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1.INTRODUÇÃO
A procura da excelência na escola pública é uma preocupação de longa data uma vez que a ela compete a
formação dos jovens e, dos seus conhecimentos e competências, depende o futuro do desenvolvimento do país.
Neste sentido, o Agrupamento de Escolas de Murça procura a excelência com o objetivo de melhorar o seu serviço
educativo.
A Equipa de Autoavaliação do Agrupamento (EAA) teve a seu cargo o início de um processo de
autoavaliação com a finalidade de registar os aspetos positivos da organização, identificar as áreas mais
problemáticas e os aspetos a melhorar e, na sequência desta análise, propor soluções mais adequadas para as
dificuldades encontradas e potenciar os aspetos positivos.
Neste contexto, o Agrupamento desenvolveu pelo sexto 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
A autoavaliação é um processo de avaliação interna, mas a intervenção de agentes externos revela-se
fundamental para uma maior objetividade da avaliação. Para este efeito, no presente ano letivo, o Agrupamento
de Escolas de Murça continuou um trabalho de parceria com a equipa de consultores externos do Serviço de Apoio
à Melhoria das Escolas (SAME) da Universidade Católica do Porto.
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 orientar o trabalho 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:
resultados escolares e gestão e circulação de informação.
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. Todo o processo de avaliação externa foi acompanhado pela EAA: desde a preparação do processo, à
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participação nos painéis e à análise dos resultados e consequente elaboração do plano de melhoria enviado à
Inspeção Geral de Educação e Ciência.
No ano letivo (2012/2013), a EAA dirigiu o seu trabalho tendo como referência o Plano de Melhoria 20122016 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.
No presente ano letivo a EAA orientou o seu trabalho reportando-se novamente ao Plano de Melhoria
2012-2016. Foram aplicados questionários a quatro grupos – docentes, não docentes, alunos e pais /encarregados
de educação. Os questionários foram elaborados pela EAA para serem analisados os nove critérios da CAF. Dado
que a indisciplina fora identificada como uma área de melhoria prioritária, os questionários incluíram questões
sobre esta problemática, de modo a possibilitar um conhecimento das suas causas, o seu nível de gravidade, bem
como as estratégias para a minorar e até ultrapassar. Os consultores externos realizaram entrevistas a grupos
focais - coordenadores de ciclo e de departamento. Neste relatório são ainda expostas as ações desencadeadas no
decurso do ano letivo, divulgando-se 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 o aperfeiçoamento contínuo do
serviço educativo. São também 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 e de um dos
representantes dos docentes. Assim a equipa é constituída pelos seguintes elementos:
 Palmira Guedes (coordenadora)
 Maria do Céu Calvão (presidente do conselho geral)
 Humberto Nascimento (subdiretor)
 Maria Gracinda Alves (adjunta da diretor)
 José António Aires (rep. pessoal docente)
 Paulo Santos (rep. pessoal docente)
 Clementina Borges (rep. Associação de Pais e Encarregados de Educação)
 Esmeralda Alves (rep. pessoal não docente)
 Tatiana Fernandes (rep. dos alunos)
Estão representadas as principais estruturas que intervêm no processo educativo - professores, alunos, pais
e encarregados de educação (PEE) e pessoal não docente.
Prosseguiu-se 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
a)
Passos

Ao longo do 1.º período
Tarefas

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

Operacionalização
- Indicar os novos membros da equipa de
Autoavaliação.
- 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
- Realizar a avaliação individualmente ou em equipa e
5.º
autoavaliação
pontuar;
 - Obter o consenso da equipa quanto ao diagnóstico e
pontuação.
Analisar os resultados
 - Analisar os resultados obtidos através dos diferentes
6.º
da autoavaliação
instrumentos de recolha de informação.

Calendarização
setembro
outubro e
novembro
outubro a
dezembro

outubro a
dezembro

Calendarização

janeiro a março

março
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7.º


Elaborar um relatório
que descreva os 1.
resultados da
autoavaliação 2.
3.

O relatório de autoavaliação (RAA) deve conter no
mínimo os seguintes elementos:
1- Os pontos fortes e as áreas de melhoria (AM) para
cada subcritério apoiados em evidências relevantes;
2- Uma pontuação justificada por subcritério;
3- Tópicos/sugestões para as ações de melhoria.

Até final de maio

c) DIVULGAR OS RESULTADOS: no final do ano letivo 2013/14 e no próximo ano letivo
Passos
Tarefas
Operacionalização
Calendarização
- Divulgar à comunidade o relatório com os resultados
Final do ano letivo
Divulgar os resultados
8.º
obtidos.
2013/14
da autoavaliação
(junho/julho)
Proceder a eventuais - A apresentar pelo diretor, que decidirá os mecanismos
alterações no Plano de de eventual alteração do PM.
Melhoria

9.º ,
10.º e
11.º

Continuar a
implementar o Plano
de Melhoria

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

Continuar a
implementar o
processo de
autoavaliação

- Continuar a verificar se as mudanças têm efeito
positivo.

Final do ano letivo
2013/14
e
próximo ano letivo
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3. METODOLOGIA
3.1. Linhas gerais
A EAA orientou a sua atenção dando continuidade ao referido no Plano de Melhoria 2012-2016 que prevê
as ações que serão objeto de análise e avaliação. Assim, com base no citado Plano e no Projeto Educativo, a EAA
centrou a sua dinâmica em três delas focando-se essencialmente na:
 Oferta educativa diversificada;
 Prevenção e resolução de conflitos;
 Valorização do mérito escolar;

3.2. Metodologia da EAA / SAME
No sentido de maximizar os recursos disponíveis procurou-se diversificar a metodologia de trabalho
articulando-se, sempre que possível, com os consultores externos em termos de horário e de dinâmica. 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.
 Realização de entrevista semiestruturada com os representantes dos PEE das turmas do Agrupamento
com mais problemas, tendo por base a análise dos registos do Gabinete de Mediação de Conflitos.
 Elaboração de um cartaz de divulgação da autoavaliação do Agrupamento.
 Realização, em articulação com os consultores do SAME da UC de:
 Reuniões com os coordenadores de departamento
 Reuniões com os elementos da direção.
 Entrevistas aos coordenadores de ciclo e de departamento.
 Formulação de entrevistas semiestruturadas aos delegados das turmas com mais problemas.

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 e incluíam três questões
relativas à indisciplina. Nestas solicitava-se que se identificassem as principais causas da indisciplina, o seu nível de
gravidade e as estratégias consideradas relevantes para a combater.
Manteve-se a opção de resposta “Não Aplicável”, 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

Concordo
4

Concordo
plenamente
5

Não
Aplicável
NA

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
pudesse 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
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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.
No processo de preparação destes questionários seguiram-se as ações usadas 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 fase de aplicação dos questionários, observaram-se taxas de resposta bastante elevadas, que em
média se situaram em valores acima dos 94% (Tabela I; Fig. 1 e Fig. 2).

Tabela I - TAXA DE RESPOSTA AOS QUESTIONÁRIOS DA AUTOAVALIAÇÃO 2013.2014
Amostra
EPE

1º
CEB

Distribuídos

Recolhidos

TOTAL

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

%

Docentes

3

9

34

3

9

34

3

9

30

46

46

42 91,3%

Funcionários

3

9

26

3

9

26

3

9

21

38

38

33 86,8%

15

34

61

15

34

59

11

34

56

110

108

101 93,5%

Alunos

0

9

65

0

9

63

0

9

62

74

72

71 98,6%

TOTAL

21

61

186

21

61

182

17

61

169

268

264

247 93,6%

PEE

Fig. 1- Taxa de resposta aos questionários de autoavaliação 2013-2014

98,6%

Alunos

93,5%

PEE

86,8%

Funcionários

91,3%

Docentes
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20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Fonte: Questionários Autoavaliação (2014)

1

FERREIRA, Conceição Coelho; SIMÕES, Natércia Neves (1987) – Tratamento estatístico e gráfico em Geografia. Gradiva. Lisboa.
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Fig. 2 - Amostra, distribuição e recolha de questionários da autoavaliação
2013-2014
71
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Amostra
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80

Fonte: Questionários Autoavaliação (2014)

100

120

Nº de Questionários

Posteriormente 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.
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4. RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS
4.1. Resultados globais
Numa perspetiva geral, os resultados apresentam um valor médio de 3,93, o que significa 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

1

Professores

4,36

Funcionários
Alunos

2

3

4

5

6

7

4,35

4,09

3,72

4,18

4,07

3,6

4,26

3,74

3,75

3,83

3,63

3,99

3,71

3,84

3,86

PEE

3,82

3,78

3,95

3,67

3,8

3,97

TOTAL

4,02

3,84

4,07

3,71

3,89

3,92

8

9

Global

4,09

4,32

3,87

4,12

3,99

4,07

3,62

3,89

3,95

3,96

3,85

3,9

3,72

3,83

4,06

3,79

3,93

4,04

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

4.1.1. DOCENTES
Verifica-se que todas as questões apresentam resultados bastante positivos, sendo a média global de
4,12, havendo seis, dos oito critérios analisados, com um valor superior a 4,0 (figs. 3 e 4 e tabela IV). É identificada
como área de melhoria o problema de indisciplina (tabela III).

Fig. 3 - Valores médios dos docentes, por critério
3,87

Critério 9 - Resultados de desempenho-chave

4,32

Critério 8 - Impacto na sociedade

4,09

Critério 7 - Satisfação dos colaboradores

4,18

Critério 5 - Gestão de processos e mudança

3,72

Critério 4 - Parcerias e recursos

4,09

Critério 3 - Gestão das pessoas
Critério 2 - Planeamento e estratégia

4,35

Critério 1 - Liderança

4,36

0

1

2

Fonte: EAA (2014) - Questionário de satisfação para professores.

3

4

5

Escala de avaliação
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Fig. 4 - Valores médios dos docentes, por critério e opção de resposta

Critério 9 - Resultados de desempenho-chave

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

Critério 2 - Planeamento e estratégia

Nem concordo nem
discordo

Critério 1 - Liderança

Concordo
0%

20%

40%

60%

Fonte: EAA (2014) - Questionário de satisfação para professores.

80%

100%
Concordo
plenamente

Tabela III – ÁREAS DE MELHORIA CONSIDERADAS NO QUESTIONÁRIO DOS DOCENTES
Critério
9

Nº
2

ÁREA DE MELHORIA (<3,0)
Questão
No Agrupamento não existem problemas de indisciplina.
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Tabela IV – PONTOS FORTES CONSIDERADOS NO QUESTIONÁRIO DOS DOCENTES

Critério

1

Nº
1
2
3
4
6
7
8
9
1
2
3
4
5

2

3

4

5

7

8

9

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

PONTOS FORTES (>4,0)
Questão
Conheço os elementos que constituem a direção.
A divulgação do Projeto Educativo (PE) é adequada.
A informação sobre as atividades que se realizam na minha escola é adequada.
Sei quem são os representantes dos docentes no Conselho Geral (CG).
A forma como são divulgados os assuntos tratados (resumos) nos diferentes órgãos (Conselho Pedagógico e Conselho Geral) é
adequada.
As sugestões dos docentes são tidas em consideração pelo Diretor.
O Agrupamento proporciona apoio e acompanhamento aos novos docentes.
Quando apresento propostas em departamento, elas são ouvidas.
Conheço o Plano Anual de Atividades do Agrupamento (PAA).
As atividades do PAA são importantes para o sucesso educativo dos alunos.
Já consultei o Projeto Educativo (PE).
O Agrupamento apoia os docentes que apresentam dificuldades.
O Agrupamento propicia oportunidades para que todos os docentes possam desenvolver as suas potencialidades.
O meu Coordenador de departamento mantém-me informado sobre as questões importantes para o meu bom desempenho
escolar.
Consulto habitualmente o portal do Agrupamento na internet.
O portal do Agrupamento na internet disponibiliza a informação que necessito.
Já apresentei sugestões ao coordenador(a) de departamento, para ele(a) a transmitir nos diversos órgãos.
Já apresentei sugestões ao delegado(a) de grupo, para ele(a) a transmitir nos diversos órgãos.
Analiso informalmente com colegas do conselho de turma ou grupo, as dificuldades/progressos dos meus alunos.
Os docentes têm em conta as sugestões dos alunos.
Os docentes aceitam as críticas pertinentes dos alunos.
Comento com os alunos os seus progressos e dificuldades.
O Agrupamento fomenta a participação das famílias na vida da escola.
Os equipamentos informáticos disponíveis são os necessários.
Os equipamentos informáticos estão em boas condições de funcionamento.
Os apoios (apoios educativos, TurmaMais, coadjuvação, tutorias…) oferecidos pela escola são adequados.
O funcionamento das Atividades de Enriquecimento Curricular (clubes, desporto escolar…) responde às necessidades dos
alunos.
A existência do Curso Vocacional é uma mais-valia para o Agrupamento.
A existência dos Cursos Profissionais é uma mais-valia para o Agrupamento.
O Agrupamento disponibiliza informação acerca das possíveis escolhas profissionais e educativas dos alunos.
A existência dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) é importante para os alunos.
O acompanhamento dos alunos nos SPO é adequado.
Preocupo-me com o insucesso escolar e esforço-me para o diminuir.
Os apoios (apoios educativos, TurmaMais, coadjuvação, tutorias…) oferecidos pela escola são adequados.
O funcionamento das Atividades de Enriquecimento Curricular (clubes, desporto escolar…) responde às necessidades dos
alunos.
A existência do Curso Vocacional é uma mais-valia para o Agrupamento.
A existência dos Cursos Profissionais é uma mais-valia para o Agrupamento.
O Agrupamento disponibiliza informação acerca das possíveis escolhas profissionais e educativas dos alunos.
A existência dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) é importante para os alunos.
O acompanhamento dos alunos nos SPO é adequado.
Preocupo-me com o insucesso escolar e esforço-me para o diminuir.
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.
Os serviços de educação especial (SEE) contribuem para a inclusão dos alunos na sociedade.
O Agrupamento empenha-se na melhoria do nível educativo da população de todo o concelho.
A disponibilização, pelo Agrupamento, de psicólogos contribui para uma aproximação da escola à família.
Os valores veiculados pela escola contribuem para a formação de cidadãos ativos na sociedade.
As atividades desenvolvidas no Agrupamento, para além das atividades letivas, são do interesse dos alunos.
As regras de disciplina no Agrupamento incutem o respeito pelos outros.
As regras de disciplina no Agrupamento favorecem a convivência democrática.
Os conflitos são resolvidos com justiça e de forma pedagógica.
As metodologias usadas na sala de aula contribuem para os resultados obtidos.
O processo de avaliação interna, fez com que eu refletisse sobre os problemas e as potencialidades do Agrupamento.
Estou globalmente satisfeito com o serviço educativo prestado pelo Agrupamento.
Nas minhas aulas há um ambiente favorável à aprendizagem.
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4.1.2 NÃO DOCENTES
Todas as questões apresentam resultados acima dos três valores, sendo a média global de 3,89, verificandose que apenas dois critérios ultrapassam o 4,0 (figs. 5 e 6 e tabela V).
Neste grupo não foi identificada qualquer área de melhoria.

Fig. 5 - Valores médios do pessoal não docente, por critério
3,62

Critério 9. Resultados de desempenho-chave

4,07

Critério 8. Impacto na sociedade
Critério 7. Satisfação dos colaboradores (não
docentes)

3,99
3,75

Critério 5. Gestão de processos e mudança

3,74

Critério 4. Parcerias e recursos

4,26

Critério 3. Gestão das pessoas

3,60

Critério 2. Planeamento e estratégia

4,07

Critério 1. Liderança
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3,00

Fonte: EAA (2014) - Questionário de satisfação para funcionários
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Fig. 6 - Valores médio do pessoal não docente, por critério e opção de resposta
Critério 9. Resultados de desempenho-chave

Critério 8. Impacto na sociedade

Opções de resposta
Critério 7. Satisfação dos colaboradores (não
docentes)

Discordo
totalmente

Critério 5. Gestão de processos e mudança

Discordo

Critério 4. Parcerias e recursos

Nem concordo
nem discordo
Critério 3. Gestão das pessoas

Concordo
Critério 2. Planeamento e estratégia

Concordo
totalmente

Critério 1. Liderança
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Fonte: EAA (2014) - Questionário de satisfação para funcionários.
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Tabela V – PONTOS FORTES CONSIDERADOS NO QUESTIONÁRIO DOS NÃO DOCENTES
Critério

1

3

4
5

7

8

9

Nº
1
2
4
6
7
9
1
3
5
6
7
8
8
9
7
8
2
3
4
5
1
4
5
6
6
7

PONTOS FORTES (>4,0)
Questão
Conheço os elementos que constituem a direção.
A direção valoriza os meus contributos para o funcionamento do Agrupamento.
Sei como e onde obter informações diversas sobre assuntos de natureza administrativa.
A direção envolve os funcionários na autoavaliação do Agrupamento.
O diretor aceita sugestões de melhoria.
Sou ouvido pelo coordenador(a) dos funcionários.
Mostro-me disponível para realizar as tarefas que me são solicitadas.
No Agrupamento existe uma boa relação entre funcionários e a direção.
Estou satisfeito com o meu horário de trabalho.
Sou tratado com o devido respeito pelos alunos.
Sinto que o meu trabalho é valorizado pelo Agrupamento.
O Agrupamento fomenta a participação das famílias na vida da escola.
Estou satisfeito com o serviço de refeições que é prestado na Escola.
Estou satisfeito com o trabalho efetuado prestado pelos serviços administrativos.
O Agrupamento disponibiliza informação acerca das possíveis escolhas profissionais e educativas dos alunos.
A existência dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) é importante para os alunos.
Sinto-me à vontade para apresentar questões junto do representante do pessoal não docente.
Estou satisfeito com o serviço de refeições que é prestado na Escola.
Estou satisfeito com o trabalho efetuado prestado pelos serviços administrativos.
Estou satisfeito com o serviço prestado pelo bar.
A imagem do Agrupamento, em Murça, é boa.
O Agrupamento empenha-se na melhoria do nível educativo da população de todo o concelho.
A disponibilização, pelo Agrupamento, de psicólogos contribui para uma aproximação da escola à família.
Os valores veiculados pela escola contribuem para a formação de cidadãos ativos na sociedade.
Sou tratado com respeito pelos meus alunos.
O processo de avaliação interna, fez com que eu refletisse sobre os problemas e as potencialidades do Agrupamento.
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4.1.3. ALUNOS
Constata-se que todas as questões apresentam resultados bastante acima dos três valores, sendo a média
global de 3,96, no entanto, em nenhum critério se atinge o valor atinge de 4,0 (figs. 7 e 8 e tabela VI).
Não foi identificada qualquer questão que possa ser considerada como área de melhoria.

Fig. 7 - Valores médios dos alunos, por critério
Critério 9 - Resultados de desempenho-chave
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Critério 6 - Satisfação do cidadão/cliente
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Critério 5 - Gestão de processos e mudança
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Critério 4 - Parcerias e recursos
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Critério 3 - Gestão das pessoas
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Critério 2 - Planeamento e estratégia

3,83

Critério 1 - Liderança
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Fonte: EAA (2014) - Questionário de satisfação para alunos.

Fig.8 - Valores médios dos alunos, por critério e opção de resposta
Critério 9 - Resultados de desempenho-chave

Opções de
resposta

Critério 8 - Impacto na sociedade

Critério 6 - Satisfação do cidadão/cliente

Discordo
Totalmente

Critério 5 - Gestão de processos e mudança

Discordo

Critério 4 - Parcerias e recursos

Nem concordo
nem discordo

Critério 3 - Gestão das pessoas

Concordo
Critério 2 - Planeamento e estratégia

Concordo
plenamente

Critério 1 - Liderança
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Fonte: EAA (2014) - Questionário de satisfação para alunos.
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Tabela VI – PONTOS FORTES CONSIDERADOS NO QUESTIONÁRIO DOS ALUNOS

Critério

1

2

3

5

6
8

9

Nº
3
8
9
10
4
6
1
5
7
1
3
9
10
2
10
4
5
6
7
8
9
10

PONTOS FORTES (>4,0)
Questão
A informação sobre as atividades que se realizam na minha escola é adequada.
O Agrupamento proporciona apoio e acompanhamento aos novos alunos.
Quando apresento propostas ao meu Delegado de Turma, ele ouve-me.
Quando apresento propostas ao meu Diretor de Turma, ele ouve-me.
O Agrupamento apoia os alunos que apresentam dificuldades.
O meu Diretor de Turma mantém-me informado sobre as questões importantes para o meu bom
desempenho escolar.
Os meus professores comentam comigo os meus progressos e dificuldades.
Os meus professores incentivam-me a trabalhar para aprender mais.
O Agrupamento fomenta a participação das famílias na vida da escola.
Os apoios (apoios educativos, TurmaMais, coadjuvação, tutorias…) oferecidos pela escola são adequados.
O acompanhamento dos alunos com Necessidades Educativas Especiais é adequado.
A existência dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) é importante para os alunos.
O acompanhamento dos alunos nos SPO é adequado.
O Agrupamento proporciona apoio e acompanhamento aos novos alunos.
Estou satisfeito com o serviço prestado pela reprografia.
O meu Agrupamento empenha-se na melhoria do nível educativo da população de todo o concelho.
A disponibilização, pelo Agrupamento, de psicólogos contribui para uma aproximação da escola à família.
Trato os professores com respeito.
Os professores incentivam-me a atingir bons resultados.
A escola faculta-me conhecimentos e competências que me vão ser importantes para a vida.
Estou globalmente satisfeito com o serviço educativo prestado pelo Agrupamento.
Empenho-me para atingir bons resultados escolares.
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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 3,83, todavia,
nenhum critério atinge o 4,0 (figs. 9 e 10 e tabela VII).
Não foram identificadas áreas de melhoria.

Fig. 9 - Valores médios dos PEE, por critério
3,72

Critério 9 - Resultados de desempenho-chave
Critério 8 - Impacto na sociedade

3,90

Critério 6 - Satisfação do cliente
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Critério 5 - Gestão de processos e mudança
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Critério 4 - Parcerias e recursos
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Critério 3 - Gestão das pessoas
Critério 2 - Planeamento e estratégia

3,78

Critério 1 - Liderança
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Fonte: EAA (2014) - Questionário de satisfação para PEE.
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Fig.10 - Valores médio dos PEE, por critério e opção de resposta

Critério 9 - Resultados de desempenhochave

Opções de resposta

Critério 8 - Impacto na sociedade
Discordo
Totalmente
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Critério 3 - Gestão das pessoas
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Concordo
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Critério 1 - Liderança
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Fonte: EAA (2014) - Questionário de satisfação para PEE.
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Tabela VII – PONTOS FORTES CONSIDERADOS NO QUESTIONÁRIO DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Critério
1

2

Nº
8
1
2
3

3

1
2
4

5

10

6

3
6
8
13

PONTOS FORTES (>4,0)
Questão
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 meu
educando.
Conheço os conteúdos trabalhados pelo meu educando nas diferentes disciplinas.
O Diretor de Turma faz uma boa ligação entre o aluno/professor/família.
O meu educando é tratado com respeito pelos professores.
Sou informado regularmente, pelo Diretor de Turma, sobre os resultados de aprendizagem do meu
educando.
O Diretor de Turma acompanha as dificuldades e os progressos do meu educando.
Estou satisfeito com os transportes escolares.
Estou satisfeito com o trabalho efetuado prestado pelos serviços administrativos.
Gosto que o meu educando frequente este Agrupamento.
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5.

ANÁLISE DA INDISCIPLINA COM BASE NAS INFORMAÇÕES DAS ENTREVISTAS/GRUPOS FOCAIS E NOS
QUESTIONÁRIOS
5.1. Registo das informações obtidas na reunião com delegados e subdelegados de turma
Foi realizada uma reunião com os delegados e subdelegados de turma no dia 5 de fevereiro, pelas 10:30h,
na qual estiveram presentes 16 alunos, tendo faltado os subdelegados das turmas do 9.º C e do 12.º C.
Os alunos participaram ativamente na discussão dos assuntos, principalmente os delegados das turmas do
2.º ciclo.
Apresentaram-se os dados das participações de ocorrência relativos ao 1.º período, salientando que esse
foi o critério para a seleção.
Foram abordados os parâmetros seguintes:
 Tipos de indisciplina
 Causas da indisciplina
 O que fazem os professores
 O que consideram que deveria ser feito
Em relação a cada um destes parâmetros analisados concluiu-se o seguinte (salienta-se a conclusão mais
consensual a negrito):
1. Tipos de indisciplina
 Má educação (desrespeito para com os professores)
 Asneiras
 Falta de atenção
 Falar sem autorização
 Não aceitar opiniões dos outros
 Interromper
 Conflitos (gozos)
2. Causas da indisciplina
 Falta de interesse
 Problemas externos às aulas
 Revolta
 Conflitos entre pares
 Tentativa de se evidenciarem
 Problemas familiares
 Alguns elementos desestabilizadores
3. O que fazem os professores
 Depende da atitude dos alunos (avisam, mandam para a rua…)
 Falar com o aluno e pô-lo de castigo
 Depende do professor (ameaça, 2 minutos para a rua…)
 Chamam à atenção
4. O que consideram que deveria ser feito
 Criar uma boa relação entre aluno e professor (alguns professores rebaixam os alunos, outros
desistem deles, os professores devem incentivar ao trabalho)
 Ordem de saída da sala de aula
 Tentar conversar com os alunos, caso o aluno não mude, castigar
 Marcar mais TPC
 Os alunos falarem com colegas mais responsáveis
 Tentar integrar os alunos no trabalho
 Encaminhar os alunos para os SPO
 PEE falarem com os alunos
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5.2. Registo das informações obtidas na reunião com os representantes dos pais e encarregados de
educação
Foi realizada uma reunião com os representantes dos pais e encarregados de educação no dia 5 de
fevereiro pelas 14:30h. Estiveram presentes 5 encarregados de educação.
Deu-se início à reunião com a apresentação dos dados disponíveis na página do Agrupamento, relativos às
participações de ocorrência do 1.º período.
Foram abordados os parâmetros seguintes:
 Tipos de indisciplina
 Causas da indisciplina
 O que fazem os professores
 O que consideram que deveria ser feito
Em relação a cada um destes parâmetros analisados concluiu-se o seguinte (salienta-se a conclusão mais
consensual a negrito):
1. Tipos de indisciplina
 Falta de respeito para com os professores e alunos.
 Falta de autoridade dos professores (os alunos não reconhecem autoridade)
 Diferente de disciplina para disciplina
 Falta de cooperação entre colegas
 Falar com os colegas
2.

Causas da indisciplina
 Família
 Falta de motivação dos alunos (são obrigados a estar na escola)
 Falta de interesse dos pais para com os filhos
 Falta de diálogo entre pais e filhos.

3.

O que fazem os professores
 Depende dos professores
 Ordem de saída da sala de aula com marcação de falta
 Perdoam
 Alguns professores falam (os professores fazem o melhor)

4.

O que consideram que deveria ser feito
 União de todos os professores
 Chamar os pais no dia em que acontece o desrespeito
 Orientar os alunos para as áreas mais adequadas para eles, o mais precocemente possível
 Fazer ver a realidade.
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5.3. Resultados dos questionários
Nos questionários elaborados houve, pela primeira, a preocupação de incluir três grupos de questões
relativos à indisciplina. Embora estes grupos não façam parte da metodologia CAF, a EAA considerou útil auscultar
a opinião da comunidade escolar acerca de:
 Principais causas da indisciplina
 Gravidade da indisciplina
 Estratégias que devem ser utilizadas para a combater
Na análise dos dados recolhidos seguiu-se a seguinte metodologia:
 Começou-se por considerar a média dos quatro públicos – docentes, não docentes, alunos e PEE,
conseguindo-se, assim, hierarquizar quais as principais causas, a gravidade e as estratégias que devem
ser seguidas para a combater (fig. 11, 13 e 15);
 De seguida, procedeu-se à comparação das opiniões dos docentes e dos alunos nos indicadores
considerados (fig. 12, 14 e 16). Este aspeto revelou-se importante, pois são os dois principais públicos
que interagem na sala de aula, pelo que é relevante perceber-se o que cada um pensa acerca da
indisciplina.

Começando por analisar as causas da problemática em apreço, pode-se verificar que a distração e a
irrequietude dos alunos são os dois principais motivos apontados (fig. 11).

Fig.11 - Principais causas da indisciplina

Distração.
Irrequietude dos alunos.
Falta de cooperação dos alunos nas atividades propostas pelo…
Desinteresse.
A indisciplina não é a mesma em todas as aulas.
Reação agressiva dos alunos quando provocados.
Os alunos não reconhecerem a autoridade dos professores.
Troca de mensagens entre colegas.
Os alunos não reconhecerem a autoridade dos funcionários.
Desinteresse absoluto pela escola.
Não trazer os materiais necessários para trabalhar
Uso do telemóvel na sala de aula.
Interrupção das aulas com atitudes agressivas.
Desagrado pelas atividades propostas pelo professor.
Pedidos frequentes para ir à casa de banho.
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Fonte: Questionários Autoavaliação (2014)
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Fazendo a comparação das causas apontadas pelos docentes e pelos alunos, apurou-se que em todas as
questões os valores resultantes das apreciações dos docentes são mais elevados (fig. 12), pois apresentam uma
média de 3,70 e os dos alunos de 2,68.

Fig. 12 - Principais causas da indisciplina, segundo a opinião dos alunos e
docentes
Distração.
Irrequietude dos alunos.
Falta de cooperação dos alunos nas atividades
propostas pelo professor.
Desinteresse.
A indisciplina não é a mesma em todas as aulas.
Reação agressiva dos alunos quando provocados.
Os alunos não reconhecerem a autoridade dos
professores.
Troca de mensagens entre colegas.
Os alunos não reconhecerem a autoridade dos
funcionários.
Desinteresse absoluto pela escola.
Não trazer os materiais necessários para trabalhar
Alunos

Uso do telemóvel na sala de aula.
Interrupção das aulas com atitudes agressivas.

Docentes
Desagrado pelas atividades propostas pelo professor.
Pedidos frequentes para ir à casa de banho.
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Fonte: Questionários Autoavaliação (2014)
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Da apreciação efetuada resultou o escalonamento das situações/comportamentos que se podem
considerar “muito graves” (fig. 13). Nesta questão destacam-se as agressões físicas ou verbais, bem como a falta
de respeito em relação aos professores.

Fig. 13 - É muito grave quando um aluno…

Goza com os professores.
Agride fisicamente qualquer membro da
comunidade escolar.
Agride verbalmente os professores.
Agride verbalmente os funcionários.
Desobedece às ordens dos professores.
Agride verbalmente os colegas.
Chantageia os colegas.
Danifica os equipamentos/materiais.
Desobedece às ordens dos funcionários.
Recusa-se a trabalhar.
Goza com os colegas.
Tem brincadeiras inapropriadas.
Suja os espaços da escola.
Troca mensagens com os colegas durante as
aulas.
Faz perguntas pouco adequadas ao contexto
de sala de aula.
Fala na sala de aula quando não autorizado
pelo professor.
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Fonte: Questionários Autoavaliação (2014)
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Segundo o ponto de vista dos alunos e dos docentes, verifica-se que o mesmo é diferenciado. Ambos
reconhecem a gravidade da situação, embora seja mais evidenciada por parte dos docentes (fig. 14).

Fig. 14 - É muito grave quando um aluno…

Goza com os professores.
Agride fisicamente qualquer membro da comunidade
escolar.
Agride verbalmente os professores.
Agride verbalmente os funcionários.
Desobedece às ordens dos professores.
Agride verbalmente os colegas.
Chantageia os colegas.
Danifica os equipamentos/materiais.
Desobedece às ordens dos funcionários.
Recusa-se a trabalhar.
Goza com os colegas.
Tem brincadeiras inapropriadas.
Suja os espaços da escola.
Alunos

Troca mensagens com os colegas durante as aulas.
Faz perguntas pouco adequadas ao contexto de sala
de aula.

Docentes

Fala na sala de aula quando não autorizado pelo
professor.
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5

Fonte: Questionários Autoavaliação (2014)
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A análise das estratégias que devem ser utilizadas para combater a indisciplina permite constatar a
importância da intervenção dos pais e encarregados de educação e da direção. De salientar que a estratégia de
suspensão das atividades letivas é a menos referenciada (fig. 15).

Fig. 15 - Estratégias que devem ser utilizadas para combater a
indisciplina…

A intervenção dos Pais e Encarregados de Educação.
O encaminhamento de situações de maior gravidade para a
direção.
A realização de atividades comunitárias na escola.

O diálogo com os alunos.
O acompanhamento dos Serviços de Psicologia e Orientação
Escolar.
Comunicação na caderneta.
A ordem de saída da sala de aula, com encaminhamento
para o Gabinete de Mediação de Conflitos e comunicação…
A advertência.
A ordem de saída da sala de aula, com encaminhamento
para o Gabinete de Mediação de Conflitos.
A ordem de saída da sala de aula, com comunicação ao
diretor de turma.
A repreensão escrita, com registo no dossiê individual do
aluno.
Impedimento de o aluno usufruir de determinadas
atividades na escola (clubes, utilização de…
A suspensão das atividades letivas.
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Fonte: Questionários Autoavaliação (2014)
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Dos elementos decompostos sobre as Estratégias que devem ser utilizadas para combater a indisciplina,
observa-se que, mais uma vez, as opiniões dos alunos e dos docentes divergem, embora não sejam tão
pronunciadas. De salientar que há mesmo um aspeto, o mais radical, que é aquele a que menos se recorre, em que
as pontuações coincidem (fig. 16).

Fig. 16 - Estratégias que devem ser utilizadas para combater a indisciplina…

A intervenção dos Pais e Encarregados de
Educação.
O encaminhamento de situações de maior
gravidade para a direção.
A realização de atividades comunitárias na escola.

O diálogo com os alunos.
O acompanhamento dos Serviços de Psicologia e
Orientação Escolar.
Comunicação na caderneta.
A ordem de saída da sala de aula, com
encaminhamento para o Gabinete de Mediação…
A advertência.
A ordem de saída da sala de aula, com
encaminhamento para o Gabinete de Mediação…
A ordem de saída da sala de aula, com
comunicação ao diretor de turma.
Alunos

A repreensão escrita, com registo no dossiê
individual do aluno.
Impedimento de o aluno usufruir de determinadas
atividades na escola (clubes, utilização de…

Docentes
A suspensão das atividades letivas.
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Fonte: Questionários Autoavaliação (2014)
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6. GRAU DE CONCRETIZAÇÃO DAS SUGESTÕES APRESENTADAS NO ANO ANTERIOR
Tabela VIII – Grau de concretização das sugestões apresentadas no ano anterior
Domínios

Relação escola/família

Criação de regras
claras

Tópicos e 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…).
Reuniões DT/PEE.

X
X
X

Prémio de Mérito escolar.

X

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).
Possibilidades dos alunos solicitarem
mediação em caso de conflito eminente
com colegas.
Conversas informais e sistemáticas.



Consciencialização dos alunos e pais.



Consciencialização para o 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.





Comportamento




Não

X

Quadro de mérito escolar e social



INDISCIPLINA/BARULHO

Sim
X

Outras ações efetuadas
Folhetos informativos acerca das
provas exames.
Convites para atividades de final
de cada período.
Painel com a equipa de
autoavaliação/Representantes
PEE.
Entrega de diplomas.
Prémio para a melhor turma da
escola.
Gala das AECs.
Visita de estudo para todos os
colaboradores da escola.
Devido à complexidade do
conceito (mau comportamento)
está a ser elaborado um
documento que contará com os
contributos
das
diferentes
estruturas
educativas
e
representantes da comunidade.

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Ações do PELT, PRESSE, PASS, …

X
X
X

X
X
X
X
X

X
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Prática pedagógica

Diversificação de metodologias.
Utilização da Escola virtual.

X

Aulas experimentais.

X

Saídas como motivação e consolidação do saber
teórico.
Articular teoria e prática.
Orientação no estudo dos alunos.

X

X
X
X

GESTÃO DA
INFORMAÇÃO

Espaços físicos

Circulação de
informação

Criação/dinamização de espaços de lazer e de
descontração (polivalente, esplanada…).
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.

X
X

X

Utilização de quadros interativos.
Agrupamento foi o sétimo que
mais utilizou a Escola Virtual a
nível nacional.
Escola virtual na BE/CRE.
Articulação
com
projetos
regionais/nacionais.
Orientação escolar e vocacional.
Período de acompanhamento
extraordinário
(Sala
de
preparação para exames/ Apoios
educativos).
Requalificação da esplanada.
Envio de resumos do conselho
geral e conselho pedagógico às
diversas estruturas pedagógicas e
representantes da comunidade
educativa.
Plataforma moodle.

Como podemos verificar pela análise da tabela apresentada, a única sugestão que não foi concretizada foi a
“definição do que é um mau comportamento”. Oportunamente será solicitado às diferentes estruturas de
orientação educativa uma opinião acerca desta questão, para que toda a comunidade educativa tenha a mesma
aceção do conceito utilizado.
Das três áreas de melhoria identificadas no ano anterior e do vasto conjunto de ações previstas, 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.
No entanto, o problema da indisciplina não está resolvido. É importante continuar a agir sobre esta
problemática para que ela não impeça que as relações interpessoais se estabeleçam e se aprofundem entre os
intervenientes no espaço aula e não prejudique o trabalho efetivo que permita quer o desenvolvimento dos
conteúdos das diferentes disciplinas quer as capacidades previstas nos programas. Desta feita os ambientes
saudáveis gerados poderão potenciar as aprendizagens e o sucesso.
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7. CONCLUSÃO
Fatores de sucesso:
 Elevado número de respostas aos questionários;
 Colaboração de um consultor externo, embora em relação a este aspeto haja necessidade de aperfeiçoar
a forma de colaboração.
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;
 Fraca adesão dos representantes dos PEE no painel realizado.

7.1. Identificação dos principais resultados
Apresentam-se, de seguida, os principais pontos fortes.
Critério

1

2
3
5

8

9

PONTOS FORTES (>4,0)
Questão
Conheço os elementos que constituem a direção.
A direção valoriza os meus contributos para o funcionamento do agrupamento.
A informação sobre as atividades que se realizam na minha escola é adequada.
Quando apresento propostas elas são ouvidas.
O Agrupamento apoia os alunos que apresentam dificuldades.
O diretor de turma mantém-me informado sobre as questões pedagógicas importantes para o meu educando.
O Agrupamento fomenta a participação das famílias na vida da escola.
Os apoios (apoios educativos, TurmaMais, coadjuvação, tutorias…) oferecidos pela escola são adequados.
A existência dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) é importante para os alunos.
O acompanhamento dos alunos nos SPO é adequado.
A imagem do Agrupamento, em Murça, é boa.
O Agrupamento empenha-se na melhoria do nível educativo da população de todo o concelho.
A disponibilização, pelo Agrupamento, de psicólogos contribui para uma aproximação da escola à família.
Os valores veiculados pela escola contribuem para a formação de cidadãos ativos na sociedade.
O processo de avaliação interna, fez com que eu refletisse sobre os problemas e as potencialidades do
agrupamento.
Estou globalmente satisfeito com o serviço educativo prestado pelo Agrupamento.

Quanto às áreas de melhoria, nenhuma foi identificada em pelo menos dois dos públicos considerados. No
entanto, a EAA com base na análise efetuada nos grupos focais e na observação direta, designadamente nos
registos do Gabinete de Mediação de Conflitos, considera que a indisciplina é uma problemática ainda não
resolvida, pelo que continua a ser ponderada como área de melhoria.
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7.2. Sugestões de melhoria
Atendendo a que a área de melhoria identificada é a mesma do ano letivo anterior, a EAA considera útil o
aprofundamento das ações enunciadas no anterior relatório de autoavaliação, para que a problemática da
indisciplina possa ser efetivamente colmatada. Deve-se ter em conta as estratégias que foram apontadas, pelos
diversos públicos, para a combater.
Domínios

Espaços físicos

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 mau comportamento:
 Definição do que é um mau comportamento.
 Prevenção para o comportamento inadequado.
 Solicitação de saída da sala de aula e posterior preenchimento do registo de ocorrência.
 Encaminhamento dos casos de indisciplina para o Gabinete de Mediação de Conflitos.
 Comunicação imediata aos PEE dos casos de indisciplina.
 Encaminhamento para a direção dos casos de indisciplina graves.
 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.
Diversificação de metodologias.
Utilização da Escola virtual.
Aulas experimentais.
Saídas de estudo como motivação e consolidação do saber teórico.
Articular teoria e prática.
Orientação no estudo dos alunos.
Atender à relação interpessoal.
Criação/dinamização de espaços de lazer e de descontração (polivalente, esplanada…).

Circulação de
informação

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

Relação
escola/família

INDISCIPLINA/BARULHO

Criação de regras
claras

Comportamento

GESTÃO DA
INFORMAÇÃO

Prática pedagógica
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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.
As orientações/sugestões apontadas estão na linha de continuidade do que já se tem desenvolvido, e com
resultados positivos, para que possam apresentar resultados sustentáveis.
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 e aprendizagem e contribuir para a construção de uma
Escola de qualidade.
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ANEXOS
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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 2013 / 2014

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

Discordo
2

Nem concordo
nem discordo
3

Concordo
4

Concordo
plenamente
5

Não aplicável
NA

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

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

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

A sua colaboração é fundamental para prestarmos um serviço educativo de Qualidade.
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Critério 1. Liderança
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

Conheço os elementos que constituem a direção.
A divulgação do Projeto Educativo (PE) é adequada.
A informação sobre as atividades que se realizam na minha escola é adequada.
Sei quem são os representantes dos docentes no Conselho Geral (CG).
Os representantes dos docentes no CG solicitaram a minha colaboração na revisão do
Regulamento Interno (RI).
A forma como são divulgados os assuntos tratados (resumos) nos diferentes órgãos (Conselho
Pedagógico e Conselho Geral) é adequada.
As sugestões dos docentes são tidas em consideração pelo Diretor.
O Agrupamento proporciona apoio e acompanhamento aos novos docentes.
Quando apresento propostas em departamento, elas são ouvidas.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

Critério 2. Planeamento e estratégia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Conheço o Plano Anual de Atividades do Agrupamento (PAA).
As atividades do PAA são importantes para o sucesso educativo dos alunos.
Já consultei o Projeto Educativo (PE).
O Agrupamento apoia os docentes que apresentam dificuldades.
O Agrupamento propicia oportunidades para que todos os docentes possam desenvolver as suas
potencialidades.
O meu Coordenador de departamento mantém-me informado sobre as questões importantes
para o meu bom desempenho escolar.
Consulto habitualmente o portal do Agrupamento na internet.
O portal do Agrupamento na internet disponibiliza a informação que necessito.
Já apresentei sugestões ao coordenador(a) de departamento, para ele(a) a transmitir nos
diversos órgãos.
Já apresentei sugestões ao delegado(a) de grupo, para ele(a) a transmitir nos diversos órgãos.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

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

Analiso informalmente com colegas do conselho de turma ou grupo, as dificuldades/progressos
dos meus alunos.
Os docentes têm em conta as sugestões dos alunos.
Os docentes aceitam as críticas pertinentes dos alunos.
O meu horário letivo permite-me ter o tempo necessário para poder gerir tarefas individuais.
Comento com os alunos os seus progressos e dificuldades.
Os professores são tratados com o devido respeito pelos alunos.
O Agrupamento fomenta a participação das famílias na vida da escola.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria
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Critério 4. Parcerias e recursos
1
2
3
4
5
6
7
8

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

Os espaços existentes na escola são os suficientes.
Quando preciso de trabalhar, tenho espaço específico para o fazer cooperativamente.
Os espaços específicos (laboratórios, salas específicas, pavilhão gimnodesportivo, biblioteca…)
de que a Escola dispõe são os necessários.
A Escola está adaptada a pessoas com deficiências/deficientes motoras.
Os equipamentos informáticos disponíveis são os necessários.
Os equipamentos informáticos estão em boas condições de funcionamento.
O Agrupamento preocupa-se com o ambiente, promovendo a recolha seletiva do lixo.
Conheço as parcerias que o Agrupamento tem com outras entidades (Câmara Municipal, Adega
Cooperativa, Universidade de Trás-os-Montes, Universidade Católica, Universidade de Évora).

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

Critério 5. Gestão de processos e mudança

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Os apoios (apoios educativos, TurmaMais, coadjuvação, tutorias…) oferecidos pela escola são
adequados.
O funcionamento das Atividades de Enriquecimento Curricular (clubes, desporto escolar…)
responde às necessidades dos alunos.
O acompanhamento dos alunos com Necessidades Educativas Especiais é adequado.
Conheço o Curso Vocacional em funcionamento no Agrupamento.
Conheço os Cursos Profissionais em funcionamento no Agrupamento.
A existência do Curso Vocacional é uma mais-valia para o Agrupamento.
A existência dos Cursos Profissionais é uma mais-valia para o Agrupamento.
O Agrupamento disponibiliza informação acerca das possíveis escolhas profissionais e educativas
dos alunos.
A existência dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) é importante para os alunos.
O acompanhamento dos alunos nos SPO é adequado.
Preocupo-me com o insucesso escolar e esforço-me para o diminuir.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

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

Estou satisfeito com a forma de ensino praticado nesta escola.
O Agrupamento proporciona apoio e acompanhamento aos novos docentes.
Utilizo frequentemente os recursos disponibilizados pela BE/CRE.
Os serviços prestados na BE/CRE vão ao encontro das minhas necessidades.
Estou satisfeito com o serviço de refeições que é prestado na Escola.
Estou satisfeito com o trabalho efetuado prestado pelos serviços administrativos.
Estou satisfeito com o serviço prestado pelo bar.
Estou satisfeito com o serviço prestado pela reprografia.
Sinto-me à vontade para apresentar questões em sede de grupo/departamento/direção.
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
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Critério 8. Impacto na sociedade
1
2
3
4
5
6

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

A imagem do Agrupamento, em Murça, é boa.
As 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.
Os serviços de educação especial (SEE) contribuem para a inclusão dos alunos na sociedade.
O Agrupamento empenha-se na melhoria do nível educativo da população de todo o concelho.
A disponibilização, pelo Agrupamento, de psicólogos contribui para uma aproximação da escola
à família.
Os valores veiculados pela escola contribuem para a formação de 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
9
10
11
12
13

As atividades desenvolvidas no Agrupamento, para além das atividades letivas, são do interesse
dos alunos.
No Agrupamento não existem problemas de indisciplina.
As regras de disciplina no Agrupamento incutem o respeito pelos outros.
As regras de disciplina no Agrupamento favorecem a convivência democrática.
Os conflitos são resolvidos com justiça e de forma pedagógica.
Sou tratado com respeito pelos meus alunos.
As metodologias usadas na sala de aula contribuem para os resultados obtidos.
O processo de avaliação interna, fez com que eu refletisse sobre os problemas e as
potencialidades do agrupamento.
Estou globalmente satisfeito com o serviço educativo prestado pelo Agrupamento.
Os resultados escolares dos meus alunos na avaliação interna são bons.
Os resultados obtidos pelos alunos nos exames nacionais são bons.
Conheço o trabalho efetuado pela equipa de autoavaliação (EAA).
Nas minhas aulas há um ambiente favorável à aprendizagem.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

No presente ano letivo a equipa de autoavaliação do Agrupamento está a analisar com particular interesse os assuntos
relacionadas com a indisciplina. Por isso, solicitamos mais um pouco de tempo para responder às questões seguintes:
Quais são as principais causas da indisciplina
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2

3

4

5

NA

Irrequietude dos alunos.
Falta de cooperação dos alunos nas atividades propostas pelo professor.
Distração.
Troca de mensagens entre colegas.
Reação agressiva dos alunos quando provocados.
Pedidos frequentes para ir à casa de banho.
Interrupção das aulas com atitudes agressivas.
Desinteresse.
Não trazer os materiais necessários para trabalhar
Uso do telemóvel na sala de aula.
Desagrado pelas atividades propostas pelo professor.
Desinteresse absoluto pela escola.
A indisciplina não é a mesma em todas as aulas.
Os alunos não reconhecerem a autoridade dos professores.
Os alunos não reconhecerem a autoridade dos funcionários.
Problemas familiares.

Registe aqui outras causas da indisciplina
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É muito grave quando um aluno…
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2

3

4

5

NA

Fala na sala de aula quando não autorizado pelo professor.
Troca mensagens com os colegas durante as aulas.
Goza com os colegas.
Goza com os professores.
Faz perguntas pouco adequadas ao contexto de sala de aula.
Desobedece às ordens dos professores.
Desobedece às ordens dos funcionários.
Recusa-se a trabalhar.
Agride verbalmente os colegas.
Agride verbalmente os funcionários.
Agride verbalmente os professores.
Agride fisicamente qualquer membro da comunidade escolar.
Chantageia os colegas.
Danifica os equipamentos/materiais.
Suja os espaços da escola.
Tem brincadeiras inapropriadas.

Registe aqui outras situações que considere muito graves

Estratégias que considera que devem ser utilizadas para combater a indisciplina…
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2

3

4

5

NA

O diálogo com os alunos.
A advertência.
Comunicação na caderneta
A ordem de saída da sala de aula, com comunicação ao diretor de turma.
A ordem de saída da sala de aula, com encaminhamento para o Gabinete de
Mediação de Conflitos.
A ordem de saída da sala de aula, com encaminhamento para o Gabinete de
Mediação de Conflitos e comunicação aos pais e encarregados de educação.
A repreensão escrita, com registo no dossiê individual do aluno.
Impedimento de o aluno usufruir de determinadas atividades na escola (clubes,
utilização de equipamentos/espaços,…).
O encaminhamento de situações de maior gravidade para a direção.
A realização de atividades comunitárias na escola.
A suspensão das atividades letivas.
O acompanhamento dos Serviços de Psicologia e Orientação Escolar.
A intervenção dos Pais e Encarregados de Educação.

Registe aqui outras estratégias que considere úteis para resolver a indisciplina

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.
A Equipa de autoavaliação:
Palmira Guedes (coordenadora)
Maria Céu Calvão (pres. conselho geral)
Humberto Óscar Nascimento (subdiretor)

Maria Gracinda Alves (adjunta direção)
José António Aires (rep. pessoal docente)
Paulo Santos (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 2013 / 2014

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

Discordo
2

Nem concordo
nem discordo
3

Concordo
4

Concordo
plenamente
5

Não aplicável
NA

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

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

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

A sua colaboração é fundamental para prestarmos um serviço educativo de Qualidade.
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Critério 1. Liderança
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

Conheço os elementos que constituem a direção.
A direção valoriza os meus contributos para o funcionamento do agrupamento.
A informação sobre as atividades que se realizam no agrupamento é adequada.
Sei como e onde obter informações diversas sobre assuntos de natureza administrativa.
Sei quem são os representantes dos docentes no Conselho Geral (CG).
A direção envolve os funcionários na autoavaliação do agrupamento.
O diretor aceita sugestões de melhoria.
O Agrupamento proporciona apoio e acompanhamento aos novos funcionários.
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 PAA 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.
O Agrupamento propicia oportunidades para que todos os funcionários possam desenvolver as
suas potencialidades.
Consulto habitualmente o portal do Agrupamento na internet.
O portal do Agrupamento na internet disponibiliza a informação que necessito.
Já apresentei sugestões de melhoria para o funcionamento do setor onde desempenho funções.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

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

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 a restante comunidade
educativa.
Estou satisfeito com o meu horário de trabalho.
Sou tratado com o devido respeito pelos alunos.
Sinto que o meu trabalho é valorizado pelo agrupamento.
O Agrupamento fomenta a participação das famílias na vida da escola.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria
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Critério 4. Parcerias e recursos
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

Os espaços existentes na escola são os suficientes.
As instalações da escola são mantidas em bom estado de conservação e higiene.
A Escola está adaptada a pessoas com deficiências/ deficientes motoras.
Os equipamentos informáticos disponíveis são os necessários.
Os equipamentos informáticos estão em boas condições de funcionamento.
O Agrupamento preocupa-se com o ambiente, promovendo a recolha seletiva do lixo.
Conheço as parcerias que o Agrupamento tem com outras entidades (Câmara Municipal, Adega
Cooperativa, Universidade de Trás-os-Montes, Universidade Católica, Universidade de Évora).
Estou satisfeito com o serviço de refeições que é prestado na Escola.
Estou satisfeito com o trabalho efetuado prestado pelos serviços administrativos.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

Critério 5. Gestão de processos e mudança

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Os apoios (apoios educativos, TurmaMais, coadjuvação, tutorias…) oferecidos pela escola são
adequados.
O acompanhamento dos alunos com Necessidades Educativas Especiais é adequado.
A dinâmica adotada para a ocupação dos alunos em caso de ausência do professor é a
adequada.
Conheço os Cursos Profissionais em funcionamento no Agrupamento.
A existência do Curso Vocacional é uma mais-valia para o Agrupamento.
A existência dos Cursos Profissionais é uma mais-valia para o Agrupamento.
O Agrupamento disponibiliza informação acerca das possíveis escolhas profissionais e educativas
dos alunos.
A existência dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) é importante para os alunos.
O acompanhamento dos alunos nos SPO é adequado.
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 (não docentes)
1
2
3
4
5
6
7

O Agrupamento proporciona apoio e acompanhamento aos novos funcionários.
Sinto-me à vontade para apresentar questões junto do representante do pessoal não docente.
Estou satisfeito com o serviço de refeições que é prestado na Escola.
Estou satisfeito com o trabalho efetuado prestado pelos serviços administrativos.
Estou satisfeito com o serviço prestado pelo bar.
Gosto das Atividades de convívio/socialização desenvolvidas no agrupamento.
A formação disponibilizada pela autarquia em colaboração com outras instituições é adequada
às minhas necessidades.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria
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Critério 8. Impacto na sociedade
1
2
3
4
5
6

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

A imagem do Agrupamento, em Murça, é boa.
As 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.
Os serviços de educação especial (SEE) contribuem para a inclusão dos alunos na sociedade.
O Agrupamento empenha-se na melhoria do nível educativo da população de todo o concelho.
A disponibilização, pelo Agrupamento, de psicólogos contribui para uma aproximação da escola
à família.
Os valores veiculados pela escola contribuem para a formação de 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
9
10
11

As atividades desenvolvidas no Agrupamento, para além das atividades letivas, são do interesse
dos alunos.
No Agrupamento não existem problemas de indisciplina.
As regras de disciplina no Agrupamento incutem o respeito pelos outros.
As regras de disciplina no Agrupamento favorecem a convivência democrática.
Os conflitos são resolvidos com justiça e de forma pedagógica.
Sou tratado com respeito pelos meus alunos.
O processo de avaliação interna, fez com que eu refletisse sobre os problemas e as
potencialidades do agrupamento.
Estou globalmente satisfeito com o serviço educativo prestado pelo Agrupamento.
Os resultados escolares dos alunos na avaliação interna são bons.
Os resultados obtidos pelos alunos nos exames nacionais são bons.
Conheço o trabalho efetuado pela equipa de autoavaliação (EAA).

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

No presente ano letivo a equipa de autoavaliação do Agrupamento está a analisar com particular interesse os assuntos
relacionadas com a indisciplina. Por isso, solicitamos mais um pouco de tempo para responder às questões seguintes:
Quais são as principais causas da indisciplina
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2

3

4

5

NA

Irrequietude dos alunos.
Falta de cooperação dos alunos nas atividades propostas pelo professor.
Distração.
Troca de mensagens entre colegas.
Reação agressiva dos alunos quando provocados.
Pedidos frequentes para ir à casa de banho.
Interrupção das aulas com atitudes agressivas.
Desinteresse.
Não trazer os materiais necessários para trabalhar
Uso do telemóvel na sala de aula.
Desagrado pelas atividades propostas pelo professor.
Desinteresse absoluto pela escola.
A indisciplina não é a mesma em todas as aulas.
Os alunos não reconhecerem a autoridade dos professores.
Os alunos não reconhecerem a autoridade dos funcionários.
Problemas familiares.

Registe aqui outras causas da indisciplina
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É muito grave quando um aluno…
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2

3

4

5

NA

Fala na sala de aula quando não autorizado pelo professor.
Troca mensagens com os colegas durante as aulas.
Goza com os colegas.
Goza com os professores.
Faz perguntas pouco adequadas ao contexto de sala de aula.
Desobedece às ordens dos professores.
Desobedece às ordens dos funcionários.
Recusa-se a trabalhar.
Agride verbalmente os colegas.
Agride verbalmente os funcionários.
Agride verbalmente os professores.
Agride fisicamente qualquer membro da comunidade escolar.
Chantageia os colegas.
Danifica os equipamentos/materiais.
Suja os espaços da escola.
Tem brincadeiras inapropriadas.

Regista aqui outras situações que considere muito graves

Estratégias que considera que devem ser utilizadas para combater a indisciplina…
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2

3

4

5

NA

O diálogo com os alunos.
A advertência.
Comunicação na caderneta
A ordem de saída da sala de aula, com comunicação ao diretor de turma.
A ordem de saída da sala de aula, com encaminhamento para o Gabinete de
Mediação de Conflitos.
A ordem de saída da sala de aula, com encaminhamento para o Gabinete de
Mediação de Conflitos e comunicação aos pais e encarregados de educação.
A repreensão escrita, com registo no dossiê individual do aluno.
Impedimento de o aluno usufruir de determinadas atividades na escola (clubes,
utilização de equipamentos/espaços,…).
O encaminhamento de situações de maior gravidade para a direção.
A realização de atividades comunitárias na escola.
A suspensão das atividades letivas.
O acompanhamento dos Serviços de Psicologia e Orientação Escolar.
A intervenção dos Pais e Encarregados de Educação.

Registe aqui outras estratégias que considere úteis para resolver a indisciplina

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.
A Equipa de autoavaliação:
Palmira Guedes (coordenadora)
Maria Céu Calvão (pres. conselho geral)
Humberto Óscar Nascimento (subdiretor)

Maria Gracinda Alves (adjunta direção)
José António Aires (rep. pessoal docente)
Paulo Santos (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 2013 / 2014

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

Discordo
2

Nem concordo
nem discordo
3

Concordo
4

Concordo
plenamente
5

Não aplicável
NA

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

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

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

A tua colaboração é fundamental para prestarmos um serviço educativo de Qualidade.
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Critério 1. Liderança
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

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

Regista aqui as tuas sugestões de melhoria

Critério 2. Planeamento e estratégia
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Regista aqui as tuas sugestões de melhoria

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

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

Regista aqui as tuas sugestões de melhoria
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Critério 4. Parcerias e recursos
1
2
3
4
5
6
7
8

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

Os espaços existentes na escola são os suficientes.
Quando preciso de estudar ou fazer trabalhos com os meus colegas, tenho espaço específico
para o fazer.
Os espaços específicos (laboratórios, salas específicas, pavilhão gimnodesportivo, biblioteca…)
de que a Escola dispõe são os necessários.
A Escola está adaptada a pessoas com deficiências/ deficientes motoras.
Os equipamentos informáticos disponíveis são os necessários.
Os equipamentos informáticos estão em boas condições de funcionamento.
O Agrupamento preocupa-se com o ambiente, promovendo a recolha seletiva do lixo.
Conheço as parcerias que o Agrupamento tem com outras entidades (Câmara Municipal, Adega
Cooperativa, Universidade de Trás-os-Montes, Universidade Católica, Universidade de Évora).

Regista aqui as tuas sugestões de melhoria

Critério 5. Gestão de processos e mudança

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Os apoios (apoios educativos, TurmaMais, coadjuvação, tutorias…) oferecidos pela escola são
adequados.
O funcionamento das Atividades de Enriquecimento Curricular (clubes, desporto escolar…) é do
meu agrado.
O acompanhamento dos alunos com Necessidades Educativas Especiais é adequado.
Conheço o Curso Vocacional em funcionamento no Agrupamento.
Conheço os Cursos Profissionais em funcionamento no Agrupamento.
A existência do Curso Vocacional é uma mais-valia para o Agrupamento.
A existência dos Cursos Profissionais é uma mais-valia para o Agrupamento.
O Agrupamento disponibiliza informação acerca das possíveis escolhas profissionais e educativas
dos alunos.
A existência dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) é importante para os alunos.
O acompanhamento dos alunos nos SPO é adequado.

Regista aqui as tuas sugestões de melhoria

Critério 6. Satisfação do cidadão/cliente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Estou satisfeito com a forma de ensino praticado nesta escola.
O Agrupamento proporciona apoio e acompanhamento aos novos alunos.
A BE/CRE disponibiliza os recursos e os meios adequados à sua finalidade.
Utilizo frequentemente os recursos disponibilizados pela BE/CRE.
Os serviços prestados na BE/CRE vão ao encontro das minhas necessidades.
Estou satisfeito com os transportes escolares.
Estou satisfeito com o serviço de refeições que é prestado na Escola.
Estou satisfeito com o trabalho efetuado prestado pelos serviços administrativos.
Estou satisfeito com o serviço prestado pelo bar.
Estou satisfeito com o serviço prestado pela reprografia.
Sinto-me à vontade para apresentar questões aos professores.
As atividades promovidas pela Associação de Estudantes são do meu agrado.
As atividades promovidas pela Associação de Pais são do meu agrado.
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 (clubes) promovidas na minha escola.

Regista aqui as tuas sugestões de melhoria
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Critério 8. Impacto na sociedade
1
2
3
4
5
6

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

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

Regista aqui as tuas sugestões de melhoria

Critério 9. Resultados de desempenho-chave
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Regista aqui as tuas sugestões de melhoria

No presente ano letivo a equipa de autoavaliação do Agrupamento está a analisar com particular interesse os assuntos
relacionadas com a indisciplina. Por isso, solicitamos mais um pouco de tempo para responderes às questões seguintes:
Para ti quais são as principais causas da indisciplina
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2

3

4

5

NA

Não consigo estar quieto.
Não coopero com os professores nas atividades que eles propõem.
Estou muitas vezes distraído.
Troco mensagens com os meus colegas.
Reajo agressivamente quando sou provocado.
Peço muitas vezes para ir à casa de banho.
Interrompo as aulas com atitudes agressivas.
Mostro-me desinteressado.
Não trago os materiais necessários para trabalhar
Utilizo o telemóvel na sala de aula.
As atividades propostas pelos professores não me agradam.
A escola não interessa (absolutamente) nada.
Não reconheço a autoridade dos professores.
Não reconheço a autoridade dos funcionários.
Tenho problemas familiares.

Regista aqui outras causas da indisciplina
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É muito grave…
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2

3

4

5

NA

Falar na sala de aula quando não autorizado pelo professor.
Trocar mensagens com os colegas durante as aulas.
Gozar com os colegas
Gozar com os professores
Fazer perguntas pouco adequadas ao contexto de sala de aula.
Desobedecer às ordens dos professores
Desobedecer às ordens dos funcionários
Recusar-me a trabalhar
Agredir verbalmente os colegas
Agredir verbalmente os funcionários
Agredir verbalmente os professores
Agredir fisicamente qualquer membro da comunidade escolar
Chantagear os colegas.
Danificar os equipamentos/materiais.
Sujar os espaços da escola.
Ter brincadeiras inapropriadas.

Regista aqui outras situações que consideres muito graves

Estratégias que consideras que devem ser utilizadas para combater a indisciplina…
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2

3

4

5

NA

O diálogo com os alunos.
A advertência.
Comunicação na caderneta
A ordem de saída da sala de aula, com comunicação ao diretor de turma.
A ordem de saída da sala de aula, com encaminhamento para o Gabinete de
Mediação de Conflitos.
A ordem de saída da sala de aula, com encaminhamento para o Gabinete de
Mediação de Conflitos e comunicação aos pais e encarregados de educação.
A repreensão escrita, com registo no dossiê individual do aluno.
Impedimento de o aluno usufruir de determinadas atividades na escola (clubes,
utilização de equipamentos/espaços,…).
O encaminhamento de situações de maior gravidade para a direção.
A realização de atividades comunitárias na escola.
A suspensão das atividades letivas.
O acompanhamento dos Serviços de Psicologia e Orientação Escolar.
A intervenção dos Pais e Encarregados de Educação.

Regista aqui outras estratégias que consideres úteis para resolver a indisciplina

Observações (Podes usar este espaço para emitires a tua opinião acerca de algum aspecto que consideres importante)

O questionário terminou. Muito obrigado pela tua colaboração.
A Equipa de autoavaliação:
Palmira Guedes (coordenadora)
Maria Céu Calvão (pres. conselho geral)
Humberto Óscar Nascimento (subdiretor)

Maria Gracinda Alves (adjunta direção)
José António Aires (rep. pessoal docente)
Paulo Santos (rep. pessoal docente)

Clementina Borges (rep. APEE)
Esmeralda Alves (rep. pessoal não docente)
Tatiana Fernandes (rep. dos alunos)

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 2013-14 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MURÇA

47

Questionário nº ____
(A preencher pela Equipa de Autoavaliação)

Escola Básica e Secundária de Murça (346305)

AUTOAVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE MURÇA

ANO LETIVO 2013 / 2014

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

Discordo
2

Nem concordo
nem discordo
3

Concordo
4

Concordo
plenamente
5

Não aplicável
NA

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

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

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

A sua colaboração é fundamental para prestarmos um serviço educativo de Qualidade.
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Critério 1. Liderança
1
2
3
3
4
5
6
7
8

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

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.
Sei quem são os representantes dos pais e encarregados de educação no Conselho Geral (CG)
O ensino no agrupamento é exigente.
A Direção aceita sugestões de melhoria.
A Direção 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

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
meu educando.
Conheço as regras de disciplina do agrupamento.
Os documentos (Projeto Educativo, Regulamento Interno, Plano Anual de Atividades) são claros
e de fácil consulta.
Conheço a oferta educativa do agrupamento.
Consulto habitualmente o portal do Agrupamento na internet.
O portal do Agrupamento na internet disponibiliza a informação que necessito.
Já apresentei sugestões ao representante de pais/encarregados de educação da turma do meu
educando, para ele a transmitir aos órgãos competentes.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

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

Conheço os conteúdos trabalhados pelo meu educando nas diferentes disciplinas.
O Diretor de Turma faz uma boa ligação entre o aluno/professor/família.
O meu educando gosta do trabalho desenvolvido pelos professores.
O meu educando é tratado com respeito pelos professores.
No agrupamento existe um bom relacionamento entre os alunos.
O Agrupamento fomenta o mérito dos bons alunos.
O apoio prestado pelos auxiliares de ação educativa é adequado.
Estou satisfeito com o horário letivo do agrupamento.
O Agrupamento fomenta a participação das famílias nas atividades que promove.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria
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Critério 4. Parcerias e recursos
1
2
3
4
5
6
7
8

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

O Agrupamento está aberto ao exterior.
Os espaços existentes na escola são os suficientes.
Os espaços específicos (laboratórios, salas específicas, pavilhão gimnodesportivo, biblioteca…)
de que a Escola dispõe são os necessários.
A Escola está adaptada a pessoas com deficiências/deficientes motoras.
Os equipamentos informáticos disponíveis são os necessários para um ensino de qualidade.
O Agrupamento dispõe de materiais pedagógicos (livros, dicionários, enciclopédias,
gramáticas,…) necessários para um ensino de qualidade.
O Agrupamento preocupa-se com o ambiente, promovendo a recolha seletiva do lixo.
Conheço as parcerias que o Agrupamento tem com outras entidades (Câmara Municipal, Adega
Cooperativa, Universidade de Trás-os-Montes, Universidade Católica, Universidade de Évora…).

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

Critério 5. Gestão de processos e mudança

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Os apoios (apoios educativos, Turma Mais, coadjuvação, tutorias…) oferecidos pelo
Agrupamento são adequados.
O funcionamento das Atividades de Enriquecimento Curricular (clubes, desporto escolar)
responde às necessidades do meu educando.
O acompanhamento dos alunos com Necessidades Educativas Especiais é adequado.
Sei que existe um Curso Vocacional em funcionamento no Agrupamento.
Sei que existem Cursos Profissionais em funcionamento no Agrupamento.
A existência do Curso Vocacional é uma mais-valia para o Agrupamento.
A existência dos Cursos Profissionais é uma mais-valia para o Agrupamento.
O Agrupamento disponibiliza informação acerca das possíveis escolhas profissionais e educativas
ao meu educando.
A existência dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) é importante para o meu educando.
Sou informado regularmente, pelo Diretor de Turma, sobre os resultados de aprendizagem do
meu educando.
Os professores preocupam-se com o insucesso escolar e esforçam-se para o diminuir.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

Critério 6. Satisfação do cidadão/cliente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Estou satisfeito com o ensino praticado nesta escola.
Verifico que o meu educando se sente à vontade para colocar questões aos professores.
O Diretor de Turma acompanha as dificuldades e os progressos do meu educando.
Os programas das disciplinas do meu educando são cumpridos.
A BE/CRE disponibiliza os recursos e os meios adequados à sua finalidade.
Estou satisfeito com os transportes escolares.
Estou satisfeito com o serviço de refeições que é prestado na Escola.
Estou satisfeito com o trabalho efetuado prestado pelos serviços administrativos.
Estou satisfeito com o serviço prestado pelo bar.
Estou satisfeito com o serviço prestado pela reprografia.
A oferta educativa do Agrupamento é adequada.
As atividades promovidas pela Associação de Pais e Encarregados de Educação são relevantes.
Gosto que o meu educando frequente este Agrupamento.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria
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Critério 8. Impacto na sociedade
1
2
3
4
5
6

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

A imagem do Agrupamento, em Murça, é boa.
As 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.
Os serviços de educação especial (SEE) contribuem para a inclusão dos alunos na sociedade.
O Agrupamento empenha-se na melhoria do nível educativo da população de todo o concelho.
A disponibilização, pelo Agrupamento, de psicólogos contribui para uma aproximação da escola
à família.
Os valores veiculados pela escola contribuem para a formação de 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
9
10

As atividades desenvolvidas no Agrupamento, para além das atividades letivas, são do interesse
do meu educando.
No Agrupamento não existem problemas de indisciplina.
As regras de disciplina no Agrupamento incutem o respeito pelos outros.
As regras de disciplina no Agrupamento favorecem a convivência democrática.
Os conflitos são resolvidos com justiça e de forma pedagógica.
As metodologias usadas na sala de aula contribuem para melhorar os resultados.
Estou globalmente satisfeito com o serviço educativo prestado pelo Agrupamento.
Conheço o trabalho efetuado pela equipa de autoavaliação (EAA).
Sinto que o meu educando gosta de frequentar o Agrupamento.
Sinto que o meu educando está seguro na escola.

Registe aqui as suas sugestões de melhoria

No presente ano letivo a equipa de autoavaliação do Agrupamento está a analisar com particular interesse os assuntos
relacionadas com a indisciplina. Por isso, solicitamos mais um pouco de tempo para responder às questões seguintes:
Quais são as principais causas da indisciplina
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2

3

4

5

NA

Irrequietude dos alunos.
Falta de cooperação dos alunos nas atividades propostas pelo professor.
Distração.
Troca de mensagens entre colegas.
Reação agressiva dos alunos quando provocados.
Pedidos frequentes para ir à casa de banho.
Interrupção das aulas com atitudes agressivas.
Desinteresse.
Não trazer os materiais necessários para trabalhar
Uso do telemóvel na sala de aula.
Desagrado pelas atividades propostas pelo professor.
Desinteresse absoluto pela escola.
A indisciplina não é a mesma em todas as aulas.
Os alunos não reconhecerem a autoridade dos professores.
Os alunos não reconhecerem a autoridade dos funcionários.
Problemas familiares.

Registe aqui outras causas da indisciplina
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É muito grave quando um aluno…
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2

3

4

5

NA

Fala na sala de aula quando não autorizado pelo professor.
Troca mensagens com os colegas durante as aulas.
Goza com os colegas.
Goza com os professores.
Faz perguntas pouco adequadas ao contexto de sala de aula.
Desobedece às ordens dos professores.
Desobedece às ordens dos funcionários.
Recusa-se a trabalhar.
Agride verbalmente os colegas.
Agride verbalmente os funcionários.
Agride verbalmente os professores.
Agride fisicamente qualquer membro da comunidade escolar.
Chantageia os colegas.
Danifica os equipamentos/materiais.
Suja os espaços da escola.
Tem brincadeiras inapropriadas.

Registe aqui outras situações que consideres muito graves

Estratégias que considera que devem ser utilizadas para combater a indisciplina…
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2

3

4

5

NA

O diálogo com os alunos.
A advertência.
Comunicação na caderneta.
A ordem de saída da sala de aula, com comunicação ao diretor de turma.
A ordem de saída da sala de aula, com encaminhamento para o Gabinete de
Mediação de Conflitos.
A ordem de saída da sala de aula, com encaminhamento para o Gabinete de
Mediação de Conflitos e comunicação aos pais e encarregados de educação.
A repreensão escrita, com registo no dossiê individual do aluno.
Impedimento de o aluno usufruir de determinadas atividades na escola (clubes,
utilização de equipamentos/espaços,…).
O encaminhamento de situações de maior gravidade para a direção.
A realização de atividades comunitárias na escola.
A suspensão das atividades letivas.
O acompanhamento dos Serviços de Psicologia e Orientação Escolar.
A intervenção dos Pais e Encarregados de Educação.

Registe aqui outras estratégias que considere úteis para resolver a indisciplina

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.
A Equipa de autoavaliação:
Palmira Guedes (coordenadora)
Maria Céu Calvão (pres. conselho geral)
Humberto Óscar Nascimento (subdiretor)

Maria Gracinda Alves (adjunta direção)
José António Aires (rep. pessoal docente)
Paulo Santos (rep. pessoal docente)

Clementina Borges (rep. APEE)
Esmeralda Alves (rep. pessoal não docente)
Tatiana Fernandes (rep. dos alunos)
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