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1. INTRODUÇÃO

As escolas têm hoje, mais do que nunca, de dar resposta aos desafios de um mundo em
permanente mudança, têm de definir estratégias eficazes, para conseguirem responder aos desafios
que os alunos, os pais e a comunidade envolvente lhes colocam. Neste contexto, o processo contínuo da
auto-avaliação pode ser entendido como um instrumento muito importante para melhorar as práticas
de uma organização como a escola, permitindo uma reflexão sobre o seu funcionamento, a identificação
dos seus pontos fortes e áreas de melhoria, apontando possíveis soluções para estas. Assim, contribuirá
para que a escola possa prestar, dentro das suas competências, o melhor serviço possível, antecipando
mesmo as necessidades da comunidade educativa.
A auto-avaliação tem carácter obrigatório, definido na Lei nº 31/2002 de 20 de Dezembro (artigo
6º), devendo desenvolver-se em permanência. Embora não estabeleça normas relativamente aos
procedimentos da avaliação, formula a exigência de que estes se devem submeter “a padrões de
qualidade devidamente certificados” (artigo 7º).
De acordo com a referida legislação, a auto-avaliação deve ter em conta os seguintes critérios:
a.

Grau de concretização do projecto educativo e modo como se prepara e concretiza a
educação, o ensino e as aprendizagens das crianças e alunos, tendo em conta as suas
características específicas;

b.

Nível de execução de actividades proporcionadoras de climas e ambientes educativos
capazes de gerarem as condições afectivas e emocionais de vivência escolar propícias à
interacção, à integração social, às aprendizagens e ao desenvolvimento integral da
personalidade das crianças e alunos;

c.

Desempenho dos órgãos de administração e gestão das escolas ou agrupamentos de
escolas, abrangendo o funcionamento das estruturas escolares de gestão e de
orientação educativa, o funcionamento administrativo, a gestão de recursos e a visão
inerente à acção educativa, enquanto projecto e plano de actuação;

d.

Sucesso escolar, avaliado através da capacidade de promoção da frequência escolar e
dos resultados do desenvolvimento das aprendizagens escolares dos alunos, em
particular dos resultados identificados através dos regimes em vigor de avaliação das
aprendizagens;

e.

Prática de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade educativa.
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1.1. Objectivos da auto-avaliação

Os principais objectivos do processo contínuo da auto-avaliação são os seguintes:


Identificar os pontos fortes e as áreas de melhoria;



Envolver todos os intervenientes neste processo;



Promover a melhoria da qualidade e da organização do Agrupamento e dos seus níveis
de eficiência e eficácia;



Assegurar o sucesso educativo baseado numa política de qualidade, exigência e
responsabilidade;



Incentivar acções e processos de melhoria da qualidade, do funcionamento e dos
resultados do Agrupamento;



Garantir a credibilidade do desempenho do Agrupamento;



Promover a reflexão sobre a escola que somos.

1.2. Objectivos do relatório de auto-avaliação

Este relatório é um documento de trabalho que tem por objectivo informar sobre o processo e os
resultados da auto-avaliação, levando à reflexão e partilha de opiniões.
Neste sentido, foram tidos em conta os seguintes pressupostos:
a.

Ser um documento rigoroso;

b.

Manter a estrutura adoptada no ano anterior;

c.

Ser um documento objectivo, para uma fácil leitura e análise;

d.

Reflectir as opiniões de todas as partes interessadas e que se encontravam

representadas na equipa de Auto-avaliação (EAA).
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2. PREPARAÇÃO E CONDUÇÃO DA AUTO-AVALIAÇÃO
2.1. Constituição da equipa de auto-avaliação

Devido à necessidade de substituir o coordenador da equipa, professor Humberto Nascimento,
integrou a equipa a professora Edite Queijo.
Assim, a constituição da EAA passou a ser a seguinte:
o Palmira Guedes (coordenadora)
o José António Aires (rep. pessoal docente)
o Edite Queijo (rep. pessoal docente)
o Clementina Borges (rep. APEE)
o Esmeralda Alves (rep. pessoal não docente)
o Áurea Alves (rep. dos alunos)
Nesta EAA estão representadas as principais estruturas que intervêm no processo educativo.
O grupo de trabalho aceitou continuar a desenvolver este projecto, plenamente consciente da
responsabilidade que o mesmo encerra, principalmente porque continua a ser uma área na qual
nenhum elemento tem formação, à excepção da experiência do primeiro ano da auto-avaliação, que foi
sem dúvida importante, mas não suficiente, e da pesquisa que foi necessário continuar a fazer.

2.2. Opção pela CAF

Dado que estamos a dar continuidade ao trabalho iniciado no ano lectivo anterior, decidiu-se
seguir a mesma metodologia e a aplicação da CAF (Common Assessment Framework) à auto-avaliação
do Agrupamento, mantendo também o objectivo de contribuir para a melhoria contínua da gestão
interna da escola, satisfazendo as necessidades dos colaboradores (pessoal docente e pessoal não
docente), assim como dos alunos e pais/encarregados de educação.
A CAF é um modelo europeu de auto-avaliação através do qual uma organização procede a um
diagnóstico das suas actividades e resultados com base em evidências. Em Portugal recebeu a
designação de “Estrutura Comum de Avaliação”.
A CAF assenta no pressuposto de que as organizações atingem resultados excelentes ao nível do
desempenho, na perspectiva dos cidadãos/ clientes (alunos/PEE), colaboradores (pessoal docente e não
docente) e sociedade, quando têm lideranças que conduzem a estratégia, o planeamento, as pessoas,
as parcerias, os recursos e os processos.
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Estrutura da CAF:


Tem 9 critérios que identificam os principais aspectos a ter em conta numa análise
organizacional;



Cada critério está decomposto num conjunto de subcritérios (28) que identificam as
principais questões a considerar quando se avalia uma organização;



Os critérios 1 a 5 dizem respeito aos meios que determinam o que a organização faz e
como realiza as suas actividades para alcançar os resultados desejados;



Nos critérios 6 a 9, os resultados alcançados ao nível dos cidadãos/clientes, pessoas,
sociedade e desempenho-chave são avaliados através de medidas de percepção e
indicadores internos.

2.3. Calendarização da auto-avaliação

Tendo por base a estrutura da CAF (Common Assessment Framework), o cronograma teve em
conta as seguintes fases:

a) Ao longo do 1º período
Passos
1º

2º

3º

4º

Tarefas
Definir a Equipa de AA
Organizar e planear a
Auto-Avaliação

Divulgar a continuação
do projecto de AutoAvaliação

Formar e sensibilizar

Operacionalização
- Indicar do novo membro da Equipa de AA;
- Designar o líder do projecto.

Calendarização
Setembro

- Elaborar o planeamento do segundo ano da AA,
incluindo a definição do âmbito e da metodologia da AA.

Outubro e
Novembro

- Definir e implementar um plano de comunicação.

Outubro a
Dezembro

- Pesquisar informação;
- Organizar a informação e os documentos relevantes da
organização do trabalho da EAA;
- Definir as partes interessadas, os produtos e serviços que
são prestados e os processos-chave;
- Elaborar os instrumentos de recolha de informação
(questionários).
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b) Ao longo dos 2º e 3º períodos – O processo de auto-avaliação
Passos

5º

Realizar a Auto-Avaliação

Elaborar um relatório que
descreva os resultados da
Auto-Avaliação

6º

Tarefas Operacionalização
- Realizar a avaliação individualmente e em equipa e
pontuar (aplicação e tratamento dos questionários);
- Obter o consenso da equipa quanto ao diagnóstico e
pontuação.
- O relatório de auto-avaliação (RAA) deve conter no
mínimo os seguintes elementos:
1. Os pontos fortes e as áreas de melhoria (AM) para
cada subcritério apoiados em evidências relevantes;
2. Uma pontuação justificada por subcritério;
3. Tópicos/sugestões para as acções de melhoria.

Calendarização
Fevereiro a
Maio

Maio de 2010

c) DIVULGAR OS RESULTADOS: no final do ano lectivo 2009/10 e no próximo ano lectivo
Passos
7º

8º, 9º e
10º

Tarefas
Divulgação dos
resultados da autoavaliação
Proceder a eventuais
alterações no Plano de
Melhoria
Continuar a Implementar
o Plano de Melhoria
Continuar a implementar
o processo de autoavaliação

Operacionalização
- Divulgar à comunidade o relatório com os resultados
obtidos.

Calendarização
Final do ano
lectivo
2009/10

- A apresentar pelo Director, que decidirá os mecanismos
de eventual alteração do PM.
- Implementação das acções de melhoria, que inclui:
1. Um processo de monitorização e avaliação;
2. Prazos e resultados esperados claros;
3. Responsável de cada acção (coordenador).
- Continuar a verificar se essas mudanças têm um efeito
positivo.

Final do ano
lectivo
2009/10
e
próximo ano
lectivo

3. METODOLOGIA UTILIZADA

3.1. Recolha de evidências

Foi solicitado ao Subdirector que colabora com a equipa da auto-avaliação a disponibilização dos
seguintes documentos em suporte de papel:


Projecto Educativo;



Regulamento Interno;



Projecto Curricular do Agrupamento;



Plano Anual de Actividades 2009/2010;



Plano de Melhoria do Director do Agrupamento;
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Os protocolos celebrados com instituições ou empresas;



Evolução dos resultados escolares nos últimos cinco anos;



Classificações da avaliação externa e sua comparação com a média nacional, nos últimos
cinco anos.

Sempre que se considerou necessário, a EAA recorreu a estes documentos para a recolha de
evidências que foram importantes na análise dos critérios.

3.2. Aplicação dos questionários de satisfação

A elaboração dos questionários baseou-se nos modelos existentes na CAF já adaptados no ano
anterior.
Na construção dos mesmos foram abordadas, em especial, as questões que no ano anterior se
destacaram como áreas de melhoria.
Foram elaborados questionários diferentes para cada uma das partes interessadas, todavia
seguindo as mesmas linhas orientadoras. Seguiram-se os critérios indicados pela CAF, no entanto, em
relação às opções de resposta, a equipa entendeu ser importante acrescentar a opção “Não aplicável”.
Tal decisão resultou da reflexão feita pela EAA em reunião geral (com os cinco elementos) e também da
experiência do ano anterior. Um Agrupamento é uma realidade que engloba diferentes níveis de ensino,
com as suas especificidades, por isso, se a nossa decisão foi novamente no sentido de aplicar um
questionário a todos os intervenientes (cidadão/clientes), não podíamos esquecer essas diferenças.
Considerámos que esta adaptação nos traria mais rigor nos dados obtidos. Assim, foram apresentadas
as seguintes opções de resposta:
Discordo
Totalmente
1

Discordo
2

Nem concordo
nem discordo
3

Concordo
4

Concordo
plenamente
5

Não aplicável
NA

Em cada critério foi deixado um espaço onde podiam ser apresentadas sugestões de melhoria.
Desta forma, foram conciliadas as vantagens das questões fechadas, permitindo algum grau de abertura
onde poderiam expressar a sua opinião. Embora inicialmente fosse nossa intenção realizar questionários
muito mais reduzidos, centrados em apenas algumas áreas, depois de muita ponderação, muitas
dúvidas e alguma indecisão, optámos por não nos afastar do caminho anteriormente traçado e manter
os nove critérios da CAF. Por este motivo, reconhecemos, os questionários continuaram um pouco
extensos. Por último, colocaram-se algumas questões de controlo, para que nos permitissem aferir as
respostas dadas. A opção tomada pode não ter sido a melhor, mas foi sempre nossa intenção fazer o
melhor possível.
RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO 2010 – AVM
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Em relação à distribuição e aplicação dos questionários, tivemos o cuidado de distribuir os dos
professores, funcionários e pais e encarregados de educação em envelopes individuais, para assegurar
uma maior privacidade no preenchimento dos mesmos, dado que este foi um constrangimento
verificado pela equipa o ano anterior. Em relação ao questionário dos alunos, foi solicitado aos
Directores de Turma ou Mediadores dos Cursos de Educação e Formação de Adultos que os alunos
seleccionados procedessem ao preenchimento do mesmo numa aula de Formação Cívica ou Assembleia
de Turma.
Aquando da análise dos dados verificou-se que alguns questionários foram preenchidos sem
qualquer reflexão, o que implicou a sua não validação. Tal situação poder-se-á justificar, em alguns
casos, pela já referida extensão. Assim, a EAA decidiu não validar os questionários que se encontravam
nas seguintes situações: preenchidos quase na totalidade com o “Não aplicável”; com cerca de 70% do
preenchimento com o mesmo valor; com vários critérios em branco e os restantes preenchidos com a
utilização de apenas um ou dois valores da grelha e os entregues em branco. Esta situação não
condicionou os resultados, pois não foram validados 21 questionários, o que corresponde a 9 %, no
entanto não deixamos de considerar um número significativo.
No que concerne à opção “Não aplicável”, as percentagens verificadas foram residuais, pelo que
não se justifica qualquer análise das mesmas.
Por último, consideramos importante clarificar que em termos de estruturas intermédias as
questões foram apenas relativas aos Departamentos, pelo que não surge qualquer apreciação dos
restantes órgãos.

Antes da aplicação dos questionários, foi necessário solicitar aos Serviços Administrativos a
relação de:


Todos os docentes do Agrupamento, por Departamento Curricular;



Todo o pessoal não docente, por sector;



Todas as turmas do Agrupamento (desde o pré-escolar até ao curso de Alfabetização),
actualizadas.

Foi seguido o método de amostragem adoptado no primeiro ano para a selecção dos professores,
1

funcionários, alunos e PEE. A amostragem escolhida foi estratificada sistemática , que consistiu em
seleccionar os indivíduos de acordo com um intervalo constante, tendo como referência as turmas, os
grupos disciplinares e o sector de serviço, conforme as características específicas de cada universo
analisado.
1

FERREIRA, Conceição Coelho; SIMÕES, Natércia Neves (1987) – Tratamento estatístico e gráfico em Geografia. Gradiva. Lisboa.
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Da fase de aplicação dos questionários, salientamos os seguintes aspectos:

a)

Pessoal docente – Universo de 112 docentes.


Aplicados a uma amostra de cerca de 40% durante o mês de Fevereiro, a um total
de 45 docentes.



Foi solicitada a colaboração dos Coordenadores de Departamento que entregaram
os questionários aos docentes e os recolheram, devolvendo de seguida à EAA – de 4
a 19 de Fevereiro.



Taxa de resposta ao questionário: 98%.



Taxa de questionários validados: 93%.

b) Pessoal não docente – universo de 42 funcionários.


Aplicados a uma amostra de cerca de 60%, durante o mês de Fevereiro, a um
total de 25 funcionários.



Foi solicitada a colaboração dos representantes do pessoal não docente que
entregaram os questionários aos funcionários e os recolheram, devolvendo de
seguida à EAA – de 4 a 19 de Fevereiro.



Taxa de resposta ao questionário: 80%.



Taxa de questionários validados: 85 %.

c) Alunos – Universo 453 alunos do 2º e 3º Ciclos, do Ensino Secundário, dos Cursos EFA – B3 e
NS e do Curso de Educação Básica de Adultos 1º CEB/Alfabetização.


Aplicados a uma amostra de cerca de 15% dos alunos do 2º e 3º Ciclos, do
Ensino Secundário, durante o mês de Fevereiro, num total de 61 alunos.



Aplicados a uma amostra de cerca de 35% dos Cursos EFA – B3 e NS e do Curso
de Educação Básica de Adultos 1º CEB/Alfabetização, num total de 10 alunos.



No total, 71 alunos/ formandos responderam aos questionários.



Foi solicitada a colaboração dos Directores de Turma/Mediadores, que
entregaram os questionários aos alunos e os recolheram, devolvendo de
seguida à EAA – de 4 a 19 de Fevereiro.



Taxa de resposta ao questionário: 89%.



Taxa de questionários validados: 89%.

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO 2010 – AVM
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d) Pais e Encarregados de Educação
Pré-escolar e 1º Ciclo – universo de 303 PEE


Aplicados a uma amostra de cerca de 20%, num total de 63.

2º e 3º Ciclos e Ensino Secundário – universo de 424 PEE


Aplicados a uma amostra de cerca de 10%, num total de 43.



No total responderam ao questionário 106 PEE.



Foi solicitada a colaboração dos Directores de Turma/Professores
Titulares de Turma que entregaram os questionários e os recolheram,
devolvendo de seguida à EAA – de 4 a 19 de Fevereiro.



Taxa de resposta ao questionário: 93,4%.



Taxa de questionários validados: 92%.

e) Dados globais
 No total foram aplicados 247 questionários.
 A taxa de resposta foi de 91%, o que corresponde a 226 questionários.
 A taxa de validação foi de 91%, o que corresponde a 205 questionários.

Após a recepção dos questionários, tarefa para a qual contribuiu a pronta colaboração dos
Directores de Turma/Professores Titulares de Turma, Coordenadores de Departamento, Mediadores dos
Cursos de Educação e Formação de Adultos e Representantes do Pessoal não Docente, procedeu-se ao
tratamento dos dados dos questionários:



Preparação das tabelas Excel onde foram inseridos os dados (Fevereiro);



Introdução dos dados de cada questionário na tabela (Março);



Elaboração dos gráficos por critério e por interveniente educativo (Março);



Análise dos resultados e das evidências recolhidas (Abril e Maio);



Reuniões da Equipa de Auto-avaliação (Maio).

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO 2010 – AVM
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4. RESULTADOS DA AUTO-AVALIAÇÃO

4.1 Sistema de pontuação utilizado

O modelo dos questionários (em anexo) aplicados resulta da adaptação dos questionários
disponíveis na página electrónica da DGAP (Direcção-Geral da Administração Pública) e elaborados pelo
EIPA (European Institute for Public Administration). As adaptações introduzidas pela equipa de autoavaliação no ano anterior incluíram a opção pela quantificação dos valores atribuídos para cada
indicador, associada ao pedido de justificação dos mesmos. O sistema de pontuação utilizado foi
adaptado à realidade do Agrupamento, bem como aos seus destinatários (pessoal docente, pessoal não
docente, alunos, pais/encarregados de educação e equipa de auto-avaliação).
A grelha de auto-avaliação preenchida pela equipa baseia-se no modelo de grelha disponível no
manual de apoio para a aplicação da CAF da DGAP, com as devidas alterações adaptadas às escolas e
numa abordagem por critérios. Para cada critério são apresentados os indicadores julgados mais
importantes.
Para o preenchimento da mesma, a equipa da AA respondeu, individualmente, a um questionário
que seguiu a mesma linha dos que foram aplicados às diversas partes, tendo em conta a percepção que
cada um dos seus membros tem dos vários critérios analisados.
A média das respostas dos questionários atribuiu uma pontuação a cada um dos critérios. No
entanto, foi necessária a aferição posterior da pontuação atribuída a cada critério, bem como uma
reflexão atenta sobre pontos fortes e áreas de melhoria.
A EAA começou por analisar os pontos fortes e as áreas de melhoria de todas as partes
interessadas, chegando a consenso acerca daqueles a considerar na auto-avaliação do Agrupamento.
Foram identificados como pontos fortes e áreas de melhoria os que são referidos por mais do que uma
das partes interessadas, à excepção das questões específicas de apenas uma delas, sem deixar de ter em
atenção algumas evidências.

4.2. Resultados globais

Numa perspectiva geral, verificamos que todos os critérios apresentam resultados acima dos três
valores, sendo a média global de 3,72. Assim sendo, o Agrupamento continua a ser avaliado de forma
positiva pelas partes interessadas. No entanto, nenhum critério atinge os quatro valores.
A análise, genérica dos resultados dos questionários aplicados permite-nos identificar algumas
áreas de melhoria, assim como pontos fortes, com base nos valorem médios alcançados (fig. 1).
RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO 2010 – AVM
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Assim, a EAA identificou como áreas de melhoria:
1.

Critério 4 – Parcerias e recursos, que obtém a pontuação mais baixa de todos os indicadores,
com 3,53 pontos;

2.

Critério 2 – Planeamento e estratégia, que obtém 3,58.

Saliente-se que estes dois critérios já foram apontados como áreas de melhoria no primeiro ano
de auto-avaliação.

Como pontos fortes, foram identificados três critérios:
1.

Critério 7 – Satisfação dos colaboradores, com 3,80;

2.

Critério 6 – Satisfação dos cidadãos/clientes (alunos e pais e encarregados de educação),
com uma pontuação de 3,83;

3.

Critério 8 – Impacto na sociedade, com 3,99.

Estes resultados são globais, pelo que uma análise mais detalhada dos resultados de cada uma
das partes intervenientes (fig. 2) nos permite detectar alguns aspectos que aqui destacamos:

1.

De uma forma genérica os PEE e os professores mostram maior satisfação que as restantes
partes interessadas, à excepção dos PEE no critério 4.

2.

Em quatro indicadores, uma parte interessada atinge valores superiores a 4 pontos
(professores, nos critérios 1 e 8; PEE, nos critérios 3 e 6).

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO 2010 – AVM
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3.

Os funcionários são os que obtêm valores mais baixos em todos os critérios.

4.

Não se verificam valores inferiores a 3 pontos.

4.3. Resultados por critério de avaliação
Com base nos resultados obtidos nos questionários, na verificação de algumas evidências e na
análise detalhada realizada pela EAA, foi preenchida para cada critério a grelha de auto-avaliação, onde
são apresentados diversos elementos que permitem sistematizar o trabalho efectuado pela EAA. Assim,
estão enunciados nestas grelhas os indicadores utilizados, os instrumentos necessários para se chegar a
conclusões, os pontos fortes, as áreas de melhoria, a pontuação e respectiva justificação, assim como
algumas sugestões de melhoria.
Saliente-se que o resultado final tem em conta a opinião das diversas partes interessadas.
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CRITÉRIO 1 – LIDERANÇA
1.1. A avaliação deve procurar evidenciar o que a liderança da organização faz para dar uma orientação à organização
desenvolvendo e comunicando a visão, missão e valores.
1.2. A avaliação deve procurar evidenciar o que a liderança da organização faz para desenvolver e implementar um sistema
de gestão da organização, do desempenho e da mudança.
1.3. A avaliação deve procurar evidenciar o que a liderança da organização faz para motivar e apoiar as pessoas da
organização e servir de modelo.
1.4. A avaliação deve procurar evidenciar o que a liderança da organização faz para gerir as relações com os políticos e com
as outras partes interessadas de forma a assegurar uma responsabilidade partilhada.
Como os órgãos de gestão e administração e todos os que lideram equipas:
 desenvolvem e facilitam a consecução do Projecto Educativo de Agrupamento;
 promovem os valores necessários para o sucesso a longo prazo;
 implementam acções e estimulam comportamentos apropriados;
 estão directamente empenhados em assegurar a organização e gestão.
Indicadores









Construção e divulgação do PE, RI, PAA, PCA
Comunicação do que se passa no CP e CG.
Incentivo de participação de PEE e alunos na vida da escola.
Todas as partes são consideradas na tomada de decisão.
O Director incentiva a participação de todos na vida na escola.



Questionários.
Grelha de autoavaliação.
Documentos.

Presente

Presente

Futuro

Pontos fortes e evidências

Áreas de melhoria e evidências

Tópicos/sugestões de
melhoria

O Director dá resposta às necessidades sentidas
no Agrupamento.
O

Instrumentos

Director

aceita

sugestões

de

melhoria.

A informação sobre as actividades que se realizam
na escola é adequada.
O Projecto Educativo (PE) e o Projecto Curricular
de Agrupamento (PCA) foram apresentados em
reuniões de Departamento.
As sugestões apresentadas aos representantes
(coordenador de departamento /delegado de
turma) são tidas em conta.

Necessidade de maior comunicação entre os
alunos e o seu representante no Conselho
Geral, no sentido de os envolver na revisão de
documentos (Regulamento Interno). (alunos)
Necessidade de os alunos conhecerem o seu
representante no Conselho Pedagógico.

Divulgação dos assuntos que são tratados no
Conselho Pedagógico. (funcionários)
Conhecimento dos assuntos analisados no
Conselho Geral. (funcionários)

Pontuação do critério e justificação

- Criação de um espaço
no polivalente,
devidamente
identificado, para
divulgação de
informação da
Associação de
Estudantes.
- Realização de 3
reuniões gerais, anuais,
para divulgação de
informação;
- Organização de um
dossier, que deverá ser
colocado na sala dos
funcionários, com
informação para
consulta.

3.74

Neste critério verifica-se uma ligeira superioridade dos pontos fortes, destacando-se a capacidade de resposta do Director às
necessidades do Agrupamento; a divulgação dos documentos estruturantes ao nível dos departamentos, e ainda a atenção dada às
sugestões apresentadas pelos alunos aos representantes da turma e pelos professores aos coordenadores.
No entanto, a transmissão da informação e a participação na elaboração de documentos são áreas de melhoria que se destacam
neste critério, pois alguma informação não chega a todos os colaboradores/clientes.
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CRITÉRIO 2: PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA
2.1. A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para obter informação relacionada com as necessidades
presentes e futuras das partes interessadas.
2.2. A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para desenvolver, rever e actualizar o planeamento e a
estratégia tendo em conta as necessidades das partes interessadas e os recursos disponíveis.
2.3. A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para implementar o planeamento e a estratégia em toda a
organização.
2.4. A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para planear, implementar e rever a modernização e a
inovação.
Como a Escola EB 2/3 com Secundário de Murça implementa o Projecto Educativo através de:
 Uma estratégia claramente centrada nas expectativas dos alunos e dos diferentes sectores da comunidade
educativa;
 Estratégias efectivamente operacionais a diferentes níveis;
 Actividades relevantes inscritas nos Planos Anuais de Actividades.
Indicadores











Instrumentos

Actividades relevantes no PAA.
Existência de documentos estruturantes (PE, RI, PCA, PAA).
Relevância de documentos como PCT e Regimentos internos.
Documentos de fácil consulta e compreensíveis por todo o Agrupamento.
Elaboração do RI.
Participação na construção dos documentos de referência.
Apoio aos alunos nas dificuldades.
Avaliação do PAA.
Canais de comunicação na escola.
Contributo dos novos projectos para o sucesso educativo.









Questionários.
Grelha de autoavaliação.
Projecto Educativo.
Regulamento
Interno.
Projecto Curricular
de Agrupamento.
Plano Anual de
Actividades.
Plano de Melhoria
do Director

Presente

Presente

Futuro

Pontos fortes e evidências

Áreas de melhoria e evidências

Tópicos/sugestões de
melhoria

As actividades do PAA são importantes para o
sucesso educativo dos alunos. (professores e PEE)

Conhecimento do PAA do Agrupamento (alunos e
funcionário).

Os professores concordam com os objectivos
definidos no Plano de Melhoria apresentado pelo
Director.
O Director de Turma mantém os alunos
informados sobre as questões importantes para o
seu bom desempenho escolar. (alunos)
O Director de Turma mantém os PEE informados
sobre as questões importantes para o bom
desempenho dos seus educandos. (alunos, PEE e
professores)

Em termos administrativos, a dinamização de uma
actividade fora da sala de aula é um processo no
qual é necessário disponibilizar muito tempo.
Necessidade de promover a participação de todos
na elaboração de documentos, dado que ao nível
do RI do ano anterior a participação dos PEE e dos
funcionários foi reduzida.

- A sugestão apresentada
no critério 1 resolve
também esta situação.

- Criação de grupos de
trabalho nas estruturas
de orientação educativa
que analisem os
procedimentos e
documentos, no sentido
de ponderar a
possibilidade de alguma
simplificação.

O Agrupamento propicia oportunidades para que
todos os alunos possam desenvolver as suas
potencialidades. (alunos e PEE)

Pontuação do critério e justificação

3.58

Neste critério é visível a supremacia dos pontos fortes em relação às áreas de melhoria. Destaca-se claramente o papel do Director
de Turma no sucesso educativo dos alunos, assim como na ligação da escola com a família.
Como área de melhoria destaca-se o processo de preparação e realização de actividades fora de sala de aula. É de notar que esta
questão já constava como área de melhoria no ano anterior.
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CRITÉRIO 3: GESTÃO DAS PESSOAS

3.1. A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para planear, gerir e melhorar os recursos humanos de
forma transparente em sintonia com o planeamento e estratégia.
3.2. A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para identificar, desenvolver e usar as competências das
pessoas, articulando os objectivos individuais e organizacionais.
3.3. A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para envolver as pessoas através do diálogo e da delegação
de responsabilidades.
Como a Escola EB 2/3 com Secundário de Murça gere os seus recursos humanos:
 Desenvolvendo os saberes e o pleno potencial do Pessoal Docente e Pessoal Não Docente;
 Promovendo o trabalho de equipa e potenciando o trabalho individual;
 De acordo com os pressupostos do Projecto Educativo.

Indicadores







Instrumentos



Processo de Avaliação de Desempenho do Docente.
Informação dos resultados aos alunos e PEE.
Ambiente de trabalho.
Trabalho em equipa.
Valorização pessoal e profissional.
Incentivo à participação dos PEE.

Questionários.
Grelha de autoavaliação.

Presente

Presente

Futuro

Pontos fortes e evidências

Áreas de melhoria e evidências

Tópicos/sugestões de
melhoria

Os professores comentam com os alunos os seus
progressos e dificuldades. (professores e alunos)

Realização de um número elevado de
reuniões.

O Agrupamento fomenta a participação das famílias na
vida da escola. (professores, PEE e alunos)

- Elaboração, no início
do ano lectivo, de um
calendário anual de
reuniões dos diversos
órgãos.

Os professores incentivam os alunos a trabalhar para
aprender mais. (alunos e PEE)
O Director de Turma/ Professor Titular de Turma convoca
os PEE para reuniões acerca do trabalho dos seus
educandos.

Pontuação do critério e justificação

3,77

Neste critério predominam claramente os pontos fortes. Alguns aspectos de natureza pedagógica são evidenciados pelas partes
interessadas, destacando o empenho dos docentes na promoção de práticas pedagógicas promotoras do sucesso educativo dos seus
alunos, assim como o reforço do papel do Director de Turma /Professor Titular de Turma no acompanhamento dos alunos e na
ligação com a família.
Como áreas de melhoria, os colaboradores continuam a referir o número elevado de reuniões.
Neste critério salientam-se dois aspectos que embora não possamos considerar como áreas de melhoria, não deixam de ser
importantes, merecendo a nossa atenção, nomeadamente:
1. A alteração de tutela do Ministério da Educação para a Câmara Municipal não trouxe mais-valias para o aproveitamento das
potencialidades dos funcionários.
2. O processo de ADD (Avaliação do Desempenho Docente) não afectou as práticas lectivas.
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CRITÉRIO 4: PARCERIAS E RECURSOS
4.1. A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para desenvolver e implementar relações de parceria
relevantes.
4.2. A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para desenvolver e implementar parcerias com os
cidadãos/clientes.
4.3. A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para gerir recursos financeiros.
4.4. A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para gerir o conhecimento e a informação.
4.5. A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para gerir os recursos tecnológicos.
4.6. A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para gerir os recursos materiais.
Como a Escola EB 2/3 com Secundário de Murça planeia e gere os seus recursos internos e parcerias externas, de modo a viabilizar
os Planos Anuais de Actividades e o Projecto Educativo.
Indicadores












Instrumentos



Espaços (organização e preservação).
Necessidade de melhoria das instalações.
Escola adaptada a pessoas com incapacidades motoras.
Falta de espaços/espaços adequados.
Higiene e segurança.
Equipamentos (existentes e qualidade).
Material didáctico (quantidade e qualidade, específicos).
Quando necessário o material é adquirido.
Recursos locais (potencialização e utilização).
Relações com outras entidades (conhecimento das pessoas).
Necessidade de cooperação com outras entidades.



Questionários
Grelha de autoavaliação.
Protocolos de
parceria
com
outras
instituições.

Presente

Presente

Futuro

Pontos fortes e evidências

Áreas de melhoria e evidências

Tópicos/sugestões
de melhoria

As parcerias com outras instituições são uma maisvalia para o Agrupamento, que deve continuar a
investir nesta área, nomeadamente através do
envolvimento de instituições locais (Cooperativa de
Olivicultores, Santa Casa da Misericórdia...).

Necessidade de a Escola EB 2,3/Sec continuar a
melhorar a adaptação dos espaços a pessoas com
incapacidades motoras.

Pontuação do critério e justificação

- Continuação da
implementação de
acções de melhoria
das infra-estruturas.

3,53

Neste critério, para além de enunciado o ponto forte que salienta a importância das parcerias estabelecidas pelo Agrupamento,
sugerindo que esse investimento continue, evidencia-se uma área de melhoria relativamente à continuação da implementação de
acções de melhoria das infra-estruturas.
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CRITÉRIO 5: GESTÃO DE PROCESSOS E MUDANÇA
5.1. A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de
forma sistemática.
5.2. A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados
para os cidadãos/clientes.
5.3. A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para inovar os processos envolvendo os cidadãos/clientes.
Como a Escola EB 2/3 com Secundário de Murça concebe, gere e melhora os seus processos de forma a:
 Apoiar a sua estratégia;
 Satisfazer as necessidades e expectativas dos Alunos e Pais/Encarregados de Educação;
 Gerar valor acrescentado para os seus alunos e para a sociedade em geral.
Indicadores










Instrumentos

Apoios educativos (apoios, tutorias, ocupação plena dos tempos escolares...).
Actividades de Enriquecimento Curricular e de Apoio à Família.
Informação acerca do progresso dos alunos.
Acompanhamento dos alunos e PEE pelo DT.
Acompanhamento dos alunos com NEE.
Divulgação das ofertas educativas.
Serviços de Psicologia e Orientação (SPO)
Cursos de Educação e Formação e Profissional.
Novos projectos (Turma +).




Questionários.
Grelha de autoavaliação.

Presente

Presente

Futuro

Pontos fortes e evidências

Áreas de melhoria e evidências

Tópicos/sugestões de
melhoria

Os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) são
importantes para os alunos.

A ocupação plena dos tempos escolares não tem
ajudado a melhorar os resultados escolares dos
alunos. (professores)

- Incentivar o sistema de
permutas.

O Director de Turma/Professor Titular de Turma
informa com regularidade os PEE sobre os
resultados de aprendizagem dos seus educandos.

Pontuação do critério e justificação

3,72

Os pontos fortes predominam em relação às áreas de melhoria. Salienta-se pela positiva o papel dos Directores de
Turma/Professores Titulares de Turma na ligação com a família.
Os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) são vistos como uma clara mais-valia para os alunos.
Em relação à área de melhoria, deparamo-nos com uma fragilidade já evidenciada no ano anterior, pois a ocupação plena dos
tempos escolares continua a não contribuir para o sucesso educativo dos alunos. A melhor agilização do sistema de permuta poderia
minimizar este constrangimento.
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CRITÉRIO 6: SATISFAÇÃO DO CIDADÃO/CLIENTE (Alunos e Encarregados de Educação)
6.1. A avaliação deve considerar os resultados que a organização atingiu para satisfazer as necessidades e expectativas dos
cidadãos/clientes através de resultados de avaliações da satisfação dos cidadãos/clientes.
6.2. A avaliação deve considerar os resultados que a organização atingiu para satisfazer as necessidades e expectativas dos
cidadãos/clientes através de indicadores das medidas orientadas para os cidadãos/clientes.
O grau de satisfação de necessidades e expectativas de Alunos e Pais/Encarregados de Educação relativamente à prestação de
serviços da Escola EB 2/3 com Secundário de Murça.
Indicadores








Instrumentos



Alunos e PEE ouvidos pelos órgãos competentes.
Os alunos sentem-se à vontade.
Os DT acompanham os alunos.
Satisfação dos alunos em relação à BE/CRE.
Relação entre os intervenientes no processo educativo.
Actividades da Associação de Estudantes.
Actividades de Enriquecimento Curricular e de Apoio à Família

Questionários.
Grelha de autoavaliação.

Presente

Presente

Futuro

Pontos fortes e evidências

Áreas de melhoria e evidências

Tópicos/sugestões de
melhoria

Satisfação com a forma de ensino praticado nesta
escola.
O Agrupamento comunica com os Pais e Encarregados
de Educação de forma clara e simples. (PEE)
O Director de Turma acompanha as dificuldades e os
progressos dos alunos.
As Actividades de Enriquecimento Curricular (1º, 2º, 3º
ciclos e ES) promovidas pela escola são do agrado dos
alunos.

Pontuação do critério e justificação

3.83

Neste critério apenas constam pontos fortes, não se identificando áreas de melhoria.
Nos pontos fortes sai valorizado o papel do Director de Turma/ Professor Titular de Turma perante os PEE; as Actividades de
Enriquecimento Curricular promovidas que são do agrado dos alunos e a satisfação dos PEE relativamente ao ensino praticado.
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CRITÉRIO 7: SATISFAÇÃO DAS PESSOAS (Pessoal Docente e Pessoal Não Docente)
7.1. A avaliação deve considerar os resultados que a organização atingiu para satisfazer as necessidades e expectativas dos
seus colaboradores através dos resultados das medições da satisfação e motivação das pessoas.
7.2. A avaliação deve considerar os resultados que a organização atingiu para satisfazer as necessidades e expectativas dos
seus colaboradores através de indicadores de resultados relativos às pessoas.
O grau de satisfação das necessidades e expectativas do Pessoal Docente e Pessoal Não Docente da Escola EB 2/3 com Secundário
de Murça face aos seus projectos profissionais.
Indicadores









Instrumentos



O Director apoia iniciativas de inovação educativa.
Apoio e acompanhamento.
Gosto pelas tarefas que desempenha.
Valorização do trabalho.
Condições de trabalho.
Formação adequada.
Serviço prestado pela BE/CRE.
Ambiente de trabalho.

Questionários.
Grelha de autoavaliação.

Presente

Presente

Futuro

Pontos fortes e evidências

Áreas de melhoria e evidências

Tópicos/sugestões de
melhoria

O Director apoia iniciativas de inovação educativa.

Os docentes executam muitas actividades de
carácter administrativo.

Os docentes gostam das actividades de carácter
pedagógico que desempenham. (professores)

A BE/CRE disponibiliza os recursos e os meios
adequados à sua finalidade.

- A sugestão
apresentada no
critério 2 resolve
também esta situação.
- Apostar nas Novas
Tecnologias para
simplificar
procedimentos.

Os alunos utilizam frequentemente os recursos
disponibilizados pela BE/CRE.
Os funcionários gostam das actividades que
desempenham.
O ambiente de trabalho é favorável.

Pontuação do critério e justificação

3,80

Neste critério os pontos fortes sobrepõem-se claramente às áreas de melhoria. É notória a satisfação dos colaboradores em relação
às actividades que desempenham, exceptuando-se as tarefas de carácter administrativo desempenhadas pelos docentes. Destaca-se
também a satisfação em relação à BE/CRE (Biblioteca Escolar), nomeadamente ao nível dos recursos disponibilizados e da sua
utilização pelos alunos.
Evidencia-se a necessidade de criar grupos de trabalho nas estruturas de orientação educativa que analisem os procedimentos e
documentos, bem como de apostar nas Novas Tecnologias para agilizar procedimentos, tendo em vista a simplificação das
actividades de carácter administrativo que os docentes têm de realizar.
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Critério 8 – IMPACTO NA SOCIEDADE
8.1. A avaliação deve considerar os resultados que a organização atingiu no que respeita ao impacto na sociedade, com
referência a percepções das partes interessadas sobre os impactos sociais.
8.2. A avaliação deve considerar os resultados que a organização atingiu no que respeita ao impacto na sociedade, com
referência a indicadores de desempenho social estabelecidos pela organização.
O grau de intervenção que a Escola EB 2/3 com Secundário de Murça tem junto da comunidade local e regional.
Indicadores









Instrumentos

Imagem da escola na sociedade.
Conhecimento e qualidade do site da escola.
Participação da escola em projectos da comunidade local.
Projectos em desenvolvimento.
Oferta educativa.
Escola como instituição de promoção da cidadania.
Empenho da escola para a melhoria do nível educativo e formativo da comunidade.
A escola está envolvida em projectos da comunidade local.




Questionários.
Grelha de autoavaliação.

Presente

Presente

Futuro

Pontos fortes e evidências

Áreas de melhoria e evidências

Tópicos/sugestões
de melhoria

As actividades dinamizadas no âmbito dos projectos
em desenvolvimento (PELT, PES, PNL, Sexualidade,
Clubes e Actividades de Enriquecimento Curricular)
permitem ao aluno a formação para a cidadania.
A existência de Cursos de Educação e Formação de
Adultos (EFA) contribui para a melhoria das
competências da comunidade.
O Agrupamento empenha-se na melhoria do nível
educativo da população de todo o Concelho.
A disponibilização pelo Agrupamento de uma
assistente social e de um psicólogo contribui para
uma aproximação da escola à família.
Os Serviços Especializados de Educação Especial e
Apoio Educativo (SEEEAE) contribuem para a
inclusão dos alunos na sociedade.
Os valores veiculados pelo Agrupamento
contribuem para a formação de cidadãos activos na
sociedade.
A escola promove actividades que vão permitir que
o aluno cresça enquanto pessoa.

Pontuação do critério e justificação

3,99

Este é o critério que obtém pontuação mais elevada. Não se verificam áreas de melhoria, havendo a realçar como pontos forte as
actividades dinamizadas no âmbito dos projectos em desenvolvimento, os Serviços Especializados de Educação Especial e Apoio
Educativo, os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) e a existência de Cursos de Educação e Formação de Adultos que se
revelaram de primordial importância na opinião da comunidade educativa.
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CRITÉRIO 9: RESULTADOS DE DESEMPENHO-CHAVE
9.1. A Avaliação deve evidenciar o cumprimento dos objectivos definidos pela organização em relação aos resultados
externos: resultados e impacto dos objectivos.
9.2. A avaliação deve evidenciar o cumprimento dos objectivos definidos pela organização em relação aos resultados internos.
Os resultados alcançados pela Escola EB 2/3 com Secundário de Murça face aos objectivos delineados no Projecto Educativo e aos
recursos utilizados.
Indicadores






Instrumentos





As actividades desenvolvidas do interesse dos alunos.
Indisciplina na escola.
Resultados escolares.
Classificações dos exames nacionais.
Processo de Avaliação Interna.

Questionários.
Grelha de auto-avaliação.
Resultados escolares.
Classificações da avaliação
externa.

Presente

Presente

Futuro

Pontos fortes e evidências

Áreas de melhoria e evidências

Tópicos/sugestões de melhoria

No Agrupamento existem problemas de
indisciplina. (professores, funcionários,
alunos e PEE)

Criação de um sistema integrado de
resolução de conflitos no espaço
escolar, que contemple, por
exemplo:

Os professores são tratados com respeito
pelos alunos. (professores e alunos).
Os professores incentivam os alunos para
atingirem bons resultados escolares
(professores, alunos e PEE)

Para além dos conhecimentos, a escola
promove a aquisição de competências
importantes para a vida dos alunos.
(professores e PEE)

- Um gabinete para resolução de
problemas disciplinares;
- Elaboração de quadros de regras e
respectivas penalizações (Definir
um padrão comportamental)
- Encaminhamento de situações
mais
problemáticas
para
o
Ministério Público e/ou GNR;
- Articulação com serviços sociais e
CPCJ ou outras organizações;
- Articulação com organismos de
prevenção da tóxico-dependência;
- Valorização dos bons
comportamentos;
- Formação para os PEE.

Pontuação do critério e justificação

3,71

Neste critério os pontos fortes sobrepõem-se às áreas de melhoria. Não obstante os professores serem tratados com respeito pelos
alunos e os incentivarem para a obtenção de bons resultados, é de salientar o facto de a indisciplina ser um factor preocupante para
todas as partes interessadas da comunidade educativa pelo que apresentamos as sugestões de melhoria acima mencionadas.
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5.CONCLUSÃO

5.1. Identificação dos principais resultados da AA

O preenchimento da grelha de auto-avaliação permitiu à EAA enunciar de uma forma geral os
principais pontos fortes e as principais áreas de melhoria.
Assim, como pontos fortes emergem:


Ambiente de trabalho agradável;



Os órgãos de gestão intermédia (Departamentos) fazem a devida divulgação de
informação;



A informação sobre as actividades desenvolvidas na escola é adequada;



As actividades do PAA são importantes para o sucesso educativo dos alunos;



Valorização do papel desempenhado pelo Director de Turma/ Professor Titular de
Turma no acompanhamento dos alunos e na ligação Escola/Família;



Os colaboradores (professores e funcionários) gostam das actividades que
desempenham;



Valorização do trabalho do professor e das suas práticas pedagógicas;



Capacidade de resposta do Director;



Os docentes concordam com o Plano de Melhoria do Director;



A existência dos Serviços de Psicologia e Orientação é importante para os alunos;



As parcerias com outras instituições são uma mais-valia para o Agrupamento, que deve
continuar a investir nesta área;



Para além dos conhecimentos, a escola promove a aquisição de competências
importantes para a vida dos alunos;



O Agrupamento preocupa-se com a formação para a cidadania, com a inclusão dos
alunos na sociedade e também com a melhoria do nível educativo da população do
concelho.

Nas áreas de melhoria, destacam-se os seguintes aspectos:

 Indisciplina;
 Divulgação/ procura de informação (funcionários e alunos);

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO 2010 – AVM

23

Escola EB 2,3/S de Murça (346305)
 A dinamização de actividades fora da sala de aula continua a ser um processo que
exige muito tempo;
 Apesar de algumas melhorias, a escola continua a não estar adaptada a pessoas com
incapacidades motoras;
 Participação na elaboração de documentos (PEE e funcionários);
 Número elevado de reuniões.

Embora não se pretenda fazer uma análise comparativa com os resultados da auto-avaliação do
ano anterior, o que não seria possível pelo facto de os dados analisados não serem rigorosamente os
mesmos, entendemos ser pertinente pôr em evidência apenas alguns aspectos que se mantêm, tanto ao
nível de pontos fortes como de áreas de melhoria. Assim, constatamos que continua a destacar-se o
bom ambiente de trabalho; o gosto dos colaboradores pelas actividades desenvolvidas e também a
valorização do papel do Director de Turma/ Professor Titular de Turma. No que concerne às áreas de
melhoria, continua a destacar-se a indisciplina, a complexidade da dinamização de actividades fora da
sala de aula e o facto de as aulas de substituição (ocupação plena dos tempos escolares) não contribuir
para a melhoria dos resultados escolares dos alunos.

Consideramos importante, neste momento da exposição das conclusões clarificar alguns
aspectos, nomeadamente:
 Os PEE consideram importante que a Associação de Pais e Encarregados de Educação
promova mais actividades em conjunto com o Agrupamento;
 Apesar de os PEE referirem que ao Agrupamento comunica com eles de forma clara e
simples, salientamos que a percentagem de PEE com acesso à internet é muito
reduzida, pelo que a página da escola não se apresenta como solução para a
divulgação de documentos. (dados fornecidos pela APEE);
 Embora seja apontado como ponto forte o facto de o Agrupamento fomentar a
participação das famílias na vida da escola, verifica-se que a presença das mesmas nas
actividades realizadas é pouco significativa. Apesar de estarem a par das actividades
dinamizadas, será importante dirigir-lhes o convite para as mesmas.
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5.2. Constrangimentos e factores de sucesso

Ao longo deste segundo ano de implementação do processo de auto-avaliação, deparámo-nos
com alguns constrangimentos que condicionaram o trabalho realizado.
Tal como já foi anteriormente referido, a falta de formação e a pouca experiência do grupo de
trabalho nesta área, apesar do caminho já desbravado no primeiro ano, levaram a que a fase inicial se
prolongasse mais do que era nossa intenção, pois surgiram muitas dúvidas que nos levaram a reflectir e
mesmo a alterar o rumo do trabalho.
A representação na EAA das diversas partes interessadas do Agrupamento foi uma mais-valia,
pois é importante ter a perspectiva dos professores, do pessoal não docente, dos alunos e dos PEE.
Todavia, é difícil realizar os encontros desejáveis para reflexão e partilha de ideias, pois não é possível
reunir com frequência a equipa completa, embora tenhamos sempre contado com o empenho e a boa
vontade de toda a equipa.
Continuamos a não contar com a colaboração de um elemento externo ao Agrupamento, o que
seria uma mais-valia para este processo.
Em relação ao processo de aplicação dos questionários, apesar do cuidado de os colocar em
envelopes individuais (professores, PEE e funcionários) para salvaguardar o carácter sigiloso da
informação, tal não se verificou totalmente como o previsto, pois alguns foram devolvidos em
envelopes abertos. No preenchimento do questionário pelos alunos, verificou-se que em algumas
situações não o fizeram na sala de aula tal como tinha sido solicitado.

O processo de auto-avaliação é contínuo, sendo em cada ano analisadas as melhorias alcançadas
em função do diagnóstico realizado. No entanto, consideramos que no próximo passo deste processo o
trabalho deva focalizar-se apenas em alguns sectores seleccionados. Consideramos também que para
esse trabalho é importante que a equipa da auto-avaliação possa contar com a colaboração de outros
elementos no desenvolvimento deste processo. Sugerimos que em conjunto com a equipa possam
existir “grupos colaborantes” de acordo com as áreas a analisar.
Estamos conscientes que este trabalho que agora apresentamos não é perfeito, algumas opções
tomadas talvez não tenham sido as melhores, será uma etapa no longo processo que é a auto-avaliação,
mas esperamos ter contribuído para aprofundar o auto-conhecimento e continuar a reflexão sobre a
nossa escola e assim se continue a planificar o futuro que nos leve ao objectivo único de todo a
comunidade educativa: uma escola cada vez melhor.
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6.ANEXOS
6.1. Modelo dos questionários aplicados
Professores
Funcionários
Alunos
Pais e Encarregados de Educação
Equipa de auto-avaliação

6.2. Resultados quantitativos da aplicação dos questionários de satisfação dos
colaboradores e clientes
Professores
Funcionários
Alunos
Pais e Encarregados de Educação
Equipa de auto-avaliação
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AUTO-AVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE MURÇA

ANO LECTIVO 2009 / 2010

Questionário de satisfação para professores
Instruções de resposta ao questionário:
Como é do seu conhecimento o Agrupamento Vertical de Murça está a dar continuidade à sua autoavaliação com carácter generalizado e sistematizado.
A procura da melhoria contínua, com vista a uma cada vez melhor prestação do serviço público, é o
principal compromisso estabelecido no Agrupamento.
Por conseguinte, a sua opinião é fundamental para que possamos criar novas alternativas, oferecer um
serviço educativo cada vez mais eficaz e promover a melhoria dos resultados.
Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretendendo-se apenas a sua
opinião pessoal e sincera.
Utilize a seguinte escala de avaliação para responder, colocando um X na opção mais adequada:
Discordo
Totalmente
1

Discordo
2

Nem concordo
nem discordo
3

Concordo
4

Concordo
plenamente
5

Não aplicável
NA

Em cada critério existe um espaço onde deve apresentar as suas sugestões de melhoria nas questões que
considerar importantes.

Sempre que a questão não se aplicar à sua situação, coloque a cruz na última coluna – NA (Não aplicável).

Este questionário é de natureza confidencial e anónima, destinando-se exclusivamente à auto-avaliação
do Agrupamento.

A sua colaboração é fundamental para prestarmos um serviço educativo de Qualidade.
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Critério 1. Liderança

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

O Projecto Educativo (PE) foi apresentado numa das reuniões do Departamento a
que pertenço.
O Projecto Curricular de Agrupamento (PCA) foi apresentado numa das reuniões do
Departamento a que pertenço.
A informação sobre as actividades que se realizam na escola é adequada.
A divulgação do Plano Anual de Actividades (PAA) é atempada.
A forma como são divulgados os assuntos tratados (resumos) nos diferentes órgãos
(Conselho Pedagógico e Conselho Geral) é adequada.
Consulto frequentemente o placard e/ou a página do Agrupamento para me manter a
par dos assuntos tratados nos diferentes órgãos (CP e CG).
Quando apresento propostas ao meu Coordenador de Departamento, são tidas em
conta.
O Agrupamento proporciona apoio e acompanhamento aos novos docentes.
O Director dá resposta às necessidades sentidas no Agrupamento.
O Director reconhece os esforços individuais dos professores.
O Director aceita sugestões de melhoria.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

Critério 2. Planeamento e estratégia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Participei na elaboração do Regulamento Interno (RI) no ano lectivo anterior.
Participei na elaboração do PAA.
As actividades do PAA são importantes para o sucesso educativo dos alunos.
Conheço a avaliação do PAA do ano lectivo anterior.
Os documentos (PE, RI, PAA e PCA) são claros e de fácil consulta.
Os Regimentos Internos das diversas estruturas de orientação educativa são
necessários.
O Projecto Curricular de Turma (PCT) é um elemento fundamental para o sucesso
dos alunos.
Os modelos de registo em uso no Agrupamento adequam-se às necessidades.
Em termos administrativos, a dinamização de uma actividade fora da sala de aula é
um processo no qual eu não disponibilizo muito tempo.
O meu Coordenador de Departamento mantém-me informado sobre as questões
pedagógicas importantes para o meu bom desempenho profissional.
O Projecto Turma + poderá resolver alguns dos problemas dos alunos.
Concordo com os objectivos definidos no Plano de Melhoria apresentado pelo
Director.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria
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Critério 3. Gestão das pessoas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

O Processo de Avaliação de Desempenho do Docente (ADD) não afectou
negativamente o meu desempenho profissional no ano anterior.
O modelo de ADD provocou a melhoria das minhas práticas lectivas.
O modelo de ADD fez-me reflectir sobre algumas questões da minha prática
pedagógica.
Comento com os alunos os seus progressos e dificuldades.
Na minha prática lectiva tenho em conta as sugestões dos alunos.
Faço alterações nas metodologias em função de críticas pertinentes dos alunos.
Sou tratado com o devido respeito pelos alunos.
Considero que as reuniões realizadas não são excessivas.
Considero que as reuniões realizadas não são em número reduzido.
O Agrupamento fomenta a participação das famílias na vida da escola.
Sinto que o Agrupamento oferece igualdade de oportunidades a todos os professores
para o aproveitamento das potencialidades de cada um.
Sinto que o meu trabalho é valorizado pelo Agrupamento.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

Critério 4. Parcerias e recursos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

A sala dos professores é um espaço adequado ao fim a que se destina.
A sala de Directores de Turma é adequada ao fim a que se destina.
Os espaços específicos (laboratórios, salas específicas, pavilhão gimnodesportivo…)
de que a Escola EB 2,3/Sec dispõe são os necessários.
Quando preciso de trabalhar, tenho espaço específico para o fazer.
A Escola EB 2,3/Sec está adaptada a pessoas deficientes motoras.
Considero que o material existente nas salas de aula é adequado às necessidades de
uma prática pedagógica de qualidade.
Sempre que necessito de material didáctico específico e o solicito, o Agrupamento
adquire-o rapidamente.
Os equipamentos informáticos disponíveis são os necessários.
Os equipamentos informáticos estão em boas condições de funcionamento.
O Agrupamento preocupa-se com o ambiente, promovendo a recolha selectiva do
lixo.
Conheço as parcerias que o Agrupamento tem com outras entidades (Câmara
Municipal, Adega Cooperativa, Universidade de Trás-os-Montes, Universidade de
Évora).
O Agrupamento deve estabelecer parcerias com outras instituições locais
(Cooperativa de Olivicultores, Santa Casa da Misericórdia...).
As parcerias com outras instituições são uma mais-valia para o Agrupamento.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO 2010 – AVM

29

Escola EB 2,3/S de Murça (346305)

Critério 5. Gestão de processos e mudança
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

3

4

5

NA

2

3

4

5

NA

Os apoios (apoios educativos, tutorias…) oferecidos pela escola aos alunos são
adequados.
A dinâmica adoptada para a ocupação plena dos tempos escolares é a adequada.
A ocupação plena dos tempos escolares tem ajudado a melhorar os resultados
escolares dos alunos.
O acompanhamento feito pelos Serviços Especializados de Educação Especial e
Apoio Educativo (SEEEAE) aos alunos com Necessidades Educativas Especiais é
adequado.
A implementação do Projecto Turma + promove a melhoria dos resultados escolares
dos alunos.
A existência do Curso de Educação e Formação (CEF) de Operador de Jardinagem é
uma mais-valia para o Agrupamento.
A existência do Curso de Educação e Formação (CEF) de Operador Florestal é uma
mais-valia para o Agrupamento.
A existência do Curso Profissional de Técnico de Turismo Ambiental e Rural é uma
mais-valia para o Agrupamento.
O Agrupamento disponibiliza informação acerca das possíveis escolhas profissionais
e educativas dos alunos.
A existência dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) é importante para os
alunos.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

Critério 7. Satisfação dos colaboradores (Professores)
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

O Director apoia iniciativas de inovação educativa.
Gosto das actividades de carácter pedagógico que desempenho.
Gosto das actividades de carácter administrativo que desempenho enquanto Director
de Turma/ Professor Titular de Turma.
No desempenho da minha função docente não executo muitas actividades de
carácter administrativo.
Sinto que o meu trabalho é valorizado pela comunidade educativa.
O Agrupamento proporciona apoio e acompanhamento aos novos colaboradores
(docentes).
O ambiente de trabalho é favorável.
A BE/CRE disponibiliza os recursos e os meios adequados à sua finalidade.
Utilizo com frequência a BE/CRE para as minhas actividades lectivas.
Os serviços prestados na BE/CRE vão de encontro às minhas necessidades.
As opiniões dos professores são tidas em conta na organização das actividades do
Agrupamento (Projectos, Festas de final de período…).
As Actividades de Enriquecimento Curricular (1º, 2º, 3º ciclos e ES) são adequadas
aos interesses dos alunos.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria
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Critério 8. Impacto na sociedade

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

A imagem do Agrupamento, em Murça, é boa.
As actividades dinamizadas no âmbito dos projectos em desenvolvimento (PELT,
PES, PNL, Sexualidade, Clubes e Actividades de Enriquecimento Curricular)
permitem ao aluno a formação para a cidadania.
A existência de Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) contribui para a
melhoria das competências da comunidade.
O Agrupamento desenvolve acções no sentido de melhorar o nível educativo e
formativo da comunidade local, designadamente através dos Cursos EFA.
A oferta educativa disponibilizada pelo Agrupamento permite responder às
especificidades do contexto em que se insere (ensino regular, EFA, CEF e ensino
profissional).
O Agrupamento empenha-se na melhoria do nível educativo da população de todo o
Concelho.
A disponibilização pelo Agrupamento de uma assistente social e um psicólogo
contribui para uma aproximação da escola à família.
Considero que os Serviços Especializados de Educação Especial e Apoio Educativo
(SEEEAE) contribuem para a inclusão dos alunos na sociedade.
Os valores veiculados pelo Agrupamento contribuem para a formação de cidadãos
activos na sociedade.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

Critério 9. Resultados de desempenho-chave

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

As actividades desenvolvidas no Agrupamento, para além das actividades lectivas,
são do interesse dos alunos.
No Agrupamento não existem problemas de indisciplina.
As regras de disciplina no Agrupamento incutem o respeito pelos outros.
As regras de disciplina no Agrupamento favorecem a convivência democrática.
Os conflitos são resolvidos com justiça e de forma pedagógica.
Sou tratado com respeito pelos meus alunos.
Sinto que as metodologias utilizadas na sala de aula contribuem para os resultados
obtidos.
Incentivo os meus alunos para atingirem bons resultados escolares.
Para além dos conhecimentos, a escola promove a aquisição de competências
importantes para a vida dos alunos.
O processo de avaliação interna fez com que eu reflectisse sobre os problemas e as
potencialidades do Agrupamento.
O processo de avaliação interna realizado no ano lectivo anterior permitiu identificar
os principais constrangimentos do Agrupamento.
Os resultados escolares dos meus alunos na avaliação interna são bons.
Os resultados obtidos pelos alunos nos exames nacionais são bons.
Sinto que a generalidade dos alunos se empenha para obter bons resultados
escolares.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria
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Observações
(Pode usar este espaço para emitir a sua opinião acerca de algum aspecto que considere importante).

O questionário terminou.

Muito obrigado pela sua colaboração.

A Equipa de auto-avaliação:
Palmira Guedes (coordenadora)
José António Aires (rep. pessoal docente)
Edite Queijo (rep. pessoal docente)
Clementina Borges (rep. Associação PEE)
Esmeralda Alves (rep. pessoal não docente)
Áurea Patrícia Alves (rep. dos alunos)

Escola EB 2,3/S de Murça (346305)
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AUTO-AVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE MURÇA

ANO LECTIVO 2009 / 2010

Questionário de satisfação para funcionários
Instruções de resposta ao questionário:
Como é do seu conhecimento o Agrupamento Vertical de Murça está a dar continuidade à sua autoavaliação com carácter generalizado e sistematizado.
A procura da melhoria contínua, com vista a uma cada vez melhor prestação do serviço público, é o
principal compromisso estabelecido no Agrupamento.
Por conseguinte, a sua opinião é fundamental para que possamos criar novas alternativas, oferecer um
serviço educativo cada vez mais eficaz e promover a melhoria dos resultados.
Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretendendo-se apenas a sua
opinião pessoal e sincera.
Utilize a seguinte escala de avaliação para responder, colocando um X na opção mais adequada:
Discordo
Totalmente
1

Discordo
2

Nem concordo
nem discordo
3

Concordo
4

Concordo
plenamente
5

Não aplicável
NA

Em cada critério existe um espaço onde deve apresentar as suas sugestões de melhoria nas questões que
considerar importantes.

Sempre que a questão não se aplicar à sua situação, coloque a cruz na última coluna – NA (Não aplicável).

Este questionário é de natureza confidencial e anónima, destinando-se exclusivamente à auto-avaliação
do Agrupamento.

A sua colaboração é fundamental para prestarmos um serviço educativo de Qualidade.
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Critério 1. Liderança

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

A divulgação do Projecto Educativo (PE) é adequada.
A divulgação do Projecto Curricular de Agrupamento (PCA) é adequada.
A informação sobre as actividades que se realizam na escola é adequada.
A informação sobre as actividades do Plano Anual de Actividades (PAA) é
atempada.
A forma como são divulgados os assuntos tratados (resumos) nos diferentes órgãos
(Conselho Pedagógico e Conselho Geral) é adequada.
Conheço os assuntos que são tratados no Conselho Pedagógico (CP).
Estou a par dos assuntos que são analisados no Conselho Geral (CG).
Sei onde e como obter informações diversas sobre assuntos de natureza
administrativa.
A escola proporciona apoio e acompanhamento aos novos funcionários.
O Director dá resposta às necessidades sentidas no Agrupamento.
O Director reconhece os esforços individuais dos funcionários.
O Director aceita sugestões de melhoria.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

Critério 2. Planeamento e estratégia

1
2
3
4
5
6
7

Participei na elaboração do Regulamento Interno (RI) no ano lectivo anterior.
Conheço o PAA do Agrupamento.
As actividades do PAA são importantes para o sucesso educativo dos alunos.
Conheço a avaliação do PAA do ano lectivo anterior.
Sei onde posso encontrar, para consulta, os diversos documentos (PE, RI, PAA e
PCA) do Agrupamento.
Consulto habitualmente o sítio do Agrupamento na internet.
O sítio do Agrupamento na internet disponibiliza a informação de que necessito.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria
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Critério 3. Gestão das pessoas

1
2
3
4
5
6
7

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

Na escola existe um bom relacionamento entre os funcionários.
Na escola existe um bom relacionamento entre os funcionários e a restante
comunidade educativa.
O apoio prestado aos funcionários é adequado.
Sinto que são dadas as mesmas oportunidades a todos os funcionários.
Sou tratado com o devido respeito pelos alunos.
Sinto que o meu trabalho é valorizado pelo Director/Chefe dos Assistentes
Técnicos/Operacionais.
Sinto que a alteração de tutela do Ministério da Educação para a Câmara Municipal
trouxe mais-valias no aproveitamento das potencialidades de cada um.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

Critério 4. Parcerias e recursos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Os espaços de convívio são os adequados.
A Escola EB 2,3/Sec está adaptada a pessoas deficientes motoras.
A gestão dos recursos materiais é adequada.
Os equipamentos informáticos disponíveis são os necessários.
Os equipamentos informáticos estão em boas condições de funcionamento.
O Agrupamento preocupa-se com o ambiente, promovendo a recolha selectiva do
lixo.
Conheço as parcerias que o Agrupamento tem com outras entidades (Câmara
Municipal, Adega Cooperativa, Universidade de Trás-os-Montes, Universidade de
Évora).
O Agrupamento deve estabelecer parcerias com outras instituições locais
(Cooperativa de Olivicultores, Santa Casa da Misericórdia...).
As parcerias com outras instituições são uma mais-valia para o Agrupamento.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria
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Critério 7. Satisfação dos colaboradores (funcionários)

1
2
3
4
5
6
7

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

Sinto-me à vontade para apresentar sugestões à Chefe dos Assistentes Técnicos /
Operacionais.
Gosto das actividades que desempenho.
Sinto que o meu trabalho é valorizado pela comunidade educativa.
O ambiente de trabalho é favorável.
A BE/CRE disponibiliza os recursos e os meios adequados à sua finalidade.
O Agrupamento proporciona apoio e acompanhamento aos novos colaboradores
(funcionários).
A formação que me é facultada é a que necessito.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

Critério 8. Impacto na sociedade

1
2
3
4
5
6
7
8

A imagem do Agrupamento, em Murça, é boa.
A existência de Cursos de Educação e Formação de Adultos contribui para a melhoria
das competências da comunidade.
O Agrupamento desenvolve acções no sentido de melhorar o nível educativo e
formativo da comunidade local, designadamente através dos Cursos de Educação e
Formação de Adultos (EFA).
A oferta educativa disponibilizada pelo Agrupamento permite responder às
especificidades do contexto em que se insere (ensino regular, EFA, CEF e ensino
profissional).
A disponibilização pelo Agrupamento de uma assistente social e um psicólogo
contribui para uma aproximação da escola à família.
Considero que os Serviços Especializados de Educação Especial e Apoio Educativo
(SEEEAE) contribuem para a inclusão dos alunos na sociedade.
O Agrupamento empenha-se na melhoria do nível educativo da população de todo o
Concelho.
Os valores veiculados pela escola contribuem para a formação de cidadãos activos na
sociedade.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria
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Critério 9. Resultados de desempenho-chave
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2

3

4

5

NA

No Agrupamento não existem problemas de indisciplina.
As regras de disciplina no Agrupamento incutem o respeito pelos outros.
As regras de disciplina no Agrupamento favorecem a convivência democrática.
Os conflitos são resolvidos com justiça e de forma pedagógica.
Sou tratado com respeito pelos alunos.
Globalmente, os resultados escolares são bons.
Para além dos conhecimentos, a escola promove a aquisição de competências
importantes para a vida dos alunos.
O processo de avaliação interna realizado no ano lectivo anterior permitiu identificar
os principais constrangimentos do Agrupamento.
O processo de avaliação interna fez com que eu reflectisse sobre os problemas e as
potencialidades do Agrupamento.
Os resultados escolares dos alunos na avaliação interna são bons.
Os resultados obtidos pelos alunos nos exames nacionais são bons.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria
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Observações
(Pode usar este espaço para emitir a sua opinião acerca de algum aspecto que considere importante).

O questionário terminou.

Muito obrigado pela sua colaboração.

A Equipa de auto-avaliação:
Palmira Guedes (coordenadora)
José António Aires (rep. pessoal docente)
Edite Queijo (rep. pessoal docente)
Clementina Borges (rep. Associação PEE)
Esmeralda Alves (rep. pessoal não docente)
Áurea Patrícia Alves (rep. dos alunos)

Escola EB 2,3/S de Murça (346305)
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AUTO-AVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE MURÇA

ANO LECTIVO 2009 / 2010

Questionário de satisfação para alunos
Instruções de resposta ao questionário:
Como é do teu conhecimento o Agrupamento Vertical de Murça está a dar continuidade à sua autoavaliação com carácter generalizado e sistematizado.
A procura da melhoria contínua, com vista a uma cada vez melhor prestação do serviço público, é o
principal compromisso estabelecido no Agrupamento.
Por conseguinte, a tua opinião é fundamental para que possamos criar novas alternativas, oferecer um
serviço educativo cada vez mais eficaz e promover a melhoria dos resultados.
Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretendendo-se apenas a tua
opinião pessoal e sincera.
Utiliza a seguinte escala de avaliação para responder, colocando um X na opção mais adequada:
Discordo
Totalmente
1

Discordo
2

Nem concordo
nem discordo
3

Concordo
4

Concordo
plenamente
5

Não aplicável
NA

Em cada critério existe um espaço onde deves apresentar as tuas sugestões de melhoria nas questões que
considerares importantes.

Sempre que a questão não se aplicar à tua situação, coloca a cruz na última coluna – NA (Não aplicável).

Este questionário é de natureza confidencial e anónima, destinando-se exclusivamente à auto-avaliação
do Agrupamento.

A tua colaboração é fundamental para prestarmos um serviço educativo de Qualidade.
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Critério 1. Liderança

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

A divulgação do Projecto Educativo (PE) é adequada.
A informação sobre as actividades que se realizam na minha escola é adequada.
O representante dos alunos no Conselho Geral (CG) solicitou a minha colaboração
na revisão do Regulamento Interno (RI).
Sei quem é o representante dos alunos no CG.
Sei quem é o representante dos alunos no Conselho Pedagógico (CP).
A forma como são divulgados os assuntos tratados (resumos) nos diferentes órgãos
(Conselho Pedagógico e Conselho Geral) é adequada.
As sugestões dos alunos são tidas em consideração pelo Director.
O Agrupamento proporciona apoio e acompanhamento aos novos alunos.
Quando apresento propostas ao meu Delegado de Turma, ele ouve-me.
Conheço os elementos que constituem a equipa do Director.

Regista aqui as tuas sugestões de melhoria

Critério 2. Planeamento e estratégia

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Conheço o Plano Anual de Actividades do Agrupamento (PAA).
As actividades do PAA são importantes para o sucesso educativo dos alunos.
Já consultei o Projecto Educativo (PE).
O Agrupamento apoia os alunos que apresentam dificuldades.
O Agrupamento propicia oportunidades para que todos os alunos possam desenvolver
as suas potencialidades.
O meu Director de Turma mantém-me informado sobre as questões importantes para
o meu bom desempenho escolar.
Consulto habitualmente o sítio do Agrupamento na internet.
O sítio do Agrupamento na internet disponibiliza a informação que necessito.
Já apresentei sugestões ao delegado(a) da minha turma, para ele (a) transmitir aos
representantes dos alunos nos diversos órgãos.

Regista aqui as tuas sugestões de melhoria
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Critério 3. Gestão das pessoas

1
2
3
4
5
6
7

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

Os meus professores comentam connosco os nossos progressos e dificuldades.
Os professores têm em conta as sugestões dos alunos.
Os professores aceitam as críticas pertinentes dos alunos.
O meu horário lectivo permite-me ter o tempo necessário para estudar (realizar
trabalhos em grupo ou individuais).
Os meus professores incentivam-me a trabalhar para aprender mais.
Os professores são tratados com o devido respeito pelos alunos.
O Agrupamento fomenta a participação das famílias na vida da escola.

Regista aqui as tuas sugestões de melhoria

Critério 4. Parcerias e recursos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Os espaços existentes na escola são os suficientes.
Quando preciso de estudar ou fazer trabalhos com os meus colegas, tenho espaço
específico para o fazer.
Os espaços específicos (laboratórios, salas específicas, pavilhão gimnodesportivo…)
de que a Escola EB 2,3/Sec dispõe são os necessários.
A Escola EB 2,3/Sec está adaptada a pessoas deficientes motoras.
Os equipamentos informáticos disponíveis são os necessários.
Os equipamentos informáticos estão em boas condições de funcionamento.
O Agrupamento preocupa-se com o ambiente, promovendo a recolha selectiva do
lixo.
Conheço as parcerias que o Agrupamento tem com outras entidades (Câmara
Municipal, Adega Cooperativa, Universidade de Trás-os-Montes, Universidade de
Évora).
O Agrupamento deve estabelecer parcerias com outras instituições locais
(Cooperativa de Olivicultores, Santa Casa da Misericórdia...).
Estou satisfeito com os transportes escolares.

Regista aqui as tuas sugestões de melhoria
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Critério 5. Gestão de processos e mudança
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2

3

4

5

NA

Os apoios (apoios educativos, tutorias…) oferecidos pela escola são adequados.
A ocupação plena dos tempos escolares tem ajudado a melhorar os meus resultados
escolares.
A forma como é feita a ocupação plena dos tempos escolares é do meu agrado.
O funcionamento das Actividades de Enriquecimento Curricular (clubes, desporto
escolar…) é do meu agrado.
O acompanhamento dos alunos com Necessidades Educativas Especiais é adequado.
Conheço os Cursos de Educação e Formação (CEF) em funcionamento no
Agrupamento.
Conheço o Curso Profissional em funcionamento no Agrupamento.
A existência dos Curso de Educação e Formação (CEF) de Operador de Jardinagem
e Operador Florestal são uma mais-valia para o Agrupamento.
A existência do Curso Profissional de Técnico de Turismo Ambiental e Rural é uma
mais-valia para o Agrupamento.
O Agrupamento disponibiliza informação acerca das possíveis escolhas profissionais
e educativas dos alunos.
A existência dos Serviços de Psicologia e Orientação é importante para os alunos.

Regista aqui as tuas sugestões de melhoria

Critério 6. Satisfação do cidadão/cliente (alunos e Encarregados de Educação)
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

3

4

5

NA

Estou satisfeito com a forma de ensino praticado nesta escola.
O Agrupamento proporciona apoio e acompanhamento aos novos alunos.
A BE/CRE disponibiliza os recursos e os meios adequados à sua finalidade.
Utilizo frequentemente os recursos disponibilizados pela BE/CRE.
Os serviços prestados na BE/CRE vão ao encontro das minhas necessidades.
Sinto-me à vontade para apresentar questões aos professores.
As actividades promovidas pela Associação de Estudantes são do meu agrado.
As opiniões dos alunos são tidas em conta na organização das actividades da escola
(Saídas de Estudo, Projectos, Exposições, etc).
Gosto das Actividades de Enriquecimento Curricular promovidas na minha escola.

Regista aqui as tuas sugestões de melhoria
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Critério 8. Impacto na sociedade

1
2
3
4
5
6

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

A imagem do Agrupamento, em Murça, é boa.
As actividades dinamizadas no âmbito dos projectos em desenvolvimento (PELT,
PES, PNL, Sexualidade, Clubes e Actividades de Enriquecimento Curricular)
permitem ao aluno a formação para a cidadania.
A minha escola promove actividades que me vão permitir crescer enquanto pessoa.
O meu Agrupamento empenha-se na melhoria do nível educativo da população de
todo o concelho.
A disponibilização pelo Agrupamento de uma assistente social e um psicólogo
contribui para uma aproximação da escola à família.
Os valores veiculados pela escola contribuem para a formação de cidadãos activos na
sociedade.

Regista aqui as tuas sugestões de melhoria

Critério 9. Resultados de desempenho-chave

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

As actividades desenvolvidas no Agrupamento, para além das actividades lectivas,
são do interesse dos alunos.
No Agrupamento não existem problemas de indisciplina.
As regras de disciplina no Agrupamento incutem o respeito pelos outros.
As regras de disciplina no Agrupamento favorecem a convivência democrática.
Os conflitos são resolvidos com justiça e de forma pedagógica.
Trato os professores com respeito.
Os professores incentivam-me a atingir bons resultados.
A escola faculta-me conhecimentos e competências que me vão ser importantes para
a vida.
Estou globalmente satisfeito com o serviço educativo prestado pelo Agrupamento.
Empenho-me para atingir bons resultados escolares.

Regista aqui as tuas sugestões de melhoria
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Observações
(Podes usar este espaço para emitires a tua opinião acerca de algum aspecto que consideres importante)

O questionário terminou.

Muito obrigado pela tua colaboração.

A Equipa de auto-avaliação:
Palmira Guedes (coordenadora)
José António Aires (rep. pessoal docente)
Edite Queijo (rep. pessoal docente)
Clementina Borges (rep. Associação PEE)
Esmeralda Alves (rep. pessoal não docente)
Áurea Patrícia Alves (rep. dos alunos)

Escola EB 2,3/S de Murça (346305)
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AUTO-AVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE MURÇA

ANO LECTIVO 2009 / 2010

Questionário de satisfação para
Pais e Encarregados de Educação
Instruções de resposta ao questionário:
Como é do seu conhecimento o Agrupamento Vertical de Murça está a dar continuidade à sua autoavaliação com carácter generalizado e sistematizado.
A procura da melhoria contínua, com vista a uma cada vez melhor prestação do serviço público, é o
principal compromisso estabelecido no Agrupamento.
Por conseguinte, a sua opinião é fundamental para que possamos criar novas alternativas, oferecer um
serviço educativo cada vez mais eficaz, promover a melhoria dos resultados.
Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretendendo-se apenas a sua
opinião pessoal e sincera.
Utilize a seguinte escala de avaliação para responder, colocando um X na opção mais adequada:
Discordo
Totalmente
1

Discordo
2

Nem concordo
nem discordo
3

Concordo
4

Concordo
plenamente
5

Não aplicável
NA

Em cada critério existe um espaço onde deve apresentar as suas sugestões de melhoria nas questões que
considerar importantes.

Sempre que a questão não se aplicar à sua situação, coloque a cruz na última coluna – NA (Não aplicável).

Este questionário é de natureza confidencial e anónima, destinando-se exclusivamente à auto-avaliação
do Agrupamento.

A sua colaboração é fundamental para prestarmos um serviço educativo de Qualidade.
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Critério 1. Liderança

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

A divulgação do Projecto Educativo (PE) é adequada.
A informação sobre as actividades que se realizam na escola é adequada.
As alterações ao Regulamento Interno (RI) tiveram em consideração as sugestões
dos Pais e Encarregados de Educação (PEE).
Sei quem é o representante dos pais no Conselho Geral (CG).
Sei quem é o representante dos pais no Conselho Pedagógico (CP).
Acho importante que o representante dos pais no CG e no CP me informe sobre os
assuntos tratados.
A Associação de Pais e Encarregados de Educação deve promover mais actividades
em conjunto com o Agrupamento.
O Agrupamento proporciona apoio e acompanhamento aos novos alunos.
As sugestões e críticas dos Pais e Encarregados de Educação são tidas em
consideração.
Conheço os elementos que constituem a equipa do Director.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

Critério 2. Planeamento e estratégia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Apresentei sugestões para a elaboração do Regimento Interno (RI) no ano anterior.
Conheço o Plano Anual de Actividades do Agrupamento (PAA).
As actividades do PAA são importantes para o sucesso educativo dos alunos.
Conheço a avaliação do PAA do ano lectivo anterior.
As famílias são incentivadas a participar nas actividades escolares.
Participo nas reuniões da Associação de Pais e Encarregados de Educação.
Já consultei o Projecto Educativo (PE).
O Agrupamento apoia o meu educando, quando ele apresenta dificuldades.
O Agrupamento propicia oportunidades para que todos os alunos possam
desenvolver as suas potencialidades.
Já apresentei sugestões de melhoria para algum sector da escola.
O Director de Turma mantém-me informado sobre as questões importantes para o
bom desempenho do meu educando.
Conheço o sítio do Agrupamento na internet.
O sítio do Agrupamento na internet disponibiliza a informação que necessito.
Conheço os representantes dos Pais e Encarregados de Educação (PEE) da turma do
meu educando.
Preocupo-me em transmitir/pedir informações aos representantes dos PEE da turma
do meu educando, sempre que se realizam reuniões.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria
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Critério 3. Gestão das pessoas

1
2
3
4
5
6
7

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

O Director de Turma/ Professor Titular de Turma convoca-me para reuniões acerca
do trabalho do meu educando.
Vou com frequência à escola falar com o Director de Turma / Professor Titular de
Turma do meu educando.
Sinto que na escola existe um bom relacionamento entre os alunos.
O meu educando é tratado com respeito pelos professores.
O meu educando refere que nas aulas é incentivado a trabalhar para aprender mais.
Gosto que o meu educando frequente esta escola.
O Agrupamento fomenta a participação das famílias na vida da escola.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

Critério 4. Parcerias e recursos

1
2
3
4
5
6
7

Os espaços existentes na escola são os suficientes.
Os espaços específicos (laboratórios, salas específicas, pavilhão gimnodesportivo…)
de que a Escola EB 2,3/Sec dispõe são os necessários.
A Escola EB 2,3/Sec está adaptada a pessoas deficientes motoras.
O Agrupamento preocupa-se com o ambiente, promovendo a recolha selectiva do
lixo.
Conheço as parcerias que o Agrupamento tem com outras entidades (Câmara
Municipal, Adega Cooperativa, Universidade de Trás-os-Montes, Universidade de
Évora).
O Agrupamento deve estabelecer parcerias com outras instituições locais
(Cooperativa de Olivicultores, Santa Casa da Misericórdia...).
O meu educando está satisfeito com os transportes escolares.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria
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Critério 5. Gestão de processos e mudança
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2

3

4

5

NA

Os apoios (apoios educativos, tutorias…) oferecidos pela escola são adequados.
A ocupação plena dos tempos escolares tem ajudado a melhorar os resultados
escolares do meu educando.
Conheço a forma como é feita a ocupação plena dos tempos escolares.
A forma como é feita a ocupação plena dos tempos escolares é do meu agrado.
O funcionamento das Actividades de Enriquecimento Curricular (1º, 2º, 3º ciclos e
ES) é do agrado do meu educando.
O funcionamento da Componente e Apoio à Família (Pré-escolar/1º ciclo) é do meu
agrado.
O acompanhamento dos alunos com Necessidades Educativas Especiais é adequado.
Conheço os Cursos de Educação e Formação (CEF) em funcionamento no
Agrupamento.
Conheço o Curso Profissional em funcionamento no Agrupamento.
Sou informado regularmente, pelo Director de Turma/Professor Titular de Turma,
sobre os resultados de aprendizagem do meu educando.
O Agrupamento disponibiliza informação acerca das possíveis escolhas profissionais
e educativas para o meu educando.
Sei da existência dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) no Agrupamento.
A existência dos SPO é importante para os alunos.
O Agrupamento fomenta a participação das famílias em actividades dinamizadas na
Escola.
A Associação de Pais e Encarregados de Educação participa activamente nas
actividades desenvolvidas no Agrupamento.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

Critério 6. Satisfação do cidadão/cliente (alunos e Encarregados de Educação)
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

3

4

5

NA

Estou satisfeito com a forma de ensino praticado nesta escola.
O Agrupamento proporciona apoio e acompanhamento aos novos alunos.
A BE/CRE (Biblioteca Escolar) disponibiliza os recursos e os meios adequados à sua
finalidade.
Estou satisfeito com o serviço prestado pela BE/CRE ao meu educando.
Verifico que o meu educando se sente à vontade para apresentar as suas questões aos
professores.
O Agrupamento comunica com os Pais e Encarregados de Educação de forma clara e
simples.
O Director de Turma acompanha as dificuldades e os progressos do meu educando.
As Actividades de Enriquecimento Curricular (1º, 2º, 3º ciclos e ES) promovidas pela
escola são do agrado do meu educando.
A Componente de Apoio à Família (Pré-escolar/1º ciclo) é do meu agrado.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria
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Critério 8. Impacto na sociedade

1
2

3
4
5
6
7
8
9

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

A imagem do Agrupamento, em Murça, é boa.
As actividades dinamizadas no âmbito dos projectos em desenvolvimento (PELT,
PES, PNL, Sexualidade, Clubes e Actividades de Enriquecimento Curricular)
permitem ao aluno a formação para a cidadania.
O Agrupamento desenvolve acções no sentido de melhorar o nível educativo e
formativo da comunidade local, designadamente através dos Cursos de Educação e
Formação de Adultos (EFA).
O Agrupamento promove a divulgação de informação sobre os cursos e as saídas
vocacionais.
A oferta educativa disponibilizada pelo Agrupamento permite responder às
especificidades do contexto em que se insere (ensino regular, EFA, CEF e ensino
profissional).
A escola promove actividades que vão permitir que o meu educando cresça enquanto
pessoa.
O Agrupamento empenha-se na melhoria do nível educativo da população de todo o
Concelho.
A disponibilização pelo Agrupamento de uma assistente social e um psicólogo
contribui para uma aproximação da escola à família.
Os valores veiculados pela escola contribuem para a formação de cidadãos activos na
sociedade.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

Critério 9. Resultados de desempenho-chave

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

As actividades desenvolvidas no Agrupamento, para além das actividades lectivas,
são do interesse do meu educando.
No Agrupamento não existem problemas de indisciplina.
As regras de disciplina no Agrupamento incutem o respeito pelos outros.
As regras de disciplina no Agrupamento favorecem a convivência democrática.
Os conflitos são resolvidos com justiça e de forma pedagógica.
Sinto que os professores são tratados com respeito.
Os professores incentivam o meu educando a atingir bons resultados escolares.
Para além dos conhecimentos, a escola promove a aquisição de competências
importantes para a vida do meu educando.
O processo de avaliação interna fez com que eu reflectisse sobre os problemas e as
potencialidades do Agrupamento.
Incentivo o meu educando para atingir bons resultados escolares.
Os resultados escolares do meu educando são bons.
Sinto que o meu educando gosta de frequentar a escola.
Estou globalmente satisfeito com o serviço educativo prestado pelo Agrupamento.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria
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Observações
(Pode usar este espaço para emitir a sua opinião acerca de algum aspecto que considere importante).

O questionário terminou.
Muito obrigado pela sua colaboração.

A Equipa de auto-avaliação:
Palmira Guedes (coordenadora)
José António Aires (rep. pessoal docente)
Edite Queijo (rep. pessoal docente)
Clementina Borges (rep. Associação PEE)
Esmeralda Alves (rep. pessoal não docente)
Áurea Patrícia Alves (rep. dos alunos)

Escola EB 2,3/S de Murça (346305)
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AUTO-AVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE MURÇA

ANO LECTIVO 2009 / 2010

Questionário Equipa de Auto-avaliação
Instruções de resposta ao questionário:
Como é do seu conhecimento o Agrupamento Vertical de Murça está a dar continuidade à sua autoavaliação com carácter generalizado e sistematizado.
A procura da melhoria contínua, com vista a uma cada vez melhor prestação do serviço público, é o
principal compromisso estabelecido no Agrupamento.
Por conseguinte, a sua opinião é fundamental para que possamos criar novas alternativas, oferecer um
serviço educativo cada vez mais eficaz e promover a melhoria dos resultados.
Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretendendo-se apenas a sua
opinião pessoal e sincera.
Utilize a seguinte escala de avaliação para responder, colocando um X na opção mais adequada:
Discordo
Totalmente
1

Discordo
2

Nem concordo
nem discordo
3

Concordo
4

Concordo
plenamente
5

Não aplicável
NA

Em cada critério existe um espaço onde deve apresentar as suas sugestões de melhoria nas questões que
considerar importantes.

Sempre que a questão não se aplicar à sua situação, coloque a cruz na última coluna – NA (Não aplicável).

Este questionário é de natureza confidencial e anónima, destinando-se exclusivamente à auto-avaliação
do Agrupamento.

A sua colaboração é fundamental para prestarmos um serviço educativo de Qualidade.
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Critério 1. Liderança

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

A divulgação do Projecto Educativo (PE) é adequada.
A divulgação do Projecto Curricular de Agrupamento (PCA) é adequada.
A informação sobre as actividades que se realizam na escola é adequada.
A divulgação do Plano Anual de Actividades (PAA) é atempada.
A forma como são divulgados os assuntos tratados (resumos) nos diferentes órgãos
(Conselho Pedagógico e Conselho Geral) é adequada.
Consulto frequentemente o placard e/ou a página do Agrupamento para me manter a
par dos assuntos tratados nos diferentes órgãos (CP e CG).
Quando apresento propostas ao representante da estrutura de coordenação ou
orientação educativa a que pertenço, são tidas em conta.
O Agrupamento proporciona apoio e acompanhamento aos novos
colaboradores/clientes.
O Director dá resposta às necessidades sentidas no Agrupamento.
O Director reconhece os esforços individuais dos colaboradores (professores e
pessoal não docente).
O Director aceita sugestões de melhoria.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

Critério 2. Planeamento e estratégia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Apresentei sugestões para a elaboração do Regulamento Interno (RI) no ano lectivo
anterior.
Apresentei sugestões para a elaboração do PAA.
As actividades do PAA são importantes para o sucesso educativo dos alunos.
Conheço a avaliação do PAA do ano lectivo anterior.
Os documentos (PE, RI, PAA e PCA) são claros e de fácil consulta.
Os Regimentos Internos das diversas estruturas de orientação educativa são
necessários.
O Projecto Curricular de Turma (PCT) é um elemento fundamental para o sucesso
dos alunos.
Os modelos de registo em uso no Agrupamento adequam-se às necessidades.
Em termos administrativos, a dinamização de uma actividade fora da sala de aula é
um processo no qual não se disponibiliza muito tempo.
O Projecto Turma + poderá resolver alguns dos problemas dos alunos.
Concordo com os objectivos definidos no Plano de Melhoria apresentado pelo
Director.
O sítio do Agrupamento na internet disponibiliza a informação que necessito.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria
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Critério 3. Gestão das pessoas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

O Processo de Avaliação de Desempenho do Docente (ADD) não afectou
negativamente o desempenho profissional dos professores no ano anterior.
O modelo de ADD provocou a melhoria das práticas lectivas.
Os professores comentam com os alunos os seus progressos e dificuldades.
Os professores têm em conta as sugestões dos alunos.
Os professores aceitam as críticas pertinentes dos alunos.
Os alunos tratam os professores e os funcionários com o devido respeito.
Considero que as reuniões realizadas não são excessivas.
Considero que as reuniões realizadas não são em número reduzido.
O Agrupamento fomenta a participação das famílias na vida da escola.
Sinto que o Agrupamento oferece igualdade de oportunidades a todos os professores
e funcionários para o aproveitamento das potencialidades de cada um.
Sinto que o trabalho de todos é valorizado pelo Agrupamento.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

Critério 4. Parcerias e recursos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A sala dos professores é um espaço adequado ao fim a que se destina.
A sala de Directores de Turma é adequada ao fim a que se destina.
Os espaços específicos (laboratórios, salas específicas, pavilhão gimnodesportivo…)
de que a Escola EB 2,3/Sec dispõe são os necessários.
Quando os professores e/ou alunos precisam de trabalhar, têm espaço específico para
o fazer.
Os espaços existentes na escola são os suficientes.
A Escola EB 2,3/Sec está adaptada a pessoas deficientes motoras.
O material existente nas salas de aula é adequado às necessidades de uma prática
pedagógica de qualidade.
Sempre que é necessário material didáctico específico, o Agrupamento adquire-o
rapidamente.
Os equipamentos informáticos disponíveis são os necessários.
Os equipamentos informáticos estão em boas condições de funcionamento.
O Agrupamento preocupa-se com o ambiente, promovendo a recolha selectiva do
lixo.
Conheço as parcerias que o Agrupamento tem com outras entidades (Câmara
Municipal, Adega Cooperativa, Universidade de Trás-os-Montes, Universidade de
Évora).
O Agrupamento deve estabelecer parcerias com outras instituições locais
(Cooperativa de Olivicultores, Santa Casa da Misericórdia...).
As parcerias com outras instituições são uma mais-valia para o Agrupamento.
Os alunos mostram-se satisfeitos com os transportes escolares.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria
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Critério 5. Gestão de processos e mudança
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

3

4

5

NA

Os apoios (apoios educativos, tutorias…) oferecidos pela escola aos alunos são
adequados.
A dinâmica adoptada para a ocupação plena dos tempos escolares é a adequada.
A ocupação plena dos tempos escolares tem ajudado a melhorar os resultados
escolares dos alunos.
O acompanhamento feito pelos Serviços Especializados de Educação Especial e
Apoio Educativo (SEEEAE) aos alunos com Necessidades Educativas Especiais é
adequado.
A implementação do Projecto Turma + promove a melhoria dos resultados escolares
dos alunos.
A existência do Curso de Educação e Formação (CEF) de Operador de Jardinagem é
uma mais-valia para o Agrupamento.
A existência do Curso de Educação e Formação (CEF) de Operador Florestal é uma
mais-valia para o Agrupamento.
A existência do Curso Profissional de Técnico de Turismo Ambiental e Rural é uma
mais-valia para o Agrupamento.
O Agrupamento disponibiliza informação acerca das possíveis escolhas profissionais
e educativas dos alunos.
A existência dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) é importante para os
alunos.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

Critério 6. Satisfação do cidadão/cliente (alunos e Encarregados de Educação)
1
1
2
3
4
5

2

3

4

5

NA

Estou satisfeito com a forma de ensino praticado nesta escola.
Os alunos sentem-se à vontade para apresentar questões aos professores.
As actividades promovidas pela Associação de Estudantes são do agrado dos alunos.
As opiniões dos alunos são tidas em conta na organização das actividades da escola
(Saídas de Estudo, Projectos, Exposições, etc).
Os alunos gostam das Actividades de Enriquecimento Curricular promovidas pela
escola

Regista aqui as tuas sugestões de melhoria
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Critério 7. Satisfação dos colaboradores (Professores)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

O Director apoia iniciativas de inovação educativa.
Sinto que o meu trabalho é valorizado pela comunidade educativa.
O Agrupamento proporciona apoio e acompanhamento aos novos colaboradores/
clientes.
O ambiente de trabalho é favorável.
A BE/CRE disponibiliza os recursos e os meios adequados à sua finalidade.
Os professores utilizam com frequência a BE/CRE nas actividades lectivas.
Os alunos utilizam frequentemente os recursos disponibilizados pela BE/CRE.
Os serviços prestados na BE/CRE vão de encontro às necessidades da comunidade
educativa.
As opiniões dos diversos intervenientes na escola são tidas em conta na organização
das actividades do Agrupamento (Projectos, Festas de final de período…).
As Actividades de Enriquecimento Curricular (1º, 2º, 3º ciclos e ES) são adequadas
aos interesses dos alunos.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

Critério 8. Impacto na sociedade

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A imagem do Agrupamento, em Murça, é boa.
As actividades dinamizadas no âmbito dos projectos em desenvolvimento (PELT,
PES, PNL, Sexualidade, Clubes e Actividades de Enriquecimento Curricular)
permitem ao aluno a formação para a cidadania.
A existência de Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) contribui para a
melhoria das competências da comunidade.
O Agrupamento desenvolve acções no sentido de melhorar o nível educativo e
formativo da comunidade local, designadamente através dos Cursos EFA.
A oferta educativa disponibilizada pelo Agrupamento permite responder às
especificidades do contexto em que se insere (ensino regular, EFA, CEF e ensino
profissional).
O Agrupamento empenha-se na melhoria do nível educativo da população de todo o
Concelho.
A disponibilização pelo Agrupamento de uma assistente social e um psicólogo
contribui para uma aproximação da escola à família.
Considero que os Serviços Especializados de Educação Especial e Apoio Educativo
(SEEEAE) contribuem para a inclusão dos alunos na sociedade.
Os valores veiculados pelo Agrupamento contribuem para a formação de cidadãos
activos na sociedade.
A escola promove actividades que vão permitir que os alunos cresçam enquanto
pessoas.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria
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Critério 9. Resultados de desempenho-chave
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2

3

4

5

NA

As actividades desenvolvidas no Agrupamento, para além das actividades lectivas, são
do interesse dos alunos.
No Agrupamento não existem problemas de indisciplina.
As regras de disciplina no Agrupamento incutem o respeito pelos outros.
As regras de disciplina no Agrupamento favorecem a convivência democrática.
Os conflitos são resolvidos com justiça e de forma pedagógica.
Sou tratado com respeito pelos meus alunos.
Sinto que as metodologias utilizadas na sala de aula contribuem para os resultados
obtidos.
Sinto que os alunos são incentivados pelos professores para atingirem bons resultados
escolares.
Para além dos conhecimentos, a escola promove a aquisição de competências
importantes para a vida dos alunos.
O processo de avaliação interna fez com que eu reflectisse sobre os problemas e as
potencialidades do Agrupamento.
O processo de avaliação interna realizado no ano lectivo anterior permitiu identificar os
principais constrangimentos do Agrupamento.
Os resultados escolares dos alunos na avaliação interna são bons.
Os resultados obtidos pelos alunos nos exames nacionais são bons.
Sinto que a generalidade dos alunos se empenha para obter bons resultados escolares.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria
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Observações
(Pode usar este espaço para emitir a sua opinião acerca de algum aspecto que considere importante).

O questionário terminou.

Muito obrigado pela sua colaboração.

A Equipa de auto-avaliação:
Palmira Guedes (coordenadora)
José António Aires (rep. pessoal docente)
Edite Queijo (rep. pessoal docente)
Clementina Borges (rep. Associação PEE)
Esmeralda Alves (rep. pessoal não docente)
Áurea Patrícia Alves (rep. dos alunos)

Escola EB 2,3/S de Murça (346305)
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RESULTADOS GLOBAIS DAS RESPOSTAS AOS QUESTIONÁRIOS
Critérios
Professores
Funcionários
Alunos
PEE
EAA
TOTAL

1
4,20
3,33
3,48
3,78
3,94
3,74

2
3,70
3,32
3,57
3,66
3,64
3,58
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3
3,67
3,37
3,91
4,26
3,62
3,77

4
3,56
3,44
3,50
3,47
3,70
3,53

5
3,78

6

3,57
3,79
3,73
3,72

3,67
4,05
3,77
3,83

7
3,74
3,69

3,96
3,80

8
4,20
3,74
3,85
3,88
4,25
3,99

9
Global
3,80
3,83
3,37
3,47
3,75
3,66
3,89
3,85
3,73
3,82
3,71
3,72
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RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS DOS DOCENTES
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RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS DO PESSOAL NÃO DOCENTE
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RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS DOS ALUNOS
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RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
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RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS DA EQUIPA DE AUTO-AVALIAÇÃO

Distribuição dos membros da EAA em relação à satisfação com a liderança critério 1

Escala de
avaliação
5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Fonte: EAA (2010) - Questionário de satisfação para a EAA.

1.11

Nº da questão

Distribuição dos membros da EAA em relação à satisfação com o
planeamento e estratégia - critério 2

Escala de
avaliação
5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Fonte: EAA (2010) - Questionário de satisfação para a EAA.
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

Nº da questão
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Escala de
avaliação

Distribuição dos membros da EAA em relação à satisfação com a gestão das
pessoas - critério 3

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Fonte: EAA (2010) - Questionário de satisfação para a EAA.

Escala de
avaliação

3.10

3.11

Nº da questão

Distribuição dos membros da EAA em relação à satisfação com as parcerias e
recursos - critério 4

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Fonte: EAA (2010)- Questionário de satisfação para a EAA.

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO 2010 – AVM

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

Nº da questão
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Escala
de
avaliaçã

Distribuição dos membros da EAA em relação à satisfação com a gestão de
processos e mudança - critério 5

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Fonte: EAA (2010) - Questionário de satisfação para a EAA.

Escala de
avaliação

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10
Nº da questão

Distribuição dos membros da EAA em relação à satisfação com a gestão de
processos e mudança - critério 6

5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
6.1

6.2

6.3

Fonte: EAA (2010) - Questionário de satisfação para a EAA.
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6.5
Nº da questão
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Escala de
avaliação

Distribuição dos membros da EAA em relação à satisfação como colaboradores critério 7
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Fonte: EAA (2010) - Questionário de satisfação para a EAA.
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7.10
Nº da questão

Distribuição dos membros da EAA em relação à satisfação com o impacto na
sociedade - critério 8

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Fonte: EAA (2010) - Questionário de satisfação para a EAA.
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Nº da questão
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Distribuição dos membros da EAA em relação à satisfação com os resultados
de desempenho-chave- critério 9
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Fonte: EAA (2010) - Questionário de satisfação para a EAA.
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9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13 9.14
Nº da questão
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Relatório aprovado em 14 de Junho de 2010

Equipa de auto-avaliação:
Palmira Guedes (coordenadora)
José António Aires (rep. pessoal docente)
Edite Queijo (rep. pessoal docente)
Clementina Borges (rep. Associação PEE)
Esmeralda Alves (rep. pessoal não docente)
Áurea Patrícia Alves (rep. dos alunos)
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