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1.INTRODUÇÃO
As escolas têm hoje, mais do que nunca, de conseguir responder aos desafios de um mundo em
permanente mudança, têm de definir estratégias eficazes, para conseguirem responder às exigências que
os alunos, os pais e a comunidade envolvente lhes colocam. Neste contexto, o Agrupamento desenvolveu
pelo quinto ano o seu processo de Autoavaliação (AA).
A AA tem caráter obrigatório, definido na Lei nº 31/2002 de 20 de dezembro, no artigo 6.º, devendo
desenvolver-se em permanência. Embora a lei não estabeleça normas relativamente aos procedimentos da
avaliação, formula a exigência de que estes se devem submeter “a padrões de qualidade devidamente
certificados” (artigo 7.º).
De acordo com a legislação já referida, a AA deve ter em conta os seguintes critérios:
a. Grau de concretização do projeto 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 atividades proporcionadoras de climas e ambientes educativos
capazes de gerarem as condições afetivas e emocionais de vivência escolar propícias à
interação, 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 ação
educativa, enquanto projeto e plano de atuação;
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.

1.1 Objetivos da autoavaliação
Os objetivos do processo contínuo da AA, assim como os do relatório, mantêm-se os indicados nos
anos anteriores.
Nos dois primeiros anos, a Equipa de Autoavaliação (EAA) preocupou-se em analisar o Agrupamento
na sua globalidade e a metodologia de trabalho baseou-se na aplicação da CAF (Common Assessment
Framework) à AA. O trabalho desenvolvido teve por base os nove critérios definidos pela CAF que
identificam os principais aspetos a ter em conta numa análise organizacional (Liderança, Planeamento e
estratégia, Gestão das pessoas, Parcerias e recursos, Gestão de processos e mudança, Satisfação do
cidadão/cliente, Satisfação das pessoas, Impacto na sociedade e Resultados de desempenho-chave).
No terceiro ano, a opção foi diferente, a EAA decidiu focalizar o seu trabalho em dois aspetos da vida
do Agrupamento, baseado em dois critérios da CAF (critério 2 – Planeamento e Estratégia e critério 9 –
Resultados de desempenho-Chave), seguindo assim a sugestão apresentada no relatório do ano transato.
O trabalho foi orientado no sentido de dar continuidade ao realizado nos dois últimos anos e depois
de ponderadas as áreas de melhoria evidenciadas no último relatório, foram identificados dois aspetos que
a equipa considerou causarem constrangimento e mais preocupação:
a) Resultados escolares
b) Gestão e circulação de informação
No relatório foram divulgadas as iniciativas de AA, encetadas durante o ano letivo 2010/2011, que
levaram à reflexão e partilha de opiniões, tendo sempre por objetivo a melhoria contínua, fundamental
numa instituição educativa. Fez-se referência à metodologia, aos instrumentos de recolha e tratamento de
informação, à análise dos dados mais relevantes e à verificação do grau de concretização das sugestões
apresentadas no relatório anterior. Foram apresentadas sugestões para as áreas de melhoria, e para o
trabalho a desenvolver ao nível da AA, no ano letivo seguinte.
No ano letivo de 2011/2012, dado o Agrupamento ter sido alvo de um processo de Avaliação Externa
(AEE), a EAA direcionou o seu trabalho tendo em conta os objetivos expressos no Quadro de Referência da
Avaliação Externa das Escolas. Foram implementados procedimentos e ações levados a cabo para o efeito.
Em consequência, foi temporariamente suspensa a aplicação do modelo de avaliação da CAF. Os
pressupostos de clareza e objetividade estão patentes no relatório, que se pretendeu ser entendível por
todos os elementos da comunidade educativa. O documento explicitou as iniciativas da EAA, a metodologia,
os instrumentos de recolha e tratamento de informação, e a análise dos resultados. Foram apresentadas
sugestões para áreas de melhoria e para o trabalho a desenvolver no ano letivo seguinte. Todo o processo
de avaliação externa foi acompanhado pela EAA: desde a preparação do processo, à participação nos
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painéis e à análise dos resultados e consequente elaboração do plano de melhoria enviado à Inspeção Geral
de Educação e Ciência.
No presente ano letivo (2012/2013), a EAA dirigiu o seu trabalho tendo como referência o Plano de
Melhoria 2012-2016 e o projeto educativo do Agrupamento. Analisaram-se os nove critérios da CAF através
da utilização de questionários elaborados pela EAA e que foram aplicados a toda a comunidade educativa.
Foram ainda realizadas entrevistas, organizados grupos focais com alunos integrados em diversas
modalidades de apoio e administrados questionários do “Projeto Voar” e do “Projeto TPC de matemática
do guia”, por parte dos consultores externos. A EAA realizou, pela primeira vez, uma reunião/entrevista
com os representantes dos PEE de todas as turmas do Agrupamento.
O presente relatório expõe as ações desencadeadas no decurso do ano letivo, divulgando a todo o
Agrupamento o processo e os resultados da autoavaliação com o objetivo de se detetarem pontos fortes e
áreas de melhoria, tendo em vista a melhoria contínua do serviço educativo. São identificados a
metodologia, os instrumentos de recolha e tratamento de informação, a análise dos dados e a verificação
do grau de concretização das sugestões apresentadas no ano anterior. Por último, são apresentadas
sugestões para as áreas de melhoria a implementar no próximo ano letivo.
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2.PREPARAÇÃO E CONDUÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO
2.1 Constituição da equipa de autoavaliação (EAA)
A equipa base da AA manteve-se, à exceção do elemento representante dos alunos, que concluiu o
Ensino Secundário, sendo assim constituída pelos seguintes elementos:
o Palmira Guedes (coordenadora)
o Maria do Céu Calvão (presidente do conselho geral)
o Humberto Nascimento (subdiretor)
o Maria Gracinda Alves (adjunta da diretor)
o José António Aires (rep. pessoal docente)
o Alice Silva (rep. pessoal docente)
o Clementina Borges (rep. Associação de Pais e Encarregados de Educação)
o Esmeralda Alves (rep. pessoal não docente)
o Tatiana Fernandes (rep. dos alunos)
Continuam a estar representadas as principais estruturas que intervêm no processo educativo,
desde os professores, aos alunos, aos pais e encarregados de educação (PEE) e ao pessoal não docente.
Um aspeto já realçado em relatórios anteriores era a necessidade sentida pela equipa de um apoio e
acompanhamento de uma entidade externa, com a qual pudéssemos partilhar o nosso trabalho e
incorporar os seus contributos. Neste sentido, foi possível, este ano letivo, contar com a colaboração do
Serviço de Apoio à Melhoria das Escolas (SAME) da Universidade Católica através do apoio de consultores
externos – Doutora Luísa Trigo e Professor Doutor Matias Alves.
2.2 Calendarização da autoavaliação
Cronograma da autoavaliação 2012.13
a) Ao longo do 1.º período
Passos
Tarefas
Operacionalização
- Indicar os novos membros da equipa de Autoavaliação.
1.º
Definir a Equipa de AA
2.º
3.º

4.º

Organizar e planear a
Autoavaliação
Divulgar a continuação
do projeto de
Autoavaliação

Formar e sensibilizar

- Elaborar o planeamento do trabalho da AA, incluindo a
definição do âmbito e da metodologia da AA.
- Definir e implementar um plano de comunicação.

- Pesquisar informação;
- Analisar documentos;
- 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).

b) Ao longo dos 2.º e 3.º períodos – O Processo de autoavaliação
Passos
Tarefas
Operacionalização
- Aplicar os questionários;
- Realizar as entrevistas;
- Reunir os grupos focais;
Realizar a
5.º
- Realizar a avaliação individualmente ou em equipa e pontuar;
Autoavaliação
 - Obter o consenso da equipa quanto ao diagnóstico e
pontuação.
Analisar os
 - Analisar os resultados obtidos através dos diferentes
6.º
resultados da
instrumentos de recolha de informação.
Autoavaliação
Elaborar um  O Relatório de autoavaliação (RAA) deve conter no mínimo os
Relatório que
seguintes elementos:
7.º
descreva os 1. 1- Os pontos fortes e as áreas de melhoria (AM) para cada
resultados da
subcritério apoiados em evidências relevantes;
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Calendarização
Setembro
Outubro e
novembro
Outubro e
dezembro

Outubro a
Dezembro 2012

Calendarização

Janeiro a março

Março
Até final de
maio

4

Autoavaliação 2.
3.

2- Uma pontuação justificada por subcritério;
3- Tópicos/sugestões para as ações de melhoria.

c) DIVULGAR OS RESULTADOS: no final do ano letivo 2012/13 e no próximo ano letivo
Passos
Tarefas
Operacionalização
Divulgar os
- Divulgar à comunidade o relatório som os resultados obtidos.
8.º
resultados da
autoavaliação
Proceder a eventuais - A apresentar pelo Diretor, que decidirá os mecanismos de
alterações no Plano
eventual alteração do PM.
de Melhorias

9.º ,
10.º e
11.º

Continuar a
implementar o Plano
de Melhoria

Continuar a
implementar o
processo de
autoavaliação

- Implementação das ações de melhoria, que inclui:
1. Um processo de monitorização e avaliação;
2. Prazos e resultados esperados claros;
3- O responsável de cada ação (coordenador).

Calendarização
Final do ano
letivo 2012/13
(junho/julho)

Final do ano
letivo 2012/13
e
próximo ano
letivo

- Continuar a verificar se as mudanças têm efeito positivo.

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 2012-13 – AEM

5

3. METODOLOGIA
3.1 Linhas gerais
A análise do relatório da avaliação externa produzido pela IGEC em janeiro de 2012 permitiu
identificar sugestões de melhoria que foram organizadas em três eixos fundamentais: resultados escolares,
prática pedagógica e consolidação do processo de autoavaliação. Identificaram-se nove ações a
implementar, que foram:
 Oferta educativa diversificada;
 Prevenção e resolução de conflitos;
 Apoio aos alunos;
 Formação parental;
 Valorização do mérito escolar;
 Acompanhamento dos alunos na vida ativa;
 Trabalho cooperativo;
 Supervisão pedagógica;
 Consolidação do processo de autoavaliação.
No final do período de vigência do Plano de Melhoria, todas as ações serão objeto de uma
avaliação que contribuirá para a avaliação geral do Plano.
Com base no citado relatório, no projeto educativo e no Plano de Melhoria, e após ponderação e
análise da documentação e do trabalho realizado nos anos anteriores, a EAA optou por focalizar a sua
atenção, neste ano letivo, em três das ações propostas, que foram consideradas como prioritárias:
 Apoio aos alunos;
 Formação parental;
 Consolidação do processo de autoavaliação.
3.2 Metodologia da EAA/ SAME
A metodologia de trabalho utilizada foi diversificada. Estabeleceu-se entre os elementos da EAA e
os consultores externos alguns consensos de modo a realizar um trabalho articulado e de diferenciação,
com o intuito de se obter a máxima informação possível. Deste modo, A EAA propôs-se realizar:
 Análise e recolha de informações em documentos estruturantes do Agrupamento:
 Projeto Educativo
 Plano de Melhoria 2012-2016
 Aplicação de questionários e análise dos resultados obtidos com base nos nove critérios CAF.
 Observação direta.
 Reunião/Entrevista com os representantes dos PEE de todas as turmas do Agrupamento.
 Elaboração de um cartaz de divulgação da autoavaliação do Agrupamento.
 Em articulação com os consultores do SAME da UC foram realizados:
 Grupos focais com alunos do ensino básico que beneficiaram de apoios educativos com
exceção dos alunos do 9º ano em virtude destes beneficiarem da sala de preparação de
exames.
 Grupos focais com alunos do ensino secundário que beneficiam de apoios fundamentalmente
da sala de preparação de exames.
 Reuniões com os docentes que deram apoio no gabinete de mediação de conflitos.
 Reuniões com os elementos da direção.
 Aplicação do questionário “Projeto Voar”
 Aplicação do questionário “Projeto TPC de matemática do guia”
3.3. Aplicação dos questionários a alunos, docentes, não docentes, pais e encarregados de educação
Os questionários elaborados seguiram o modelo CAF utilizado em anos anteriores. Manteve-se a
opção de resposta “Não sei”, decisão fundamentada não só no facto de os questionários se destinarem a
diferentes níveis de ensino com especificidades próprias, mas também devido ao facto de alguns assuntos
abordados não abrangerem todos os alunos.
Assim, mantiveram-se as seguintes opções de resposta:
Discordo
Totalmente
1

Discordo
2

Nem concordo nem
discordo
3
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Concordo
4

Concordo
plenamente
5

Não sei
NS

6

No final do questionário foi deixado um espaço onde podiam ser apresentadas sugestões de
melhoria. Foram conciliadas, assim, as vantagens das questões fechadas, permitindo algum grau de
abertura onde cada um poderia expressar a sua opinião.
Em relação à distribuição e aplicação dos questionários, à semelhança dos anos anteriores, os dos
PEE foram entregues em envelopes individuais, para assegurar uma maior privacidade no preenchimento
dos mesmos. Para a aplicação dos questionários aos alunos, foi solicitado aos diretores de turma que os
alunos selecionados procedessem ao preenchimento do mesmo numa aula de educação para a cidadania,
no ensino básico, ou numa aula na presença do diretor de turma, no ensino secundário.
Para a preparação destes questionários seguiram-se os procedimentos usados em anos anteriores,
nomeadamente o método de amostragem para a seleção dos alunos e dos PEE. A amostragem escolhida foi
1
estratificada sistemática , que consistiu em selecionar os indivíduos de acordo com um intervalo constante,
tendo como referência as turmas.
Após a realização destes procedimentos, passou-se à fase de aplicação dos questionários, tendo-se
observado taxas de resposta bastante elevadas, que em média se situaram em valores acima dos 96%
(Tabela I; fig. 1).
Tabela I - Taxa de resposta aos questionários da autoavaliação 2012-13
Amostra
EPE

1º
CEB

Distribuídos

Recolhidos

TOTAL

Escola
1º Escola
1º Escola
EPE
EPE
Amostra Distribuídos Recolhidos
sede
CEB sede
CEB sede

Docentes

5

10

34

5

10

33

5

10

32

49

48

47

97,9%

Funcionários

4

11

27

4

11

25

4

11

21

42

40

36

90,0%

15

35

61

15

35

61

13

34

61

111

111

108

97,3%

Alunos

0

8

66

0

8

66

0

8

65

74

74

73

98,6%

TOTAL

24

64

188

24

64

185

22

63

179

276

273

264

96,7%

PEE

Fig. 1 - Taxa de resposta aos questionários de autoavaliação 2012-2013

Alunos

PEE

Funcionários

Docentes
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Fonte: Questionários Autoavaliação (2013)

Após a aplicação dos questionários, procedeu-se ao tratamento dos respetivos dados e, para tal,
concretizaram-se os seguintes passos:
 Preparação das tabelas Excel onde foram inseridos os dados;
 Introdução dos dados de cada questionário na tabela;
 Elaboração dos gráficos;
 Análise dos resultados e das evidências recolhidas.

1

%

FERREIRA, Conceição Coelho; SIMÕES, Natércia Neves (1987) – Tratamento estatístico e gráfico em Geografia. Gradiva. Lisboa.
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4. RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS
4.1 Resultados globais
Numa perspetiva geral, os resultados apresentam um valor médio superior a 4, o que significará
que em média os que responderam aos questionários estão bastante satisfeitos com as respostas
educativas dadas pelo Agrupamento (tabela II).
Tabela II - RESULTADOS GLOBAIS DAS RESPOSTAS AOS QUESTIONÁRIOS
Critérios
Professores
Funcionários
Alunos
PEE
TOTAL

1
4,34
4,00
4,03
3,99
4,09

2
4,43
3,52
3,86
3,87
3,92

3
4,48
4,02
4,12
4,18
4,20

4
4,10
4,14
3,93
3,93
4,03

5
4,39
3,18
3,74
4,00
3,83

6

4,01
4,03
4,02

7
4,43
4,22

4,33

8
4,28
4,02
4,10
4,08
4,12

9
Global
4,08
4,32
3,86
3,87
3,86
3,96
4,01
4,01
3,95
4,05

Em todos os públicos consideramos ponto forte, quando os valores médios de resposta são
superiores a 4,0; ao invés, sempre que os valores médios são inferiores a 3,0 consideramos essa questão
área de melhoria.

4.1.1 DOCENTES
Verificamos que todas as questões apresentam resultados bastante acima dos três valores, sendo a
média global de 4,32. É identificada como área de melhoria os problemas de indisciplina.

Valores médios dos docentes, por critério
Critério 9 - Resultados de desempenho-chave
Critério 8 - Impacto na sociedade
Critério 7 - Satisfação dos colaboradores
Critério 5 - Gestão de processos e mudança
Critério 4 - Parcerias e recursos
Critério 3 - Gestão das pessoas
Critério 2 - Planeamento e estratégia
Critério 1 - Liderança
0

1

Fonte: EAA (2013) - Questionário de satisfação para professores.
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2

3

4

5

Escala de avaliação

8

Valores médio dos docentes, por critério e opção de resposta
Critério 9 - Resultados de desempenhochave
Critério 8 - Impacto na sociedade
Critério 7 - Satisfação dos colaboradores

Opções de
resposta

Critério 5 - Gestão de processos e
mudança
Discordo
Totalmente

Critério 4 - Parcerias e recursos

Discordo

Critério 3 - Gestão das pessoas

Nem concordo
nem discordo

Critério 2 - Planeamento e estratégia

Concordo

Critério 1 - Liderança
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Concordo
plenamente

Fonte: EAA (2013) - Questionário de satisfação para professores.
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Critério

1

2

Nº
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.14
2.15
2.18
2.19
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3

4

5

7

3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
4.1
4.5
5.1
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2

8
8.3
8.4
8.5
9.1

PONTOS FORTES (>4,0)
Questão
A Direção valoriza os meus contributos para o funcionamento do Agrupamento.
A Direção envolve os trabalhadores na autoavaliação do Agrupamento.
A informação sobre as atividades que se realizam no Agrupamento é adequada.
A divulgação do Plano Anual de Atividades (PAA) é atempada.
O ensino no Agrupamento é exigente.
O Diretor aceita sugestões de melhoria.
O Diretor dá resposta às necessidades sentidas no Agrupamento.
O Conselho Geral acompanha de forma conveniente a ação dos demais órgãos de administração e gestão
O Agrupamento proporciona apoio e acompanhamento aos novos docentes.
O meu departamento promove com frequência a troca de experiências educativas.
O meu departamento promove a reflexão acerca dos critérios de avaliação.
O meu departamento/grupo reflete acerca do cumprimento dos programas.
Conheço os critérios de avaliação do meu grupo/departamento.
O meu Coordenador de Departamento mantém-me informado sobre as questões pedagógicas importantes para o
meu bom desempenho profissional.
Os docentes do meu departamento/grupo partilham os instrumentos de trabalho.
Nos conselhos de turma é realizada periodicamente a avaliação dos PTT (antigo PCT).
Nos conselhos de turma são definidos os procedimentos comuns em função dos alunos da turma.
Conheço o projeto Turma +.
Conheço as regras de disciplina do Agrupamento.
As atividades do PAA são importantes para o sucesso educativo dos alunos.
Conheço a avaliação do PAA do ano letivo anterior.
Os documentos (PE, RI, PAA e PCE) são claros e de fácil consulta.
Conheço os objetivos definidos no Plano de Melhoria apresentado pelo Diretor.
Conheço a oferta formativa do Agrupamento.
Este ano letivo contatei / fui contactado, via mail, acerca de assuntos do Agrupamento.
Este ano letivo consultei o Portal do Agrupamento (avmurca.org).
Defino com clareza as regras na sala de aula.
Comunico ao DT quando um aluno tem um comportamento inadequado.
Quando aplico a medida corretiva de ordem de saída da sala de aula, encaminho a aluno para o Gabinete de
Mediação de Conflitos (GMC).
Comento com os alunos os seus progressos e dificuldades.
Este ano já analisei informalmente com colegas do conselho de turma ou grupo, as dificuldades/progressos dos meus
alunos.
O Diretor de turma faz uma boa ligação entre os elementos do conselho de turma.
O Agrupamento valoriza o mérito dos bons alunos.
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.
O Agrupamento fomenta a participação das famílias.
A formação realizada pelo Agrupamento em parceria com outras instituições é pertinente.
O Agrupamento está aberto ao exterior.
As parcerias com outras instituições são uma mais-valia para o Agrupamento.
Os apoios (salas de preparação de exames, apoios educativos, tutorias…) oferecidos pelo Agrupamento aos alunos
são adequados.
A implementação da Turma + promove a melhoria dos resultados escolares dos alunos.
Preocupo-me com o insucesso escolar e esforço-me para o diminuir.
Informo regularmente os Diretores de Turma sobre os resultados da aprendizagem dos meus alunos.
O Agrupamento disponibiliza informação acerca das possíveis escolhas profissionais e educativas dos alunos.
Reconheço o esforço e empenho dos alunos.
Divulgo aos alunos os critérios e instrumentos de avaliação definidos para a(s) disciplina(s) que leciono.
Divulgo atempadamente aos alunos a matriz para os testes de avaliação.
Conheço os assuntos tratados no Conselho Pedagógico.
Conheço os assuntos tratados no Conselho Geral.
Considero adequada a forma como é divulgada a informação do Conselho Pedagógico.
Gosto das atividades de carácter pedagógico que desempenho.
Sinto que o meu trabalho é valorizado pela comunidade educativa.
O ambiente de trabalho no Agrupamento é bom.
Tenho vários amigos na escola.
Conheço os critérios definidos para a distribuição de serviço.
Gosto das atividades de convívio/socialização desenvolvidas no Agrupamento.
A imagem do Agrupamento, em Murça, é boa.
As atividades dinamizadas no âmbito dos projetos em desenvolvimento (PELT, PES, PNL, Sexualidade, Clubes e
Atividades de Enriquecimento Curricular, …) permitem ao aluno a formação para a cidadania.
O Agrupamento empenha-se na melhoria do nível educativo da população de todo o concelho.
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 ativos na sociedade.
As atividades desenvolvidas no Agrupamento, para além da componente letiva, são do interesse dos alunos.

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 2012-13 – AEM

10

9

Critério
9

9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.17
9.18
9.19
9.21

As regras de disciplina no Agrupamento incutem o respeito pelos outros.
Os conflitos são resolvidos com justiça e de forma democrática.
Sou tratado com respeito pelos meus alunos.
As metodologias utilizadas na sala de aula contribuem para os resultados obtidos.
Genericamente, os alunos respeitam os docentes.
Genericamente, os alunos respeitam o pessoal não docente.
Genericamente, os docentes tratam os alunos com respeito.
Incentivo os meus alunos para atingirem bons resultados escolares.
Para além dos conhecimentos, a escola promove a aquisição de capacidades importantes para a vida dos alunos.
O processo de avaliação interna fez com que eu refletisse sobre os problemas e as potencialidades do Agrupamento.
O processo de avaliação interna, realizado no ano letivo anterior, permitiu identificar as principais áreas de melhoria
do Agrupamento.
Conheço o trabalho efetuado pela Equipa de Autoavaliação (EAA).
Os docentes são justos com os alunos.
A escola é segura e tranquila.
Nas minhas aulas há um ambiente favorável à aprendizagem.

Nº
9.2

ÁREA DE MELHORIA (<3,0)
Questão
No Agrupamento não existem problemas de indisciplina.
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4.1.2 NÃO DOCENTES
Todas as questões apresentam resultados acima dos três valores, sendo a média global de 3.87.
Neste grupo foram identificadas sete áreas de melhoria: contatos via e-mail acerca dos assuntos do
Agrupamento; desconhecimento dos assuntos tratados no conselho pedagógico; desconhecimento dos
assuntos tratados no conselho geral; a forma como é divulgada a informação no conselho pedagógico e a
formação disponibilizada pelo Agrupamento.

Valores médios do pessoal não docente, por critério

Critério 7. Satisfação dos colaboradores
(Funcionários)
Critério 5 - Gestão de processos e
mudança
Critério 4 - Parcerias e recursos
Critério 3 - Gestão das pessoas
Critério 2 - Planeamento e estratégia
Critério 1 - Liderança
0

1

2

3

4

5

Escala de avaliação

Fonte: EAA (2013) - Questionário de satisfação para funcionários

Valores médio do pessoal não docente, por critério e opção de
resposta

Critério 7. Satisfação dos colaboradores
(Funcionários)
Critério 5 - Gestão de processos e mudança
Opções de resposta
Discordo
totalmente

Critério 4 - Parcerias e recursos

Discordo
Critério 3 - Gestão das pessoas
Nem concordo
nem discordo

Critério 2 - Planeamento e estratégia

Concordo

Critério 1 - Liderança

Concordo
plenamente
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fonte: EAA (2013) - Questionário de satisfação para funcionários.
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Critério

1

3

4
5

7

8

9

Critério
2
5

Nº
1
6
7
9
10
2
3
4
5
7
12
13
14
1
2
6
9
4
1
2
3
5
8
10
11
14
2
4
5
6
7
15
18

Nº
7
6
7
8
9

7

15

9

2

PONTOS FORTES (>4,0)
Questão
A Direção valoriza os meus contributos para o funcionamento do Agrupamento.
O Diretor aceita sugestões de melhoria.
O Diretor dá resposta às necessidades sentidas no Agrupamento.
A Direção é um órgão que os alunos respeitam.
Sou ouvido pelo coordenador(a) dos funcionários.
Mostro-me disponível para realizar as tarefas que me são solicitadas.
No Agrupamento existe um bom relacionamento entre os funcionários.
No Agrupamento existe uma boa relação entre funcionários e a Direção.
No Agrupamento existe uma boa relação entre os funcionários e o seu coordenador.
O Agrupamento fomenta a participação das famílias.
Sou tratado com o devido respeito pelos alunos.
Estou satisfeito com o meu horário de trabalho.
Genericamente, os funcionários tratam os alunos com respeito.
O Agrupamento está aberto ao exterior.
As instalações da escola são mantidas em bom estado de conservação e higiene.
Os equipamentos informáticos estão em boas condições de funcionamento.
As parcerias com outras instituições são uma mais-valia para o Agrupamento.
A implementação da Turma + é importante para o Agrupamento.
Cumpro o meu horário de trabalho.
Gosto das atividades que desempenho.
Empenho-me na realização das minhas tarefas.
O ambiente de trabalho no Agrupamento é bom.
A Direção revela competência no desempenho das suas tarefas.
O serviço prestado pelo refeitório é de boa qualidade.
O serviço prestado pela reprografia é do meu agrado.
Consigo conciliar o trabalho com a vida familiar e os assuntos pessoais.
Conheço o sítio da escola na internet.
O Agrupamento empenha-se na melhoria do nível educativo da população de todo o concelho.
Sou tratado com respeito pelos docentes.
Sou tratado com respeito pelos alunos.
Tenho um bom desempenho nas funções que executo.
A escola é segura e tranquila.
O meu desempenho contribui para o bom funcionamento do Agrupamento

ÁREAS DE MELHORIA (<3,0)
Questão
Este ano letivo contactou / fui contactado, via mail, acerca de assuntos do Agrupamento.
Conheço os assuntos tratados no Conselho Pedagógico.
Conheço os assuntos tratados no Conselho Geral.
Considero adequada a forma como é divulgada a informação do Conselho Pedagógico.
Considero adequada a forma como é divulgada a informação do Conselho Geral.
A formação disponibilizada pelo Agrupamento, em colaboração com outras instituições, é adequada às minhas
necessidades.
No Agrupamento não existem problemas de indisciplina.
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4.1.3 ALUNOS
Constatamos que todas as questões apresentam resultados bastante acima dos três valores, sendo a
média global de 3,96.
A análise, em termos genéricos, dos resultados dos questionários aplicados, com base nos valores
médios alcançados (figs.1 e 2), permite-nos identificar alguns pontos fortes. Não se reconheceram áreas de
melhoria, isto é, nenhuma questão obteve valores médios inferiores a 3,0.

Fig. 1 - Valores médios dos alunos, por critério
Critério 9 - Resultados de desempenho-chave
Critério 8 - Impacto na sociedade
Critério 6 - Satisfação do cliente
Critério 5 - Gestão de processos e mudança
Critério 4 - Parcerias e recursos
Critério 3 - Gestão das pessoas
Critério 2 - Planeamento e estratégia
Critério 1 - Liderança
0

1

2

3

4

5

Escala de avaliação

Fonte: EAA (2013) - Questionário de satisfação para alunos.

Fig. 2 - Valores médio dos alunos, por critério e opção de resposta
Critério 9 - Resultados de desempenhochave
Critério 8 - Impacto na sociedade
Critério 6 - Satisfação do cliente

Opções de
resposta

Critério 5 - Gestão de processos e
mudança

Discordo
Totalmente

Critério 4 - Parcerias e recursos

Discordo

Critério 3 - Gestão das pessoas

Nem concordo
nem discordo

Critério 2 - Planeamento e estratégia

Concordo

Critério 1 - Liderança
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Concordo
plenamente

Fonte: EAA (2013) - Questionário de satisfação para alunos.
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Critério

1

2

Nº
1.2
1.3
1.5
1.7
1.8
2.1
2.2
2.3
2.5
2.7
3.1

3

3.3
3.5
3.6

4

3.7
3.8
3.9
4.2
4.4

5

6

5.1
6.2
6.5
6.8
6.9
6.10
6.12
6.14
6.15
6.21
6.23
8.1
8.2

8

9

8.3
8.5
9.5
9.7
9.15
9.21

PONTOS FORTES (>4,0)
Questão
A Direção envolve os alunos na autoavaliação do Agrupamento.
A informação sobre as atividades que se realizam no Agrupamento é adequada.
O Diretor aceita sugestões de melhoria.
O Agrupamento proporciona apoio e acompanhamento aos novos alunos.
A Direção é um órgão que os alunos respeitam.
Conheço os critérios de avaliação das minhas disciplinas.
Os professores fornecem atempadamente as matrizes dos testes/trabalhos.
O diretor de turma mantem-me informado sobre as questões pedagógicas importantes para o meu bom desempenho
académico.
O Agrupamento apoia os alunos que apresentam dificuldades.
Conheço o projeto Turma +.
Conheço com clareza as regras na sala de aula.
Os meus professores informam-me dos meus progressos e dificuldades.
O Agrupamento fomenta a participação das famílias.
Sinto que o Agrupamento oferece igualdade de oportunidades a todos os alunos para o aproveitamento das
potencialidades de cada um.
Sinto que o meu desempenho escolar é valorizado pelo Agrupamento.
O Agrupamento valoriza o mérito dos bons alunos.
O Diretor de Turma faz uma boa ligação entre o aluno/professor/família.
Quando preciso de estudar, tenho espaço disponível para o fazer.
A minha escola dispõe de materiais pedagógicos (livros, dicionários, enciclopédias, gramáticas,…) necessários para um
ensino de qualidade.
Os apoios (salas de preparação de exames, apoios educativos, tutorias…) oferecidos pelo Agrupamento aos alunos são
adequados.
Os professores da turma informam os alunos sobre as finalidades e os objetivos da sua disciplina
Tenho vários amigos na escola.
O meu Diretor de Turma acompanha as minhas dificuldades e os meus progressos.
Os programas das disciplinas são cumpridos.
Os professores da minha turma raramente faltam.
O serviço prestado pelo bar é de boa qualidade.
O serviço prestado pela reprografia é do meu agrado.
O serviço prestado pela papelaria é do meu agrado.
Estou satisfeito com a forma de ensino praticado nesta escola.
Gosto das Atividades de Enriquecimento Curricular promovidas na minha escola.
A imagem do Agrupamento, em Murça, é boa.
As atividades dinamizadas no âmbito dos projetos em desenvolvimento (PELT, PES, PNL, Sexualidade, Clubes e
Atividades de Enriquecimento Curricular, …) permitem ao aluno a formação para a cidadania.
O Agrupamento empenha-se na melhoria do nível educativo da população de todo o concelho.
Os valores veiculados pelo Agrupamento contribuem para a minha formação como cidadão ativo na sociedade.
Sou tratado com respeito pelos meus colegas.
Genericamente, os alunos respeitam os docentes.
Empenho-me para obter bons resultados escolares.
Genericamente, os docentes tratam os alunos com respeito.
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4.1.4. PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Todas as questões apresentam resultados acima dos três valores, sendo a média global de 4,01.
Não foram identificadas áreas de melhoria.

Valores médios dos PEE, por critério
Critério 9 - Resultados de desempenho-chave
Critério 8 - Impacto na sociedade
Critério 6 - Satisfação do cliente
Critério 5 - Gestão de processos e mudança
Critério 4 - Parcerias e recursos
Critério 3 - Gestão das pessoas
Critério 2 - Planeamento e estratégia
Critério 1 - Liderança
0

1

2

3

4

5

Escala de avaliação

Fonte: EAA (2013) - Questionário de satisfação para PEE.

Valores médio dos PEE, por critério e opção de resposta
Critério 9 - Resultados de desempenhochave
Critério 8 - Impacto na sociedade
Critério 6 - Satisfação do cliente
Opções de
resposta

Critério 5 - Gestão de processos e
mudança

Discordo
Totalmente

Critério 4 - Parcerias e recursos

Discordo

Critério 3 - Gestão das pessoas

Nem concordo
nem discordo

Critério 2 - Planeamento e estratégia

Concordo

Critério 1 - Liderança
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Concordo
plenamente

Fonte: EAA (2013) - Questionário de satisfação para PEE.
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Critério
1

2

3

Nº
1.2
1.5
1.8
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6
2.10
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.7

4

5

6

8

3.8
1
9
5.6
5.7
5.8
5.9
5.11
5.12
6.2
6.7
6.8
6.9
6.10
6.12
6.14
6.15
6.16
6.17
6.21
6.22
8.1
8.2
8.3
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
2
4
5
6

9

8
9
10
13
14

PONTOS FORTES (>4,0)
Questão
A Direção envolve os pais/encarregados de educação na autoavaliação do Agrupamento.
O Diretor aceita sugestões de melhoria.
A Direção é um órgão que os pais/encarregados de educação respeitam.
Conheço os critérios de avaliação das disciplinas do meu educando.
O professor fornece atempadamente as matrizes dos testes/trabalhos ao meu educando.
O diretor de turma mantém-me informado sobre as questões pedagógicas importantes para o bom
desempenho académico do meu educando.
Conheço as regras de disciplina do Agrupamento.
As atividades do Plano Anual são importantes para o sucesso educativo dos alunos.
As Atividades de Enriquecimento Curricular existentes são as adequadas.
Conheço com clareza as regras na sala de aula do meu educando.
Conheço os conteúdos trabalhados pelo meu educando nas diferentes disciplinas/áreas curriculares.
O diretor de turma do meu educando informa-me dos seus progressos e dificuldades.
O Diretor de turma faz uma boa ligação entre o aluno/professor/família.
O Diretor de Turma convoca-me para reuniões acerca do trabalho do meu educando.
Os professores do meu educando têm em conta diversos elementos de avaliação na nota que atribuem no final
de cada período.
O Agrupamento fomenta a participação das famílias.
O Agrupamento está aberto ao exterior.
As parcerias com outras instituições são importantes para o sucesso académico dos alunos.
A escola assegura sempre ocupação dos alunos em caso da falta do professor.
Conheço os critérios de avaliação das diferentes disciplinas/áreas curriculares do meu educando.
Os professores preocupam-se com o insucesso escolar e se esforçam para o diminuir.
Sou informado regularmente, pelo Diretor de Turma, sobre os resultados de aprendizagem do meu educando.
O meu educando, quando trabalha com empenho, é elogiado pelos professores.
Falo todos os dias com o meu educando acerca da sua vida escolar.
Os professores da turma informam os alunos sobre as finalidades e os objetivos da sua disciplina.
O Diretor de Turma acompanha as dificuldades e os progressos do meu educando.
As convocatórias do Diretor de Turma são claras e atempadas.
Os programas das disciplinas do meu educando são cumpridos.
Os professores da turma do meu educando raramente faltam.
O serviço prestado pelo bar é de boa qualidade.
O serviço prestado pela reprografia é do meu agrado.
O serviço prestado pela papelaria é do meu agrado.
O atendimento e apoio prestados pelos funcionários da secretaria/SASE são adequados.
Sou bem atendido pelos auxiliares de ação educativa, quando os procuro para tratar de algum assunto.
Gosto das Atividades de Enriquecimento Curricular promovidas pelo Agrupamento.
Gosto que o meu educando frequente esta de escola.
A imagem do Agrupamento, em Murça, é boa.
Conheço a página da escola na internet.
A página da escola na Internet disponibiliza os serviços que necessito.
O horário de funcionamento da escola é adequado.
As atividades dinamizadas no âmbito dos projetos em desenvolvimento (PELT, PES, PNL, Sexualidade, Clubes e
Atividades de Enriquecimento Curricular, …) permitem ao aluno a formação para a cidadania.
O Agrupamento empenha-se na melhoria do nível educativo da população de todo o concelho.
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 dos alunos como cidadãos ativos na
sociedade.
As regras de disciplina no Agrupamento incutem o respeito pelos outros.
Genericamente, os docentes são tratados com respeito.
As metodologias utilizadas na sala de aula contribuem para melhorar os resultados.
Incentivo o meu educando para atingir bons resultados escolares.
Para além dos conhecimentos, a escola promove a aquisição de capacidades importantes para a vida do meu
educando.
As atividades desenvolvidas no Agrupamento, para além da componente letiva, são do interesse do meu
educando.
O meu educando fala-me frequentemente das atividades que a escola realizou.
Sinto que o meu educando gosta de frequentar a escola.
Sinto que o meu educando está seguro na escola.
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5. RESULTADOS DAS ENTREVISTAS /GRUPOS FOCAIS/ QUESTIONÁRIOS
5.1 Registo das informações obtidas na reunião/entrevista com os representantes dos PEE
O Plano de Melhoria 2012-2016 definiu como uma das ações a implementar a valorização do papel
dos representantes dos PEE das turmas. No sentido de dar cumprimento à mesma, foi realizada uma
reunião com a intenção de ouvir as preocupações dos representantes dos PEE de cada uma dos 37
grupos/turma do agrupamento. Foram convidados cerca de 74 representantes de PEE para uma
reunião/entrevista a realizar no dia 3 de Abril. No âmbito da entrevista foram consideradas as seguintes
áreas:
a. Áreas que consideram que se pode melhorar
b. Ações previstas no plano de melhoria
Ações previstas

Pareceres dos representantes dos PEE

Oferta educativa diversificada
EPE
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
Secundário
Profissional
2. Prevenção e resolução de conflitos
Gabinete de mediação de conflitos
Participações disciplinares
Medidas sancionatórias e disciplinares
Projeto “Melhor Turma”
Recurso à Escola Segura
Papel da família na educação em casa
Reforçar a autoridade dos professores
3. Apoio aos alunos
Serviços de psicologia e orientação (SPO)
Tutorias
Apoios (Português, Matemática, Inglês)
Salas de Preparação de Exames (Português e
Matemática, 6.º e 9.º anos, e todas as
disciplinas com exame no ensino secundário)

 A oferta educativa é adequada e deve manter-se
diversificada.
 O agrupamento deve manter e continuar as mesmas
áreas do ensino regular, ao nível do secundário.
 Foi referida a importância da abertura de cursos para
formar eletricistas ou picheleiros, de uma forma
descontínua, conforme as necessidades do mercado.
 Os presentes consideram que as estratégias em vigor
no agrupamento estão a surtir efeito.

1.

Formação parental
Agenda parental
Seminário de formação parental
Escola de pais
Dia do encarregado de educação
Convites para eventos
Auscultação dos PEE na avaliação interna
Reuniões várias com a direção e com os DT

2.

Valorização do mérito escolar
Quadro de valor e mérito
Concursos internos e externos

 Foi distribuído um desdobrável para os
representantes dos pais e encarregados de educação
intitulado “Representantes dos pais e encarregados
de educação - Algumas ideias para a promoção do
sucesso”.
 Foi feita uma ponderação sobre as ações que o
agrupamento está a realizar.
 Foi sugerido pelos pais que os mesmos dessem
formação a outros pais, conforme a sua área de
formação.
 Foi referido ser importante mais informação sobre a
segurança na internet, nomeadamente como navegar
e como se proteger, solicitando formação nessa área.
 Foi enfatizada a dimensão das famílias. Por um lado, a
importância de os pais se envolverem mais na
escolha das opções dos seus educandos e, por outro,
haver uma regulação externa mais eficaz por parte
das mesmas.
 Foi analisado em pormenor o quadro de valor e
mérito.

1.
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3.

Acompanhamento dos alunos na vida ativa
 O SPO está a fazer um levantamento relativo aos
SPO está a fazer um levantamento dos
alunos que saíram do agrupamento, nos últimos três
alunos que saíram da escola nos últimos três
anos e que concluíram o ciclo de estudos. Desta
anos para realizar uma análise sobre a sua
forma, pretende-se ter a perceção sobre a integração
inserção nos estudos ou na vida ativa.
dos alunos na vida ativa ou no prosseguimento dos
estudos.

5.2 Registo das informações das reuniões/entrevistas dos grupos focais
O apoio do serviço SAME da UC aplicou a metodologia ”focus group” aos alunos do 1.º e 2.º ciclos,
escolhidos mediante critérios previamente estabelecidos pelos consultores da UC e que eram o número de
negativas apresentadas e a situação de estar em risco de retenção. Os dados obtidos foram sistematizados
e agrupados em oito itens segundo a tabela seguinte:
Critérios
Perceções relativamente ao
apoio e às salas de
preparação para exame (SPE)

Processo
de
aprendizagem

ensino-

Ranking das turmas
Comportamento dos alunos

Sistematização dos dados recolhidos
A apreciação depende sobretudo do professor em causa e da maneira como explica a
matéria.
Alguns alunos defendem que aprendem mais nas aulas normais, outros sentem que
aprendem mais nas SPE (porque são menos alunos; há mais condições para trabalhar;
porque a turma é barulhenta; nas aulas as dúvidas ficam por esclarecer, porque o professor
não pode estar sempre a ir ao lugar dos alunos).
Os alunos identificam claramente os professores com quem aprendem mais e com quem
aprendem menos. O que parece marcar claramente a diferença é a figura do professor,
independentemente do tipo de aula (aula normal/apoio/SPE).
Quando o professor das aulas normais não explica muito bem, é vantajoso ter um professor
diferente no apoio ou na SPE.
Servem sobretudo para tirar dúvidas, que nas aulas normais não é possível
O n.º de alunos nas aulas normais e no apoio/SPE nem sempre interfere no aproveitamento
que os alunos retiram das modalidades de apoio.
O barulho interfere. Quando a turma é barulhenta, aprende-se mais no apoio (se as aulas de
apoio tiverem menos barulho).
É positivo funcionar em grupos repartidos, mais pequenos.
Metodologia utilizada nas modalidades de apoio/SPE
(Não parece haver diferenciação pedagógica.)
Os alunos identificam como importante:
- estar à vontade, ter uma relação próxima com o professor, ter confiança com o professor, o
professor ser amigo, os alunos gostarem dos professores (os alunos consideram que têm
melhores resultados com os professores que são mais próximos, porque “estão mais abertos
e mais à vontade”);
- o professor explicar tudo direitinho / os professores saberem explicar muito bem;
- a explicação anteceder a realização dos exercícios. Caso contrário, o aluno não sabe como
resolver os exercícios e tem de chamar o professor;
- o professor envolver os alunos menos bem comportados, controlando o seu
comportamento;
- o professor ser exigente, impor respeito;
- os alunos gostarem das disciplinas;
- obter orientação ao nível do estudo por parte do professor, para conseguir subir as notas
(parece haver um reforço da autoeficácia);
- encorajar os alunos, acreditar que são capazes;
- utilizar o PowerPoint;
- realizar atividades práticas, articuladas com a teoria.
Os alunos fazem uma apreciação positiva do ensino.
Os alunos identificam como prejudicial à sua aprendizagem:
- tratamento desfavorável relativamente a alguns alunos;
- rotulagem, verbalizando que o aluno não é capaz;
- insultos aos alunos e demonstração da força física do professor;
- prepotência por parte do professor na avaliação, não corrigindo erros nas somas
- barulho.
Há um conhecimento claro da classificação de cada turma e das regras subjacentes
Efeitos da rotulagem
O comportamento dos alunos varia em função dos professores
Os alunos identificam os fatores importantes na promoção do bom comportamento na sala
de aula:
- ser exigente e rigoroso; impor limites, respeito;
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Perceções relativamente à
tutoria
Papel
da
família
relativamente
à
aprendizagem dos filhos

Propostas para melhorar a
escola

Perceções sobre as causas do
insucesso

- agir de imediato, não tolerar mau comportamento.
Perceções sobre a sua utilidade.
Fragilidade: fraca adesão, baixo comprometimento.
Estratégias utilizadas pelos pais:
- orientação, conselhos;
- castigos;
- encorajar, reforçar a autoeficácia, incentivar (ir para explicações), ficam muito contentes
com as boas notas;
- orientação no estudo (criar um horário de estudo).
Acompanhamento escolar.
Os alunos identificaram os seguintes aspetos:
- disposição dos alunos na sala de aula;
- modo de dar e explicar a matéria;
- proximidade com o professor;
- ter um professor diferente na SPE do que nas aulas normais;
-maior exigência e atuação imediata nas situações em que há mau comportamento;
- existência de momentos para diálogo na turma sobre o comportamento ((Educação para a
Cidadania).
Os alunos do secundário tiveram dificuldade em apresentar propostas de melhoria da escola.
Falta de estudo, principalmente.
Erros de distração (sabem a matéria, baralham-se, muito devido à ansiedade).
Falta de interesse por algumas matérias (algumas demasiado específica, sem ligação com a
realidade).
Necessidade de adotar outros métodos de estudo (não estudar em cima do joelho; estar
atento é meio caminho andado).
Disposição da sala.
Método expositivo.

A análise efetuada permitiu salientar cinco aspetos importantes identificados pelos alunos no
processo de ensino aprendizagem e propostas para colmatar dificuldades e que constam da tabela
seguinte.

























IMPORTANTE PARA OS ALUNOS
Estar à vontade
Proximidade dos professores
Ter confiança no professor
O professor dar uma explicação inicial
Envolver os alunos menos bem comportados
Orientação no estudo
Encorajar os alunos
Articular teoria e prática
O QUE AJUDA MENOS A APRENDER
Tratamento desfavorável
Rotulagem
Insultos
Prepotência do professor
Barulho
COMPORTAMENTO
Varia um pouco de professor para professor
Alguns professores são mais tolerantes
Os professores devem ser mais exigentes
PROPOSTAS PARA MELHORAR A ESCOLA
Disposição dos alunos na sala
Modo de explicar a matéria
Proximidade com o professor
Professores diferentes nos apoios
Maior exigência no mau comportamento
Existência de momentos para diálogo
PERCEÇÃO DO INSUCESSO
Falta de estudo

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 2012-13 – AEM

20







Ansiedade
Falta de interesse em algumas matérias
Necessidade de adotar outro método de estudo
Disposição da sala
Método expositivo

5.3 Resultados dos questionários
Relativamente à aplicação dos questionários – “Projeto VOAR” e “TPC da Matemática do Guia” - os dados
obtidos ainda estão a ser sistematizados, pelo que a sua reflexão e análise será feita posteriormente.

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 2012-13 – AEM

21

6. GRAU DE CONCRETIZAÇÃO DAS SUGESTÕES APRESENTADAS NO ANO ANTERIOR
ÁREAS
DE
MELHORIA

Ações a implementar

Sim

X

 Oferta educativa abrangente (desde o pré-escolar até ao
ensino secundário, cursos novas oportunidades).

X

 Clubes diversificados (Desporto Escolar, Arte, Música,
Ciência…).

X

 Orquestra Geração.

X

 Dinamização de sessões formativas que abordem a
importância da permanência na escola, ao longo do ano
letivo.

X

X

1. Resultados escolares na avaliação externa

X

 Sinalização e acompanhamento de alunos pelo SPO.

X

 Continuação do funcionamento do Gabinete de Mediação
de Conflitos.

X

 Encaminhamento de situações específicas para o SPO.

X

 Encaminhamento das situações mais problemáticas para a
Guarda Nacional Republicana / Escola Segura.

X

 Articulação com os Serviços Sociais e a CPCJ.

X



Apoios educativos a Língua Portuguesa, Matemática e
Inglês.
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Adesão ao programa TEIP no
ano letivo 2012/13.

X

 Criação de guias de orientação por ciclo de escolaridade e
nível de ensino.

 Articulação com organismos de prevenção da
toxicodependência (Centro de Saúde).
1.3. APOIO AOS ALUNOS
 Gabinete de orientação escolar (tutoria, mentoria, banco
de soluções, aconselhamento individual, apoio
individualizado, gabinete dos SPO, definição do perfil de
trabalho definido para cada ciclo de escolaridade,
articulação com Associação LEQUE (valências diversas no
âmbito das Necessidades Educativas Especiais não
enquadradas no DL 3/2008…).
 Projeto Mais Sucesso Escolar “Turma +”.

Outras ações efetuadas



1. CRIAÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA INTEGRADA DE MELHORIA
DO SUCESSO EDUCATIVO: GERAÇÃO LUMINOSA
1.1. OFERTA EDUCATIVA DIVERSIFICADA
 Orientação vocacional (clarificação da oferta educativa,
conversas informais com antigos alunos, divulgação de
exemplos de sucesso, motivação e positividade na ação…).

 Atividades/ações de colaboração da escola com a
comunidade, que constam dos PAA, dos PCT, articuladas
com as solicitações da comunidade.
1.2. PREVENÇÃO E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
 Criação de regras claras (quadro com regras nas salas de
aula; carta de conduta do aluno; meios de comunicação
definidos no PCT…).

Não

 Guias de orientação vocacional
para o 9º, 11º e 12º anos de
escolaridade.
 Guia de orientação vocacional
para as provas finais de ciclo - 6º
e 9º anos.
 Guia de orientação para os
exames nacionais do 11º e 12º
anos.

X

X

X
X
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Sala de estudo.

X



Salas de preparação de exames.

X



Centro de apoio individualizado (explicações).

X



Projeto de Intervenção Curricular (PIC).



Testes intermédios.



Valorização da BE/CRE.

X
X


X



Melhoria dos resultados escolares aproveitando a
ocupação plena dos tempos escolares.
1.4. FORMAÇÃO PARENTAL
 Agenda Parental.
 Escola de Pais (Seminários de formação parental; Dia do
Encarregado de Educação…)

X
X

X

 Valorização do papel dos representantes dos PEE das
turmas (folheto, reunião, …).

X

 Aprofundamento dos contatos com os PEE para se
implicarem mais na vida escolar dos seus educandos.
1.5. VALORIZAÇÃO DO MÉRITO ESCOLAR
 Quadro de Valor e Mérito.

Prática pedagógica
2.

X
X

 Prémio de Mérito escolar.

X



Mobilização das entidades para o emprego protegido no
âmbito das NEE.
1. PROMOÇÃO
DE
MECANISMOS
DE
TRABALHO
COOPERATIVO
1.1 TRABALHO COOPERATIVO
 Trabalho de planificação conjunta no seio dos grupos e
dos departamentos, do desenvolvimento da avaliação
(definição de critérios, avaliação diagnóstica, construção
de testes, fichas formativas…), da verificação do
cumprimento dos programas (conselhos de turma,
reuniões de grupo e de departamento), listas de controlo

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 2012-13 – AEM

 Valorização do papel dos
representantes dos PEE das
turmas:
-realização
de
uma
reunião/entrevista
com
os
representantes dos PEE
Desdobrável
para
os
representantes
dos
PEE
intitulado “Representantes dos
pais e encarregados de educação
- Algumas ideias para a
promoção do sucesso”.

X

 Projeto “Melhor Turma da Escola”.

 Oferta de prémios em diversas atividades desenvolvidas
(concursos...) e divulgação dos premiados em diversos
meios (jornal, site…).
1.6. ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS NA VIDA ATIVA
 Criação de observatório - Acompanhamento consolidado
de inserção na vida ativa e no prosseguimento de estudos.



Valorização
da
BE/CRE
aquisição
de
livros
e
documentação técnica.
Melhoria
dos
resultados
escolares
aproveitando
a
ocupação plena dos tempos
escolares com encaminhamento
para a BE/CRE.

X

X

 O SPO já reuniu os contatos dos
alunos que terminaram o 12º
ano nos últimos 3 anos.

X

X
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de
procedimentos
do
competências/responsabilidades.

exercício

de

 Troca de experiências e de informação no seio de projetos
e ações de formação internos.

X

 Partilha de instrumentos de trabalho no seio dos
conselhos de turma e grupos de recrutamento.

X

 Definição de procedimentos comuns adequados à
resolução de problemas e à situação específica de alunos
(conselhos de turma).

X

 Avaliação periódica dos PTT para eventual reconversão
quando e se necessário.

X

 Melhoria do trabalho de equipa tendo em vista a
organização e a rentabilização de recursos.

X

 Aprofundamento da comunicação via eletrónica.

X

 Disseminação das práticas inovadoras e promovedoras do
sucesso, dinamizadas no Projeto “Turma Mais.”
1.2 SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
 Listas de controlo de procedimentos das diversas
estruturas de orientação educativa.

X

 Acompanhamento dos professores contratados e recémchegados à escola, feito pelas lideranças intermédias.

X

 Monitorização e avaliação do planeamento individual.

X

 Implementação de ações de acompanhamento para
superação de eventuais dificuldades, partilhando saberes,
preocupações,
realizações,
atividades
comuns,
intervisitação voluntária, respostas, para enriquecimento
mútuo, isto é, aproveitando a experiência e reflexão de
cada um, devendo esta reflexão ser registada em ata de
departamento/grupo.

X

 Criação/promoção de ações de formação para todos os
docentes do Agrupamento com base em temáticas
transversais.

X



3. Consolidação do
processo de
autoavaliação

X

Promoção de reuniões de articulação entre o 1º ciclo e
outros departamentos (1º e 2º período).
1. CONSOLIDAR O PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO
 Estabelecimento de parceria com instituição universitária.

X
X

 Promoção da frequência de formação pelos membros da
EAA.

X

 Análise do grau de concretização do PEA, PCA e Plano de
melhoria.

X

Das três áreas de melhoria identificadas no ano anterior e do vasto conjunto de ações a
implementar para se atingir esse objetivo, a comunidade educativa conseguiu efetivar a quase totalidade
das ações propostas, indo até mais além, ao aderir ao programa TEIP na fase três. O mesmo tem sido uma
mais-valia para o Agrupamento, permitindo a aquisição de recursos humanos que contribuíram para a
concretização dos objetivos inicialmente propostos.
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7.CONCLUSÃO
Fatores de sucesso:
- Elevado número de respostas aos questionários;
- Colaboração de um consultor externo de uma forma consistente e com uma metodologia diferente da EAA
consistiu uma mais-valia.
Constrangimentos:
A realização de reuniões com todos os membros da equipa de uma forma alargada e mais
sistemática, foi um obstáculo sentido ao longo do ano letivo mas decorrente dos horários de trabalho dos
intervenientes.
7.1 Identificação dos principais resultados
Apresentam-se, de seguida, os principais pontos fortes.
Critério

1

2

3

4

5

6

7

8

PONTOS FORTES (>4,0)
Questão
A Direção envolve os trabalhadores na autoavaliação do Agrupamento.
O Diretor aceita sugestões de melhoria.
A informação sobre as atividades que se realizam no agrupamento é adequada.
O Agrupamento proporciona apoio e acompanhamento aos novos alunos/docentes.
A Direção é um órgão que os alunos respeitam.
O Diretor dá resposta às necessidades sentidas no Agrupamento.
Conheço os critérios de avaliação
O professor fornece atempadamente as matrizes dos testes/trabalhos.
O diretor de turma mantém-me informado sobre as questões pedagógicas importantes para o bom desempenho
académico.
Conheço o projeto “Turma+”
Conheço as regras de disciplina do Agrupamento.
As atividades do Plano Anual são importantes para o sucesso educativo dos alunos.
Conheço com clareza as regras na sala de aula do meu educando.
Sinto que o meu trabalho é valorizado pelo Agrupamento.
O Agrupamento valoriza o mérito dos bons alunos.
O Diretor de turma faz uma boa ligação entre o aluno/professor/família.
O Agrupamento fomenta a participação das famílias.
O Agrupamento está aberto ao exterior.
As parcerias com outras instituições são uma mais-valia para o Agrupamento.
Os apoios (sala de preparação de exames, apoios educativos, tutorias…) oferecidos pelo Agrupamento aos alunos
são adequados.
A implementação da “Turma+ “é importante para o Agrupamento.
Preocupo-me com o insucesso escolar e esforço-me para o diminuir.
Os professores da turma informam os alunos sobre as finalidades e os objetivos da sua disciplina.
O Diretor de Turma acompanha as dificuldades e os progressos dos educandos.
Os programas das disciplinas são cumpridos.
Os professores da turma raramente faltam.
O serviço prestado pelo bar é de boa qualidade.
O serviço prestado pela reprografia é do meu agrado.
O serviço prestado pela papelaria é do meu agrado.
Gosto das Atividades de Enriquecimento Curricular promovidas pelo Agrupamento.
Gosto das atividades que desempenho
O ambiente de trabalho no Agrupamento é bom.
As atividades dinamizadas no âmbito dos projetos em desenvolvimento (PELT, PES, PNL, Sexualidade, Clubes e
Atividades de Enriquecimento Curricular, …) permitem ao aluno a formação para a cidadania.
O Agrupamento empenha-se na melhoria do nível educativo da população de todo o concelho.
Considero que os Serviços Especializados de Educação Especial e Apoio Educativo (SEEEAE) contribuem para a
inclusão dos alunos na sociedade.
A imagem do Agrupamento, em Murça, é boa.
Os valores veiculados pelo Agrupamento contribuem para a formação dos alunos como cidadãos ativos na
sociedade.
As regras de disciplina no Agrupamento incutem o respeito pelos outros.
Genericamente, os docentes são tratados com respeito.
Genericamente, os docentes tratam os alunos com respeito.
As metodologias utilizadas na sala de aula contribuem para melhorar os resultados.
Incentivo o meu educando/aluno para atingir bons resultados escolares.
Para além dos conhecimentos, a escola promove a aquisição de capacidades importantes para a vida dos alunos.
Sou tratado com respeito pelos alunos.
A escola é segura e tranquila.
As atividades desenvolvidas no Agrupamento, para além da componente letiva, são do interesse dos alunos.
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Em relação às áreas de melhoria foram identificadas as seguintes:
 Através dos questionários aplicados pela EAA foram identificadas por dois grupos de intervenientes as
variáveis - indisciplina e barulho na sala de aula. A metodologia de entrevistas/grupos focais aplicada
pela consultora Doutora Luísa Trigo, do SAME-UC identificou as mesmas variáveis. Estas serão as áreas
de melhoria prioritárias a trabalhar no próximo ano letivo.
 Outras áreas de melhoria identificadas pela metodologia da EAA:
 Contatos via e-mail acerca dos assuntos do Agrupamento
 Desconhecimento dos assuntos tratados no conselho pedagógico
 Desconhecimento dos assuntos tratados no conselho geral
 A forma como é divulgada a informação no conselho pedagógico
 A formação disponibilizada pelo Agrupamento ao pessoal não docente

7.2 Sugestões de melhoria
Atendendo às áreas de melhoria identificadas, propõe-se para o próximo ano letivo o
desenvolvimento de algumas ações no sentido de colmatar as fragilidades.
Domínios

INDISCIPLINA/BARULHO

Relação
escola/família

Criação de regras
claras

Comportamento

Tópicos/sugestões
Agenda Parental.
Escola de Pais (Seminários de formação parental; Dia do Encarregado de Educação…).
Valorização do papel dos representantes dos PEE das turmas (folheto, reunião, questionários,
entrevista…).
Aprofundamento dos contatos com os PEE para se implicarem mais na vida escolar dos seus
educandos.
Reuniões DT/PEE.
Quadro de mérito escolar e social
Prémio de Mérito escolar.
Aprofundamento do projeto “A melhor turma da escola”.
Oferta de prémios em diversas atividades desenvolvidas (concursos...) e divulgação dos
premiados em diversos meios (jornal, site…).
Uniformidade de critérios nos conselhos de turma.
Definição de regras e penalizações claras para a utilização do telemóvel no espaço das
escolas.
Penalizações/sanções (cumprimento do previsto no estatuto do aluno e ética escolar e no
regulamento interno do agrupamento).
Definição de procedimentos a ter em caso de maus comportamentos:

Definição do que é um mau comportamento.

Advertir o aluno para o comportamento inadequado.

Solicitação de saída da sala de aula e posterior preenchimento do registo de
ocorrência.

Casos de indisciplina são encaminhados para o Gabinete de Mediação de Conflitos.

Casos de indisciplina são comunicados de imediato aos PEE.

Casos de indisciplina graves são encaminhados para a direção.

Encaminhamento das situações mais problemáticas para a Guarda Nacional
Republicana / Escola Segura.

Articulação com os Serviços Sociais e a CPCJ.
Intervenção dos SPO:
 Sinalização e acompanhamento de alunos pelo SPO.
 Encaminhamento de situações específicas para o SPO.
Articulação com organismos de prevenção da toxicodependência (Centro de Saúde).
Possibilidade dos alunos solicitarem mediação em caso de conflito eminente com colegas.
Conversas informais e sistemáticas.
Consciencialização dos alunos e pais.
Incutir respeito pelas regras vigentes no Agrupamento.
Ações regulares e referentes à problemática do barulho.
Exigência e atuação imediata em situações de mau comportamento de acordo com o previsto
no número anterior.
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Espaços físicos

Diversificação de metodologias.
Utilização da Escola virtual.
Aulas experimentais.
Saídas como motivação e consolidação do saber teórico.
Articular teoria e prática.
Orientação no estudo dos alunos.
Criação/dinamização de espaços de lazer e de descontração (polivalente, esplanada…).

Circulação de
informação

Afixar as atas do Conselho Geral e do Conselho Pedagógico na sala dos funcionários na escola
sede e no centro escolar.
Reforçar o uso das TIC por parte dos funcionários com o intuito de melhorar e aumentar as
consultas na página do agrupamento.

GESTÃO DA
INFORMAÇÃO

Prática pedagógica

A autoavaliação é um processo dinâmico em que todos os anos se assume uma atitude reflexiva e
consciente sobre a realidade escolar e social, num contexto em que se procura a partilha de experiências,
de conhecimento, sempre com o intuito de melhorar o serviço educativo do nosso agrupamento.
Mais uma vez, todo o processo de avaliação desenvolvido serviu para aprofundar o conhecimento
do nosso agrupamento e, em menor grau, alguns aspetos da realidade em que se insere. Com ele
aprendemos a ser, aprendemos a viver melhor uns com os outros, aqueles que integram diretamente o
agrupamento e aqueles que indiretamente a ele estão ligados.
Este mecanismo de autoavaliação deve ser entendido como um caminho para a partilha do conhecimento
entre todos, constituindo, assim, um ambiente propício à aprendizagem, à mudança e à promoção da
melhoria.
Foi, como já anteriormente tinha sido referenciado, participativo e alargado a vários agentes da
comunidade escolar.
Algumas das orientações/sugestões apontadas estão na linha de continuidade do que já se tem
desenvolvido, e com resultados positivos, outras apontam para a criatividade e renovação de princípios
e/ou procedimentos, resultando todos da análise e interpretação cuidadas das dimensões apreciadas.
Salienta-se, ainda, o trabalho de colaboração do SAME da UC, através de especialistas na área da educação,
que implementaram dinâmicas para as quais não nos sentíamos completamente habilitados, e de que
resultaram conclusões e propostas de intervenção educativa interessantes, impulsionadoras de melhorias
no processo de ensino aprendizagem, que acabam também por promover a nossa instituição escolar.
No próximo ano letivo, com a colaboração de toda a comunidade educativa, continuaremos a
prestar com elevação as nossas funções, para a melhoria do ensino, da aprendizagem e a contribuir para a
construção de uma Escola de qualidade.

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 2012-13 – AEM

27

ANEXOS

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 2012-13 – AEM

28

Questionário nº ____
(A preencher pela Equipa de Autoavaliação)

Escola Básica e Secundária de Murça (346305)

AUTOAVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE MURÇA

ANO LETIVO 2012 / 2013

Questionário de satisfação para
docentes
Instruções de resposta ao questionário:
Como é do seu conhecimento o Agrupamento de Murça desenvolve o seu processo de autoavaliação com
caráter generalizado e sistematizado, desde o ano letivo de 2008/2009.
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.
No presente ano letivo temos como objetivo monitorizar a implementação do Plano de Melhoria 2012/2016.
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 sei
NS

Na coluna mais à esquerda existe um espaço, onde deve apresentar as suas sugestões de melhoria nas
questões que considerar importante.

Este questionário é de natureza confidencial e anónima.

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

NS

1

2

3

4

5

NS

A Direção valoriza os meus contributos para o funcionamento do Agrupamento.
A Direção envolve os trabalhadores na autoavaliação do Agrupamento.
A informação sobre as atividades que se realizam no Agrupamento é adequada.
A divulgação do Plano Anual de Atividades (PAA) é atempada.
O ensino no Agrupamento é exigente.
O Diretor aceita sugestões de melhoria.
O Diretor dá resposta às necessidades sentidas no Agrupamento.
O Conselho Geral acompanha de forma conveniente a ação dos demais

órgãos de administração e gestão
O Agrupamento proporciona apoio e acompanhamento aos novos docentes.
O meu departamento promove com frequência a troca de experiências educativas.
O meu departamento promove a reflexão acerca dos critérios de avaliação.

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
16
17
18
19

O meu departamento/grupo reflete acerca do cumprimento dos programas.
Conheço os critérios de avaliação do meu grupo/departamento.
O meu Coordenador de Departamento mantém-me informado sobre as questões
pedagógicas importantes para o meu bom desempenho profissional.
Os docentes do meu departamento/grupo partilham os instrumentos de trabalho.
Nos conselhos de turma é realizada periodicamente a avaliação dos PTT (antigo
PCT).
Nos conselhos de turma são definidos os procedimentos comuns em função dos
alunos da turma.
Conheço o projeto Turma +.
Conheço as regras de disciplina do Agrupamento.
As atividades do PAA são importantes para o sucesso educativo dos alunos.
Conheço a avaliação do PAA do ano letivo anterior.
Os documentos (PE, RI, PAA e PCE) são claros e de fácil consulta.
Os modelos de registo em uso, existentes no Agrupamento, adequam-se às
necessidades.
Em termos administrativos, a dinamização de uma atividade fora da sala de aula é
um processo simples.
Conheço os objetivos definidos no Plano de Melhoria apresentado pelo Diretor.
Conheço a oferta formativa do Agrupamento.
As Atividades de Enriquecimento Curricular existentes são as adequadas.
Este ano letivo consultei a plataforma Moodle.
Este ano letivo contatei / fui contactado, via mail, acerca de assuntos do
Agrupamento.
Este ano letivo consultei o Portal do Agrupamento (avmurca.org).

Registe aqui as suas sugestões de melhoria
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Critério 3. Gestão das pessoas
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2

3

4

5

NS

Defino com clareza as regras na sala de aula.
Comunico ao DT quando um aluno tem um comportamento inadequado.
Quando aplico a medida corretiva de ordem de saída da sala de aula, encaminho a
aluno para o Gabinete de Mediação de Conflitos (GMC).
Comento com os alunos os seus progressos e dificuldades.
Este ano já analisei informalmente com colegas do conselho de turma ou grupo, as
dificuldades/progressos dos meus alunos.
O Diretor de turma faz uma boa ligação entre os elementos do conselho de turma.
O Agrupamento valoriza o mérito dos bons alunos.
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.
O Agrupamento fomenta a participação das famílias.
A formação realizada pelo Agrupamento em parceria com outras instituições é
pertinente.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

Critério 4. Parcerias e recursos
1
1
2
3

4
5

2

3

4

5

NS

O Agrupamento está aberto ao exterior.
Quando preciso de trabalhar, tenho espaço específico para o fazer cooperativamente.
Os espaços específicos (laboratórios, salas específicas, pavilhão gimnodesportivo…) de
que o Agrupamento dispõe são os necessários.
Conheço as parcerias que o Agrupamento tem com outras entidades (Câmara
Municipal, Adega Cooperativa, Universidade de Trás – os-Montes, Universidade de
Évora, Universidade Católica, Centro de Saúde, LEQUE, Bombeiros Voluntários, St. 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 5. Gestão de processos e mudança

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

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

NS

Os apoios (salas de preparação de exames, apoios educativos, tutorias…) oferecidos
pelo Agrupamento aos alunos são adequados.
O acompanhamento feito pelos Serviços Especializados de Educação Especial e Apoio
Educativo (SEEEAE) aos alunos com Necessidades Educativas Especiais é adequado.
A dinâmica adotada para a ocupação plena dos tempos escolares é a adequada.
A implementação da Turma + promove a melhoria dos resultados escolares dos alunos.
Preocupo-me com o insucesso escolar e esforço-me para o diminuir.
Informo regularmente os Diretores de Turma sobre os resultados da aprendizagem dos
meus alunos.
O Agrupamento disponibiliza informação acerca das possíveis escolhas profissionais e
educativas dos alunos.
Reconheço o esforço e empenho dos alunos.
Divulgo aos alunos os critérios e instrumentos de avaliação definidos para a(s)
disciplina(s) que leciono.
Divulgo atempadamente aos alunos a matriz para os testes de avaliação.
Conheço os assuntos tratados no Conselho Pedagógico.
Conheço os assuntos tratados no Conselho Geral.
Considero adequada a forma como é divulgada a informação do Conselho Pedagógico.
Considero adequada a forma como é divulgada a informação do Conselho Geral.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

Critério 7. Satisfação dos colaboradores (Docentes)

1
2
3
4
5
6
7

4

5

NS

Gosto das atividades de carácter pedagógico que desempenho.
Sinto que o meu trabalho é valorizado pela comunidade educativa.
O ambiente de trabalho no Agrupamento é bom.
Tenho vários amigos na escola.
Conheço os critérios definidos para a distribuição de serviço.
Gosto das atividades de convívio/socialização desenvolvidas no Agrupamento.
A formação disponibilizada pelo Agrupamento em colaboração com outras instituições
é adequada às minhas necessidades.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

Critério 8. Impacto na sociedade

1
2
3
4
5
6

4

5

A imagem do Agrupamento, em Murça, é boa.
As atividades dinamizadas no âmbito dos projetos em desenvolvimento (PELT, PES, PNL,
Sexualidade, Clubes e Atividades de Enriquecimento Curricular, …) permitem ao aluno a
formação para a cidadania.
O Agrupamento empenha-se na melhoria do nível educativo da população de todo o
concelho.
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
ativos na sociedade.
Os cursos profissionais existentes no Agrupamento respondem às necessidades do
concelho

Registe aqui as suas sugestões de melhoria
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NS

Critério 9. Resultados de desempenho-chave
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2

3

4

5

NS

As atividades desenvolvidas no Agrupamento, para além da componente letiva, são
do interesse dos alunos.
No Agrupamento não existem problemas de indisciplina.
As regras de disciplina no Agrupamento incutem o respeito pelos outros.
Os conflitos são resolvidos com justiça e de forma democrática.
Sou tratado com respeito pelos meus alunos.
As metodologias utilizadas na sala de aula contribuem para os resultados obtidos.
Genericamente, os alunos respeitam os docentes.
Genericamente, os alunos respeitam o pessoal não docente.
Genericamente, os docentes tratam os alunos com respeito.
Incentivo os meus alunos para atingirem bons resultados escolares.
Para além dos conhecimentos, a escola promove a aquisição de capacidades
importantes para a vida dos alunos.
O processo de avaliação interna fez com que eu refletisse sobre os problemas e as
potencialidades do Agrupamento.
O processo de avaliação interna, realizado no ano letivo anterior, permitiu identificar
as principais áreas de melhoria do Agrupamento.
Os resultados escolares dos meus alunos na avaliação interna são bons.
Os resultados obtidos pelos alunos nos exames nacionais são bons.
A generalidade dos alunos empenha-se para obter bons resultados escolares.
Conheço o trabalho efetuado pela Equipa de Autoavaliação (EAA).
Os docentes são justos com os alunos.
A escola é segura e tranquila.
Na minha sala os alunos portam-se bem.
Nas minhas aulas há um ambiente favorável à aprendizagem.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

Observações
(Pode usar este espaço para emitir a sua opinião acerca de algum aspeto que considere importante).

O questionário terminou.
Muito obrigado pela sua colaboração.
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A Equipa de autoavaliação:
Palmira Guedes (coordenadora)
Maria Céu Calvão (pres. conselho geral)
Humberto Nascimento (subdiretor)
Maria Gracinda Alves (adjunta direção)
José António Aires (rep. pessoal docente)
Alice Silva (rep. pessoal docente)
Clementina Borges (rep. APEE)
Esmeralda Alves (rep. pessoal não docente)
Tatiana Fernandes (rep. dos alunos)
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Questionário nº ____
(A preencher pela Equipa de Autoavaliação)

Escola Básica e Secundária de Murça (346305)

AUTOAVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE MURÇA

ANO LETIVO 2012 / 2013

Questionário de satisfação para
pessoal não docente
Instruções de resposta ao questionário:
Como é do seu conhecimento o Agrupamento de Murça desenvolve o seu processo de autoavaliação com
caráter generalizado e sistematizado, desde o ano letivo de 2008/2009.
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.
No presente ano letivo temos como objetivo monitorizar a implementação do Plano de Melhoria 2012/2016.
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 sei
NS

Na coluna mais à esquerda existe um espaço, onde deve apresentar as suas sugestões de melhoria nas
questões que considerar importante.

Este questionário é de natureza confidencial e anónima.

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

NS

1

2

3

4

5

NS

A Direção valoriza os meus contributos para o funcionamento do Agrupamento.
A Direção envolve os funcionários na autoavaliação do Agrupamento.
A informação sobre as atividades que se realizam no Agrupamento é adequada.
Sei onde e como obter informações diversas sobre assuntos de natureza
administrativa.
O ensino no Agrupamento é exigente.
O Diretor aceita sugestões de melhoria.
O Diretor dá resposta às necessidades sentidas no Agrupamento.
O Agrupamento proporciona apoio e acompanhamento aos novos funcionários.
A Direção é um órgão que os alunos respeitam.
Sou ouvido pelo coordenador(a) dos funcionários.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

Critério 2. Planeamento e estratégia

1
2
3
4
5
6
7
8

Conheço as regras de disciplina do Agrupamento.
As atividades do Plano Anual são importantes para o sucesso educativo dos alunos.
Os documentos (PE, RI, PAA e PCE) são de fácil consulta e claros.
Conheço os objetivos definidos no Plano de Melhoria apresentado pelo Diretor.
Conheço a oferta formativa do Agrupamento.
Já apresentei sugestões de melhoria para o funcionamento do setor onde
desempenho funções.
Este ano letivo contactei / fui contactado, via mail, acerca de assuntos do
Agrupamento.
Consulto habitualmente o Portal do Agrupamento (avmurca.org).

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

Critério 3. Gestão das pessoas
1
1
2
3
4
5
6
7

2

3

4

5

Sempre que necessário, recorro às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).
Mostro-me disponível para realizar as tarefas que me são solicitadas.
No Agrupamento existe um bom relacionamento entre os funcionários.
No Agrupamento existe uma boa relação entre funcionários e a Direção.
No Agrupamento existe uma boa relação entre os funcionários e o seu coordenador.
No Agrupamento existe uma boa relação entre os funcionários e a restante comunidade
educativa.
O Agrupamento fomenta a participação das famílias.
Sinto que o Agrupamento oferece igualdade de oportunidades a todos os funcionários,
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NS

8
9
10
11
12
13

para o aproveitamento das potencialidades de cada um.
Sinto que o meu trabalho é valorizado pelo Agrupamento.
O Agrupamento valoriza o mérito dos bons funcionários.
A formação realizada pelo Agrupamento, em parceria com outras instituições, é
pertinente.
Sou tratado com o devido respeito pelos alunos.
Estou satisfeito com o meu horário de trabalho.
Genericamente, os funcionários tratam os alunos com respeito.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

Critério 4. Parcerias e recursos
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

3

4

5

NS

O Agrupamento está aberto ao exterior.
As instalações da escola são mantidas em bom estado de conservação e higiene.
Os espaços de convívio da escola são os adequados.
Existem os recursos materiais necessários ao bom desempenho das minhas funções.
Os equipamentos encontram-se em bom estado de funcionamento.
Os equipamentos informáticos estão em boas condições de funcionamento.
Os equipamentos informáticos disponíveis são os adequados.
Conheço as parcerias que o Agrupamento tem com outras entidades (Câmara
Municipal, Adega Cooperativa, Universidade de Trás – os-Montes, Universidade de
Évora, Universidade Católica, Centro de Saúde, LEQUE, Bombeiros Voluntários, St.
Casa da Misericórdia … ).
As parcerias com outras instituições são uma mais-valia para o Agrupamento.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

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

2

3

4

5

Os apoios (salas de preparação de exames, apoios educativos, tutorias…) oferecidos
pelo Agrupamento aos alunos são adequados.
O acompanhamento feito pelos Serviços Especializados de Educação Especial e Apoio
Educativo (SEEEAE) aos alunos com Necessidades Educativas Especiais é adequado.
A dinâmica adotada para a ocupação dos alunos em caso de ausência do professor é a
adequada.
A implementação da Turma + é importante para o Agrupamento.
O Agrupamento disponibiliza informação acerca das possíveis escolhas profissionais e
educativas dos alunos.
Conheço os assuntos tratados no Conselho Pedagógico.
Conheço os assuntos tratados no Conselho Geral.
Considero adequada a forma como é divulgada a informação do Conselho Pedagógico.
Considero adequada a forma como é divulgada a informação do Conselho Geral.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria
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NS

Critério 7. Satisfação dos colaboradores (Funcionários)

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

1

2

3

1

2

3

4

5

NS

Cumpro o meu horário de trabalho.
Gosto das atividades que desempenho.
Empenho-me na realização das minhas tarefas.
Sinto que o meu trabalho é valorizado pela comunidade educativa.
O ambiente de trabalho no Agrupamento é bom.
Conheço os critérios definidos para a distribuição de serviço.
A Direção organiza o trabalho do Agrupamento de forma correta e adequada.
A Direção revela competência no desempenho das suas tarefas.
O serviço prestado pelo bar é de boa qualidade.
O serviço prestado pelo refeitório é de boa qualidade.
O serviço prestado pela reprografia é do meu agrado.
O serviço prestado pela papelaria é do meu agrado.
Gosto das atividades de convívio/socialização desenvolvidas no Agrupamento.
Consigo conciliar o trabalho com a vida familiar e os assuntos pessoais.
A formação disponibilizada pelo Agrupamento, em colaboração com outras
instituições, é adequada às minhas necessidades.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

Critério 8. Impacto na sociedade

1
2
3
4
5
6

4

5

A imagem do Agrupamento, em Murça, é boa.
Conheço o sítio da escola na internet.
Fora da escola já ouvi falar bem do Agrupamento ou dos seus funcionários.
O Agrupamento empenha-se na melhoria do nível educativo da população de todo o
concelho.
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
ativos na sociedade.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria
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NS

Critério 9. Resultados de desempenho-chave
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2

3

4

5

As atividades desenvolvidas no Agrupamento são do interesse dos alunos.
No Agrupamento não existem problemas de indisciplina.
As regras de disciplina no Agrupamento incutem o respeito pelos outros.
Os conflitos são resolvidos com justiça e de forma democrática.
Sou tratado com respeito pelos docentes.
Sou tratado com respeito pelos alunos.
Tenho um bom desempenho nas funções que executo.
Genericamente, os alunos respeitam o pessoal não docente.
Para além dos conhecimentos, a escola promove a aquisição de capacidades
importantes para a vida dos alunos.
O processo de avaliação interna fez com que eu refletisse sobre os problemas e as
potencialidades do Agrupamento.
O processo de avaliação interna realizado no ano letivo anterior permitiu identificar as
principais áreas de melhoria do Agrupamento.
A generalidade dos alunos empenha-se para obter bons resultados escolares.
Conheço o trabalho efetuado pela Equipa de Autoavaliação (EAA).
Os funcionários são justos com os alunos.
A escola é segura e tranquila.
Os resultados escolares são bons.
Os recursos económicos são bem rentabilizados.
O meu desempenho contribui para o bom funcionamento do Agrupamento

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

O questionário terminou.
Muito obrigado pela sua colaboração.
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A Equipa de autoavaliação:
Palmira Guedes (coordenadora)
Maria Céu Calvão (pres. conselho geral)
Humberto Nascimento (subdiretor)
Maria Gracinda Alves (adjunta direção)
José António Aires (rep. pessoal docente)
Alice Silva (rep. pessoal docente)
Clementina Borges (rep. APEE)
Esmeralda Alves (rep. pessoal não docente)
Tatiana Fernandes (rep. dos alunos)
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NS

Questionário nº ____

Escola Básica e Secundária de Murça (346305)

AUTOAVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE MURÇA

ANO LETIVO 2012 / 2013

Questionário de satisfação para
alunos
Instruções de resposta ao questionário:
Como é do teu conhecimento o Agrupamento de Murça desenvolve o seu processo de autoavaliação com
caráter generalizado e sistematizado, desde o ano letivo de 2008/2009.
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.
No presente ano letivo temos como objetivo monitorizar a implementação do Plano de Melhoria
2012/2016.
Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretendendo-se apenas a sua
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 sei
NS

Na coluna mais à esquerda existe um espaço, onde deves apresentar as tuas sugestões de melhoria nas
questões que considerar importante.

Este questionário é de natureza confidencial e anónima.

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

1

2

3

4

5
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1

2

3

4

5
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A Direção valoriza as minhas opiniões para o funcionamento do Agrupamento.
A Direção envolve os alunos na autoavaliação do Agrupamento.
A informação sobre as atividades que se realizam no Agrupamento é adequada.
O ensino no Agrupamento é exigente.
O Diretor aceita sugestões de melhoria.
O Diretor dá resposta às necessidades sentidas no Agrupamento.
O Agrupamento proporciona apoio e acompanhamento aos novos alunos.
A Direção é um órgão que os alunos respeitam.

Regista aqui as tuas sugestões de melhoria

Critério 2. Planeamento e estratégia

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

Conheço os critérios de avaliação das minhas disciplinas.
Os professores fornecem atempadamente as matrizes dos testes/trabalhos.
O diretor de turma mantem-me informado sobre as questões pedagógicas
importantes para o meu bom desempenho académico.
Já apresentei sugestões ao delegado(a) da minha turma, para ele (a) transmitir aos
representantes dos alunos.
O Agrupamento apoia os alunos que apresentam dificuldades.
Conheço as regras de disciplina do Agrupamento.
Conheço o projeto Turma +.
As atividades do Plano Anual de Atividades (PAA) são importantes para o sucesso
educativo dos alunos.
Os documentos (Projeto Educativo, Regulamento Interno, Plano Anual de Atividades
e Projeto Curricular de Agrupamento) são claros e de fácil consulta.
Conheço a oferta formativa (níveis de ensino e cursos) do Agrupamento.
As Atividades de Enriquecimento Curricular existentes são as adequadas.
Este ano letivo consultei a plataforma Moodle.
Este ano letivo consultei o Portal do Agrupamento (avmurca.org).
Já apresentei sugestões ao meu Diretor de Turma.

Regista aqui as tuas sugestões de melhoria

Critério 3. Gestão das pessoas
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

3

4

5

Conheço com clareza as regras na sala de aula.
Acato as medidas corretivas de ordem de saída da sala de aula, e encaminho-me para o
Gabinete de Mediação de Conflitos (GMC).
Os meus professores informam-me dos meus progressos e dificuldades.
Sou tratado com o devido respeito pelos meus colegas.
O Agrupamento fomenta a participação das famílias.
Sinto que o Agrupamento oferece igualdade de oportunidades a todos os alunos para o
aproveitamento das potencialidades de cada um.
Sinto que o meu desempenho escolar é valorizado pelo Agrupamento.
O Agrupamento valoriza o mérito dos bons alunos.
O Diretor de Turma faz uma boa ligação entre o aluno/professor/família.

Regista aqui as tuas sugestões de melhoria
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Critério 4. Parcerias e recursos

1
2
3
4
5
6
7

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

NS

O Agrupamento está aberto ao exterior (desenvolve atividades no exterior da escola).
Quando preciso de estudar, tenho espaço disponível para o fazer.
Os espaços específicos (laboratórios, salas específicas, pavilhão gimnodesportivo…) de que
o Agrupamento dispõe são os necessários.
A minha escola dispõe de materiais pedagógicos (livros, dicionários, enciclopédias,
gramáticas,…) necessários para um ensino de qualidade.
A minha escola dispõe de equipamentos informáticos necessários para um ensino de
qualidade.
Os equipamentos informáticos existentes na escola estão em boas condições de
funcionamento.
As parcerias (colaboração e ligação) com outras instituições são importantes para o meu
sucesso académico.

Regista aqui as tuas sugestões de melhoria

Critério 5. Gestão de processos e mudança

1
2
3
4
5
6
7
8
9

NS

Os apoios (salas de preparação de exames, apoios educativos, tutorias…) oferecidos
pelo Agrupamento aos alunos são adequados.
O acompanhamento feito pelos Serviços Especializados de Educação Especial e Apoio
Educativo (SEEEAE) aos alunos com Necessidades Educativas Especiais é adequado.
A dinâmica adotada para a ocupação plena dos tempos escolares é a adequada.
A implementação da Turma + promove a melhoria dos resultados escolares dos alunos.
O Agrupamento disponibiliza informação acerca das possíveis escolhas profissionais e
educativas dos alunos.
Conheço os assuntos tratados no Conselho Pedagógico.
Conheço os assuntos tratados no Conselho Geral.
Considero adequada a forma como é divulgada a informação do Conselho Pedagógico.
Considero adequada a forma como é divulgada a informação do Conselho Geral.

Regista aqui as tuas sugestões de melhoria

Critério 6. Satisfação do cidadão/cliente (Alunos)

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

4

5

O ensino que é praticado corresponde às minhas expectativas.
Os professores da turma informam os alunos sobre as finalidades e os objetivos da sua
disciplina.
Sinto que o meu desempenho académico é valorizado pela comunidade educativa.
O ambiente escolar no Agrupamento é bom.
Tenho vários amigos na escola.
Gosto das atividades de convívio/socialização desenvolvidas no Agrupamento.
Sinto-me à vontade para apresentar as minhas questões aos professores.
O meu Diretor de Turma acompanha as minhas dificuldades e os meus progressos.
Os programas das disciplinas são cumpridos.
Os professores da minha turma raramente faltam.
A BE/CRE disponibiliza os recursos e os meios adequados à sua finalidade.
O serviço prestado pelo bar é de boa qualidade.
O serviço prestado pelo refeitório é de boa qualidade.
O serviço prestado pela reprografia é do meu agrado.
O serviço prestado pela papelaria é do meu agrado.
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16
17
18
19
20
21
22
23

O atendimento e apoio prestados pelos funcionários da secretaria/SASE são
adequados.
Sou bem atendido pelos auxiliares de ação educativa, quando os procuro para tratar de
algum assunto.
As atividades promovidas pela Associação de Estudantes são do meu agrado.
Conheço a oferta educativa (níveis de ensino e cursos) existente no Agrupamento.
A oferta educativa (cursos) da escola é adequada.
Estou satisfeito com a forma de ensino praticado nesta escola.
As opiniões dos alunos são tidas em conta na organização das atividades da escola
(Saídas de Estudo, Projetos, Exposições, etc.).
Gosto das Atividades de Enriquecimento Curricular promovidas na minha escola.

Regista aqui as tuas sugestões de melhoria

Critério 8. Impacto na sociedade
1
1
2
3
4
5

2

3

4

5

NS

A imagem do Agrupamento, em Murça, é boa.
As atividades dinamizadas no âmbito dos projetos em desenvolvimento (PELT, PES, PNL,
Sexualidade, Clubes e Atividades de Enriquecimento Curricular, …) permitem ao aluno a
formação para a cidadania.
O Agrupamento empenha-se na melhoria do nível educativo da população de todo o
concelho.
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 minha formação como
cidadão ativo na sociedade.

Regista aqui as tuas sugestões de melhoria

Critério 9. Resultados de desempenho-chave
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2

3

4

5

As atividades desenvolvidas no Agrupamento, para além da componente letiva, são do
meu interesse.
No Agrupamento não existem problemas de indisciplina.
As regras de disciplina no Agrupamento promovem o respeito pelos outros.
Os conflitos são resolvidos com justiça e de forma democrática.
Sou tratado com respeito pelos meus colegas.
As metodologias utilizadas na sala de aula contribuem para os resultados obtidos.
Genericamente, os alunos respeitam os docentes.
Genericamente, os alunos respeitam o pessoal não docente.
Genericamente, os funcionários respeitam os alunos.
Para além dos conhecimentos, a escola promove a aquisição de capacidades
importantes para a vida dos alunos.
O processo de avaliação interna fez com que eu refletisse sobre os problemas e as
potencialidades do Agrupamento.
O processo de avaliação interna realizado no ano letivo anterior permitiu identificar as
principais áreas de melhoria do Agrupamento.
Os resultados escolares dos alunos na avaliação interna são bons.
Os resultados obtidos pelos alunos nos exames nacionais são bons.
Empenho-me para obter bons resultados escolares.
Conheço o trabalho efetuado pela Equipa de Autoavaliação (EAA).
Os docentes são justos com os alunos.
A escola é segura e tranquila.
Na minha sala /turma os alunos portam-se bem.
Na minha sala/turma há um ambiente de tranquilidade e de respeito.
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Genericamente, os docentes tratam os alunos com respeito.

Regista aqui as tuas sugestões de melhoria

Observações
(Podes usar este espaço para emitir a tua opinião acerca de algum aspeto que consideres importante).

O questionário terminou.
Muito obrigado pela tua colaboração.

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 2012-13 – AEM

A Equipa de autoavaliação:
Palmira Guedes (coordenadora)
Maria Céu Calvão (pres. conselho geral)
Humberto Nascimento (subdiretor)
Maria Gracinda Alves (adjunta direção)
José António Aires (rep. pessoal docente)
Alice Silva (rep. pessoal docente)
Clementina Borges (rep. APEE)
Esmeralda Alves (rep. pessoal não docente)
Tatiana Fernandes (rep. dos alunos)
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Questionário nº ____

Escola Básica e Secundária de Murça (346305)

AUTOAVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE MURÇA
ANO LETIVO 2012 / 2013

Questionário de satisfação para
Pais/Encarregados de Educação
Instruções de resposta ao questionário:
Como é do seu conhecimento o Agrupamento de Murça desenvolve o seu processo de autoavaliação com
caráter generalizado e sistematizado, desde o ano letivo de 2008/2009.
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.
No presente ano letivo temos como objetivo monitorizar a implementação do Plano de Melhoria
2012/2016.
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 sei
NS

Na coluna mais à esquerda existe um espaço, onde deve apresentar as suas sugestões de melhoria nas
questões que considerar importante.

Este questionário é de natureza confidencial e anónima.

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

Escola Básica e Secundária de Murça (346305)
Critério 1. Liderança

1
2
3
4
5
6
7
8

1

2

3

4

5
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1

2

3

4

5

NS

A Direção valoriza as minhas opiniões para o funcionamento do Agrupamento.
A Direção envolve os pais/encarregados de educação na autoavaliação do
Agrupamento.
A informação sobre as atividades que se realizam no Agrupamento é adequada.
O ensino no Agrupamento é exigente.
O Diretor aceita sugestões de melhoria.
O Diretor dá resposta às necessidades sentidas no Agrupamento.
O Agrupamento proporciona apoio e acompanhamento aos pais/encarregados de
educação.
A Direção é um órgão que os pais/encarregados de educação respeitam.

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

Conheço os critérios de avaliação das disciplinas do meu educando.
O professor fornece atempadamente as matrizes dos testes/trabalhos ao meu
educando.
O diretor de turma mantém-me informado sobre as questões pedagógicas
importantes para o bom desempenho académico do meu educando.
Conheço o projeto Turma +.
Conheço as regras de disciplina do Agrupamento.
As atividades do Plano Anual são importantes para o sucesso educativo dos alunos.
Os documentos (Projeto Educativo, Regulamento Interno, Plano Anual de Atividades
e Projeto Curricular de Agrupamento) são claros e de fácil consulta.
Conheço os objetivos definidos no Plano de Melhoria apresentado pelo Diretor.
Conheço a oferta formativa do Agrupamento.
As Atividades de Enriquecimento Curricular existentes são as adequadas.
Já apresentei sugestões ao diretor(a) de turma do meu educando, para ele (a)
transmitir aos órgãos competentes.
Já apresentei sugestões ao representante de pais e encarregados de educação da
turma do meu educando, para ele (a) transmitir aos órgãos competentes
Este ano letivo consultei o Portal do Agrupamento (avmurca.org) .

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

3

4

5

NS

Conheço, com clareza, as regras na sala de aula do meu educando.
Conheço os conteúdos trabalhados pelo meu educando nas diferentes disciplinas/áreas
curriculares.
O Diretor de Turma do meu educando informa-me dos seus progressos e dificuldades.
O Diretor de Turma faz uma boa ligação entre o aluno/professor/família.
O Diretor de Turma convoca-me para reuniões acerca do trabalho do meu educando.
Vou com frequência à escola falar com o Diretor de Turma do meu educando.
Os professores do meu educando têm em conta diversos elementos de avaliação na
nota que atribuem no final de cada período.
O Agrupamento fomenta a participação das famílias.
Sinto que o Agrupamento oferece igualdade de oportunidades a todos os alunos para o
aproveitamento das potencialidades de cada um.
O Agrupamento valoriza o mérito dos bons alunos.
Na escola existe um bom relacionamento entre os alunos.
O meu educando gosta do trabalho realizado pelos professores.
O apoio prestado pelos auxiliares de ação educativa é adequado.
O meu educando é tratado com respeito pelos professores.
O meu educando refere que nas aulas é incentivado a trabalhar para aprender mais.
Estou satisfeito com o horário letivo da escola.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

Critério 4. Parcerias e recursos
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2

3

4

5

NS

O Agrupamento está aberto ao exterior.
Os espaços específicos (laboratórios, salas específicas, pavilhão gimnodesportivo…) de
que o Agrupamento dispõe são os necessários.
A escola dispõe de materiais pedagógicos (livros, dicionários, enciclopédias,
gramáticas,…) necessários para um ensino de qualidade.
A escola dispõe de equipamentos informáticos necessários para um ensino de
qualidade.
As instalações da escola são mantidas em bom estado de conservação e higiene.
O espaço onde decorrem as aulas é adequado.
Os espaços de convívio da escola são do meu agrado.
Sinto que o meu educando está seguro e acompanhado nesta escola.
As parcerias com outras instituições são importantes para o sucesso académico dos
alunos.
A escola está adaptada a pessoas com deficiências motoras.
Estou satisfeito com os horários e a qualidade da prestação dos serviços da Escola
(BE/CRE, Serviços de Administração Escolar, Cantina, Bar, Reprografia…).

Registe aqui as suas sugestões de melhoria
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Critério 5. Gestão de processos e mudança

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

3

1

2

3

4

5
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Os apoios (salas de preparação de exames, apoios educativos, tutorias…) oferecidos
pelo Agrupamento aos alunos são adequados.
O acompanhamento feito pelos Serviços Especializados de Educação Especial e Apoio
Educativo (SEEEAE) aos alunos com Necessidades Educativas Especiais é adequado.
A dinâmica adotada para a ocupação plena dos tempos escolares é a adequada.
A implementação da Turma + promove a melhoria dos resultados escolares dos alunos.
O funcionamento das Atividades de Complemento Curricular (clubes, desporto
escolar…) é do agrado do meu educando.
A escola assegura sempre ocupação dos alunos em caso da falta do professor.
Conheço os critérios de avaliação das diferentes disciplinas/áreas curriculares do meu
educando.
Os professores preocupam-se com o insucesso escolar esforçam-se para o diminuir.
Sou informado regularmente, pelo Diretor de Turma, sobre os resultados de
aprendizagem do meu educando.
A escola disponibiliza informação acerca das possíveis escolhas profissionais e
educativas para o meu educando.
O meu educando, quando trabalha com empenho, é elogiado pelos professores.
Falo todos os dias com o meu educando acerca da sua vida escolar.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

Critério 6. Satisfação do cidadão/cliente (Pais e Encarregados de Educação)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

4

5

O ensino que é praticado corresponde às minhas expectativas.
Os professores da turma informam os alunos sobre as finalidades e os objetivos da sua
disciplina.
O ambiente escolar no Agrupamento é bom.
Gosto das atividades de convívio/socialização desenvolvidas no Agrupamento.
A formação disponibilizada pelo Agrupamento em colaboração com outras instituições
é adequada.
Verifico que o meu educando se sente à vontade para apresentar as suas questões aos
professores.
O Diretor de Turma acompanha as dificuldades e os progressos do meu educando.
As convocatórias do Diretor de Turma são claras e atempadas.
Os programas das disciplinas do meu educando são cumpridos.
Os professores da turma do meu educando raramente faltam.
A BE/CRE disponibiliza os recursos e os meios adequados à sua finalidade.
O serviço prestado pelo bar é de boa qualidade.
O serviço prestado pelo refeitório é de boa qualidade.
O serviço prestado pela reprografia é do meu agrado.
O serviço prestado pela papelaria é do meu agrado.
O atendimento e apoio prestados pelos funcionários da secretaria/SASE são
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17
18
19
20
21
22

adequados.
Sou bem atendido pelos auxiliares de ação educativa, quando os procuro para tratar de
algum assunto.
As atividades promovidas pela Associação de Pais e Encarregados de Educação são
relevantes.
Conheço a oferta educativa (níveis de ensino e cursos) existente no Agrupamento.
A oferta educativa (cursos) da escola é adequada.
Gosto das Atividades de Enriquecimento Curricular promovidas pelo Agrupamento.
Gosto que o meu educando frequente esta de escola.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

Critério 8. Impacto na sociedade

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

2

3

4

5
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1

2

3

4

5
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A imagem do Agrupamento, em Murça, é boa.
Conheço a página da escola na internet.
A página da escola na Internet disponibiliza os serviços que necessito.
O Agrupamento está presente em diversos projetos organizados no concelho.
O horário de funcionamento da escola é adequado.
As atividades dinamizadas no âmbito dos projetos em desenvolvimento (PELT, PES, PNL,
Sexualidade, Clubes e Atividades de Enriquecimento Curricular, …) permitem ao aluno a
formação para a cidadania.
O Agrupamento empenha-se na melhoria do nível educativo da população de todo o
concelho.
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 dos alunos como
cidadãos ativos na sociedade.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

Critério 9. Resultados de desempenho-chave

1
2
3
4
5
6
7
8

No Agrupamento não existem problemas de indisciplina.
As regras de disciplina no Agrupamento incutem o respeito pelos outros.
Os conflitos são resolvidos com justiça e de forma democrática.
Genericamente, os docentes são tratados com respeito.
As metodologias utilizadas na sala de aula contribuem para melhorar os resultados.
Incentivo o meu educando para atingir bons resultados escolares.
Sinto que a generalidade dos alunos se empenha muito para obter bons resultados
escolares.
Para além dos conhecimentos, a escola promove a aquisição de capacidades
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9
10
11
12
13
14

importantes para a vida do meu educando.
As atividades desenvolvidas no Agrupamento, para além da componente letiva, são do
interesse do meu educando.
O meu educando fala-me frequentemente das atividades que a escola realizou.
A generalidade dos alunos empenha-se para obter bons resultados escolares.
Conheço o trabalho efetuado pela Equipa de Autoavaliação (EAA).
Sinto que o meu educando gosta de frequentar a escola.
Sinto que o meu educando está seguro na escola.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

Observações
(Pode usar este espaço para emitir a sua opinião acerca de algum aspeto que considere importante).

O questionário terminou.
Muito obrigado pela sua colaboração.
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A Equipa de autoavaliação:
Palmira Guedes (coordenadora)
Maria Céu Calvão (pres. conselho geral)
Humberto Nascimento (subdiretor)
Maria Gracinda Alves (adjunta direção)
José António Aires (rep. pessoal docente)
Alice Silva (rep. pessoal docente)
Clementina Borges (rep. APEE)
Esmeralda Alves (rep. pessoal não docente)
Tatiana Fernandes (rep. dos alunos)
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