classifica o relacionamento com …
Escala: 1- Fraco, 2- Insuficiente, 3- Suficiente, 4- Bom, 5- Muito Bom

6. Considera importante que a escola seja requalificada de forma mais moderna,
confortável e apelativa?
Escala: 1 - Nada importante; 2 - Pouco importante; 3 - Importante; 4 - Muito importante; 5 Bastante importante
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6.1. Se respondeu "outros" na pergunta anterior, apresente sugestões:
- Melhorar as condições na sala dos funcionários, bem como adquirir um
frigorífico;
- Renovação do telhado.

7. Os equipamentos disponibilizados pelo agrupamento para desempenhar as suas
funções são:
Escala: 1- Nada, 2- Pouco, 3- Suficiente, 4- Muito, 5- Bastante

7.1. Se respondeu "1" ou "2" na pergunta anterior, apresente sugestões para
melhorias:
- Não foram apresentadas quaisquer sugestões.

8. Os superiores hierárquicos estão disponíveis para o atender e ouvir?
Escala: 1 - Nunca disponíveis; 2 - Pouco disponíveis; 3 - Disponíveis; 4 - Muito disponíveis; 5 Bastante disponíveis
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9. Sente que o seu trabalho é reconhecido por todos os membros da comunidade
educativa?

Escala: 1 - Nada reconhecido; 2 - Pouco reconhecido; 3 - Reconhecido; 4 - Muito reconhecido;
5 - Bastante reconhecido

10. Considera que as suas funções são importantes para o sucesso educativo dos
alunos e da sua integração na sociedade?

Escala: 1 - Nada importante; 2 - Pouco importante; 3 - Importante; 4 - Muito importante; 5 Bastante importante

Mais de 50% dos inquiridos consideram que as funções exercidas são muito importantes
para o sucesso educativo.
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5.3. ALUNOS
Do universo dos alunos inquiridos no agrupamento, desde o 4.º ano até ao 9.º ano
(inclusive) responderam 132, que compõem assim a amostra deste estudo sobre o grau de
satisfação.

1. Indica a escola que frequentas:

Verifica-se que a maioria dos alunos frequenta a escola sede do agrupamento, Escola
Básica Prof.º Arménio Lança.

2. Indica a tua idade

A idade dos inquiridos incide entre os 9 anos de escolaridade e os 18 anos de idade.
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3. Como classificas a qualidade...
Escala: 1- Fraca, 2- Insuficiente, 3- Suficiente, 4- Bom, 5- Muito Bom

… das
refeições
disponibilizada
s pelo

… do
atendimento
no bar?

… dos serviços
prestados pela
reprografia?

… dos serviços
prestados pela
secretaria?

… dos serviços
prestados pela
biblioteca?

... dos espaços
exteriores e
equipamentos
?

… a higiene e
limpeza da
escola?

4. Como classificas o relacionamento com…
Escala: 1- Fraco, 2- Insuficiente, 3- Suficiente, 4- Bom, 5- Muito Bom

5. Os equipamentos existentes nos espaços exteriores são suficientes para a ocupação
dos tempos livres?
Escala: 1- Nada suficientes, 2- Pouco suficientes, 3- Suficientes, 4- Muito suficientes, 5Bastante suficientes

5.1. Se respondeste 1 ou 2 na pergunta anterior, apresenta sugestões para
melhorias:
- Mais equipamentos de lazer.
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6. Achas que os tempos dos intervalos estão ajustados às tuas necessidades?
Escala: 1 - Nada ajustados; 2 - Pouco ajustados; 3 - Ajustados; 4 - Muito ajustados; 5 Bastante ajustados

6.1. Se respondeste 1 ou 2 na pergunta anterior, apresenta sugestões para
melhorias:
- O intervalo de 5 devia ser de 10 minutos.

7. Sentes-te seguro ao frequentares a escola?
Escala: 1 - Nada seguro; 2 - Pouco seguro; 3 - Seguro; 4 - Muito seguro; 5 - Bastante seguro

7.1. Se respondeste 1 ou 2 na pergunta anterior, apresenta a tua razão:
- Dificuldade de adaptação à escola.
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8. Costumas consultar a página Web do agrupamento para obteres informações?
Escala: 1 - Nunca; 2 - Poucas vezes; 3 - Habitualmente; 4 - Muitas vezes; 5 - Sempre

Quase 50% dos alunos não consulta a página Web do agrupamento.

8.1. Se consultas a página Web do agrupamento, avalia:
Escala: 1 - Nada; 2 - Pouco; 3 - Suficiente; 4 - Muito; 5 - Bastante

9. Consideras que o agrupamento dá o apoio necessário para a melhoria das tuas
aprendizagens?
Escala: 1 - Nenhum apoio; 2 - Pouco apoio; 3 - Apoio suficiente; 4 - Muito apoio; 5 - Bastante
apoio

9.1. Se respondeste 1 ou 2 na pergunta anterior, apresenta uma sugestão para
melhorar as tuas aprendizagens:
- Mais apoio individualizado.
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10. O agrupamento oferece-te os meios tecnológicos necessários para desenvolveres
as tuas aprendizagens?

10.1. Se respondeste "Não" na pergunta anterior, qual o meio tecnológico que
consideras necessário?
- Computadores de última geração
- Internet mais rápida

11. Consideras os apoios e coadjuvações importantes na evolução das tuas
aprendizagens?

Escala: 1 - Nada importantes; 2 - Pouco importantes; 3 - Importantes; 4 - Muito importantes; 5
- Bastante importantes
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12. As atividades extracurriculares são importantes?

Escala: 1 - Nada importante; 2 - Pouco importante; 3 - Importante; 4 - Muito importante; 5 Bastante importante

A maioria dos inquiridos considera muito importante a existência de atividades
extracurriculares.

13. Frequentas a biblioteca para realizar trabalhos, pesquisas e leituras?
Escala: 1 - Nunca; 2 - Poucas vezes; 3 - Habitualmente; 4 - Muitas vezes; 5 - Sempre

Verifica-se que uma percentagem significativa dos inquiridos não frequenta a biblioteca
para realizar trabalhos, pesquisas e leituras.
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14. Consideras que o ensino ministrado neste agrupamento é ...
Escala: 1 - Nada; 2 - Pouco; 3 - Suficiente; 4 - Muito; 5 - Bastante

15. Sentes-te feliz neste agrupamento?
Escala: 1 - Nada feliz; 2 - Pouco feliz; 3 - feliz; 4 - Muito feliz; 5 - Bastante feliz

Verifica-se que os alunos estão bastantes felizes neste agrupamento.

16. Consideras que a escola é importante para a tua vida futura?
Escala: 1 - Nada importante; 2 - Pouco importante; 3 - Importante; 4 - Muito importante; 5 Bastante importante
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17. Que tipo de ensino preferes?

18. Sentiste mais dificuldades de aprendizagem nos períodos:

19. Consideras importante que a escola seja requalificada de forma mais moderna,
confortável e apelativa?
Escala: 1 - Nada importante; 2 - Pouco importante; 3 - Importante; 4 - Muito importante; 5 Bastante importante

19.1. Se respondeste "outros" na pergunta anterior, apresenta sugestões:
- Espaços de convívio com locais agradáveis e protegidos;
- Jogos radicais (parede de escalada, rampa de skate);
- Pista de obstáculos.
26
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20. Considerarias importante a existência, no futuro, de cursos profissionais no
Agrupamento de Escolas Professor Arménio Lança?
Escala: 1 - Nada importante; 2 - Pouco importante; 3 - Importante; 4 - Muito importante; 5 Bastante importante

5.4. ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Do universo de Encarregados de Educação inquiridos que acompanharam os seus
educandos no agrupamento, responderam 118, que compõem assim a amostra deste estudo
sobre o grau de satisfação.

1. Indique quantos educandos a seu cargo estudam no agrupamento

A maioria (58,5%) dos encarregados de educação só tem um educando neste
agrupamento. Enquanto 35,6% dos inquiridos afirma ter dois educandos neste
agrupamento.

27

Relatório de Autoavaliação 2021/2022

2. Como classifica a qualidade…
Escala: 1- Fraca, 2- Insuficiente, 3- Suficiente, 4- Bom, 5- Muito Bom

A maioria dos inquiridos considera os serviços prestados de qualidade.

3. Como realiza o contacto com o Diretor de Turma?

4. O agrupamento oferece a segurança necessária para os seus educandos
frequentarem a escola?

4.1. Se respondeu não, apresente sugestões:
- Mais pessoal não docente no agrupamento.
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5. Costuma consultar a página Web do agrupamento para obter informações?
Escala: 1 - Nunca; 2 - Poucas vezes; 3 - Habitualmente; 4 - Muitas vezes; 5 - Sempre

Existe uma percentagem significativa de encarregados de educação que costuma
consultar a página do agrupamento.

5.1. Se consultar a página Web do agrupamento, avalie:
Escala: 1 - Nada; 2 - Pouco; 3 - Suficiente; 4 - Muito; 5 - Bastante

6. O agrupamento dá o apoio necessário para a melhoria das aprendizagens do seu
educando?
Escala: 1 - Nenhum apoio; 2 - Pouco apoio; 3 - Apoio suficiente; 4 - Muito apoio; 5 - Bastante
apoio

A grande maioria dos inquiridos considera suficiente o apoio prestado aos seus
educandos.
29
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6.1. Se respondeu 1 ou 2, apresente sugestões:
- Mais apoio individualizado

7. Os apoios educativos e coadjuvações são importantes na evolução das
aprendizagens do seu educando?

Escala: 1 - Nada importantes; 2 - Pouco importantes; 3 - Importantes; 4 - Muito importantes; 5
- Bastante importantes

7.1. Se respondeu 1 ou 2, apresente sugestões:
- Existência de AEC's

8. Costuma ajudar o seu educando nas tarefas escolares?
Escala: 1 - Nunca; 2 - Poucas vezes; 3 - Habitualmente; 4 - Muitas vezes; 5 - Sempre
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9. O agrupamento oferece os meios tecnológicos necessários para o seu educando
desenvolver as suas aprendizagens?

9.1. Se respondeu "Não" na pergunta anterior, indique quais:
- Computadores de última geração.

10. Considera importante que a escola seja requalificada de forma mais moderna,
confortável e apelativa?
Escala: 1 - Nunca; 2 - Poucas vezes; 3 - Habitualmente; 4 - Muitas vezes; 5 - Sempre

10.1. Se respondeu "outros" na pergunta anterior, apresenta sugestões:
- Mais proteção nos espaços exteriores contra as intempéries.
- Telheiro desde a entrada da escola até aos pavilhões.
- Horário mais alargado do bar.
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11. As atividades extracurriculares são importantes para o crescimento pessoal do seu
educando?
Escala: 1 - Nada importante; 2 - Pouco importante; 3 - Importante; 4 -Muito importante; 5 Bastante importante

12. Acha importante que o seu educando se envolva nas atividades que a escola
promove?
Escala: 1 - Nada importante; 2 - Pouco importante; 3 - Importante; 4 - Muito importante; 5 Bastante importante

13. Considera que a escola resolve convenientemente e de uma forma eficaz os
problemas de indisciplina?
Escala: 1 - Nada eficaz; 2 - Pouco eficaz; 3 - Eficaz; 4 - Muito eficaz; 5 - Bastante eficaz
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14. Aconselharia outros encarregados de educação a inscrever os seus educandos
neste agrupamento?

Quase a totalidade dos inquiridos aconselhariam outros encarregados de educação a
inscrever os seus educandos neste agrupamento o que denota uma grande confiança nos
serviços prestados.

14.1. Se respondeu "Não" na pergunta anterior, apresente a razão:
- Necessidades de existência de AEC’s

15. Que tipo de ensino considera mais adequado para o seu educando?

16. Consideraria importante a existência, no futuro, de cursos profissionais no
Agrupamento de Escolas Professor Arménio Lança?
Escala: 1 - Nada importante; 2 - Pouco importante; 3 - Importante; 4 - Muito importante; 5 Bastante importante
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5.5. PARCEIROS
Do universo dos Parceiros inquiridos, responderam 4, que compõem assim a amostra
deste estudo sobre o grau de satisfação.

1. Desde quando é parceiro do Agrupamento de Escolas Professor Arménio Lança?
Os parceiros inquiridos referiam que desde 1992, 2008 ou 2013 são parceiros do
agrupamento.

2. Considera importante este tipo de parcerias?
Escala: 1 - Nada importante; 2 - Pouco importante; 3 - Importante; 4 - Muito importante; 5 Bastante importante

3. Como avalia o seu grau de satisfação com a parceria.
Escala: 1- Fraco, 2- Insuficiente, 3- Suficiente, 4- Bom, 5- Muito Bom
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4. Considera adequada a divulgação da parceria por parte do agrupamento de escolas
à comunidade?
Escala: 1- Nada adequada, 2- Pouco adequada, 3- Adequada, 4- Muito adequada, 5- Bastante
adequada

5. Pretende manter a parceria?

6. Que tipo de parceria oferece ao Agrupamento de Escolas Professor Arménio Lança?

6.1. Se respondeu outra, mencione qual:
- Educativa
- Formação religiosa e espiritual
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7. Considera que o agrupamento incentiva a realização de algumas atividades em
conjunto com os parceiros?
Escala: 1- Nada, 2- Pouco, 3- Suficiente, 4- Muito, 5- Bastante

8. Consideraria importante a existência, no futuro, de cursos profissionais no
Agrupamento de Escolas Professor Arménio Lança?
Escala: 1 - Nada importante; 2 - Pouco importante; 3 - Importante; 4 - Muito importante; 5 Bastante importante

9. Aconselharia que outras instituições tivessem uma parceria com o agrupamento?

9.1. Se respondeu "Não" na pergunta anterior, apresente a razão:
- Não observado
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6. PONTOS FORTES
-

Segurança na utilização das instalações do agrupamento.

-

Capacidade de liderança por parte dos órgãos de gestão e das estruturas intermédias.

-

Satisfação por trabalhar e estudar neste agrupamento.

-

Equipa de profissionais dedicada.

-

Qualidade das refeições e dos demais serviços prestados aos alunos.

-

Resolução rápida de situações problemáticas.

-

Capacidade de resolução de conflitos.

7. FRAGILIDADES
-

Recursos humanos insuficientes para que o SPO possa atender de uma forma mais
rápida aos problemas detetados.

-

Utilização insuficiente da página web do agrupamento.

-

Resultados escolares um pouco aquém do desejável.

-

Articulação entre ciclos.

-

Espaços exteriores e interiores que necessitam de intervenção, (sombras/abrigos no
exterior e salas mais confortáveis)

-

Inexistência de cursos profissionais no agrupamento.

-

Atividades práticas com os alunos.

8. CONCLUSÃO
Perante os resultados escolares obtidos e o grau de satisfação evidenciados pelos diversos
intervenientes no processo educativo, o grupo de trabalho considera que, na eventualidade da
realização de um plano de melhoria, o mesmo deve contemplar estratégias de superação das
fragilidades e consolidação dos pontos fortes.
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9. ANEXOS
9.1. RELATÓRIOS DE ESCOLA DAS PROVAS DE AFERIÇÃO 2022 (REPA)
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9.2. RELATÓRIO DE ESCOLA DAS PROVAS FINAIS 2022
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