Escola EB 2,3/S de Murça (346305)

Relatório de Auto-avaliação

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

Maio de 2009
Agrupamento Vertical de Escolas de Murça

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO 2009 – AVM

0

Escola EB 2,3/S de Murça (346305)
ÍNDICE

Pág.
1.

2.

3.

4.

INTRODUÇÃO

2

1.1. Objectivos da auto-avaliação

2

1.2. Objectivos do relatório de auto-avaliação

3

PREPARAÇÃO E CONDUÇÃO DA AUTO-AVALIAÇÃO

4

2.1. Equipa de auto-avaliação (EAA)

4

2.2. Opção pela utilização da CAF

4

2.3. Calendarização da auto-avaliação

5

METODOLOGIA UTILIZADA

7

3.1. Recolha de evidências

7

3.2. Aplicação dos questionários de satisfação

7

RESULTADOS DA AUTO-AVALIAÇÃO

11

4.1. Sistema de pontuação utilizado

11

4.2. Resultados globais

12

4.3. Resultados por critério de avaliação

14

5. CONCLUSÃO

24

5.1. Identificação dos principais resultados da AA

24

5.2. Constrangimentos e factores de sucesso

24

6. ANEXOS
6.1. Modelo dos questionários aplicados

27
28

6.2. Resultados quantitativos da aplicação dos questionários de satisfação
dos colaboradores e clientes

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO 2009 – AVM

51

1

Escola EB 2,3/S de Murça (346305)
1. INTRODUÇÃO

A procura da excelência nas escolas públicas portuguesas é uma preocupação de longa data, uma
vez que a estas compete a formação de cidadãos do futuro, e dos conhecimentos e competências destes
depende, em muito, o futuro desenvolvimento do País.
Qualquer instituição para melhorar o seu desempenho tem que se conhecer a si própria, sabendo
quais são as suas potencialidades e fragilidades. Neste sentido, a lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro
prevê, no seu art. 6º, a obrigatoriedade da auto-avaliação, que deve desenvolver-se em permanência, e
conformar-se a padrões de qualidade devidamente certificados (art. 7º). De salientar que, no ano lectivo
de 2007/2008, o Agrupamento foi submetido a um processo de avaliação externa que apontou como
fragilidade o facto de não termos desenvolvido um processo de AA.
De acordo com a legislação já referida, a auto-avaliação deve ter em conta a complexidade da
escola dos nossos dias, não esquecendo, entre outros, os seguintes critérios:
a.

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

b.

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

c.

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

d.

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

e.

Prática de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade educativa.

1.1. Objectivos da auto-avaliação
Os principais objectivos da auto-avaliação são os seguintes:


Promover a melhoria da qualidade e da organização do Agrupamento e dos seus níveis
de eficiência e eficácia;
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Assegurar o sucesso educativo baseado numa política de qualidade, exigência e
responsabilidade;



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



Garantir a credibilidade do desempenho do Agrupamento.

1.2. Objectivos do relatório de auto-avaliação
Com base nos objectivos definidos, a EAA elaborou o presente relatório de auto-avaliação, tendo
em conta diversos pressupostos:
a. Elaborar um documento rigoroso;
b. Basear-se na estrutura definida pela CAF para a elaboração do relatório de auto-avaliação. No
entanto, sempre que foi necessário, fizemos ligeiras alterações, que permitiram uma maior
adequação à nossa realidade;
c. Elaborar um documento objectivo;
d. Adequar a linguagem à realidade do Agrupamento, tendo como objectivo que o documento
fosse entendido por um público-alvo o mais vasto possível;
e. Construir um documento que pudesse ter em conta as opiniões de todas as partes
interessadas e que se encontravam representadas na EAA.
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2. PREPARAÇÃO E CONDUÇÃO DA AUTO-AVALIAÇÃO

2.1. Equipa de auto-avaliação (EAA)
No ano lectivo de 2007/2008 a Assembleia do Agrupamento aprovou os critérios a que devia
obedecer a constituição desta equipa. O Conselho Executivo procedeu à constituição da mesma,
convidando as diversas estruturas a apresentarem os elementos que deveriam constituir esta equipa.
Assim, a constituição da EAA é a seguinte:
o Humberto Nascimento (coordenador)
o José António Aires (rep. pessoal docente)
o Palmira Guedes (rep. pessoal docente)
o Clementina Borges (rep. APEE)
o Esmeralda Alves (rep. pessoal não docente)
o Áurea Alves (rep. dos alunos)
Nesta EAA estão representadas as principais estruturas que intervêm no processo educativo,
desde os professores, aos alunos, aos PEE e ao pessoal não docente. Foi convidado um elemento
externo ao Agrupamento para possibilitar uma visão exterior, o que teria sido importante e contribuiria
para a imparcialidade e rigor da AA. No entanto, apesar das diversas tentativas, não foi possível contar
com essa colaboração externa nos trabalhos da EAA. Este facto, embora dificultasse a tarefa, não
impediu o normal desenrolar do processo de auto-avaliação.

2.2. Opção pela utilização da CAF
Uma análise cuidada da legislação que prevê o mecanismo de AA nas escolas permitiu detectar a
importância de padrões de qualidade devidamente certificados (art. 7º, da Lei nº 31/2002, de 20 de
Dezembro). Nesse sentido, a EAA realizou, desde o início do ano lectivo, um trabalho de investigação e
análise da informação recolhida. Foram observados modelos utilizados por outras escolas e obtidas
algumas pistas de trabalho. No entanto, nos casos analisados não nos eram apresentados critérios que
permitissem partir de uma base de trabalho com a qual pudéssemos realizar um processo de AA com
rigor, credibilidade e certificação.
Partir sem qualquer base de trabalho seria um risco, que poderia inviabilizar os padrões de
qualidade e certificação que se pretendiam alcançar.
A EAA teve, então, conhecimento de um processo de AA destinado às instituições públicas – a
CAF (Common Assessment Framework).
Feita uma análise deste mecanismo de AA, comparando-o com outros já experimentados e
reflectindo sobre a possibilidade de partir sem qualquer base de trabalho, optou-se pela aplicação da
CAF à auto-avaliação do Agrupamento.
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Para além de as escolas, com a implementação da CAF, cumprirem a referida lei, a auto-avaliação
também lhes permite “gerir a pressão da avaliação externa institucional”, antecipando a identificação
dos seus pontos fortes e áreas de melhoria. A auto–avaliação é ainda um excelente instrumento de
“marketing” da escola, pois a divulgação dos resultados junto da comunidade contribui para o seu
reconhecimento público.
Assim sendo, e por decisão da equipa de auto-avaliação, está a ser implementada neste
Agrupamento a CAF (Common Assessment Framework), com vista à melhoria contínua da gestão
interna da escola, satisfazendo as necessidades dos colaboradores (Pessoal Docente e Pessoal Não
Docente), assim como dos alunos e pais/encarregados de educação.

2.3. Calendarização da auto-avaliação
Todo o processo de AA impôs um planeamento adequado a toda a actividade do Agrupamento
numa perspectiva de gestão escolar, através de processos de melhoria contínua ao ritmo possível da
escola e em função dos recursos disponíveis para o desenvolvimento deste processo.
Assim, tendo por base a estrutura da CAF (Common Assessment Framework), o cronograma teve
em conta as seguintes fases:
a) PREPARAR A AUTO-AVALIAÇÃO: ao longo do 1º período
Passos
1º

2º

3º

4º

Tarefas
Criar a Equipa de AA

Organizar e planear a
Auto-Avaliação

Divulgar o projecto de
Auto-Avaliação

Operacionalização


Definir a constituição da EAA.



Assegurar a existência de uma decisão clara por parte da
gestão, preferencialmente após um processo de consulta às
partes interessadas;
Designar um líder do projecto;
Elaborar o planeamento estratégico da AA, incluindo a
definição dos objectivos, âmbito e metodologia da AA.




Calendarização
Final de 2007/08

Final de 2007/08
Até Outubro 2008





Definir e implementar um plano de comunicação;
Estimular o envolvimento da organização na AA;
Comunicar durante as várias fases com todas as partes
interessadas.

Outubro a
Dezembro 2008




Organizar a informação e a formação para a EAA;
O líder do projecto deve fornecer à EAA os documentos
relevantes da organização;
Definir as partes interessadas, os produtos e serviços que são
prestados e os processos-chave.

Outubro a
Dezembro 2008

Formar e sensibilizar


b) REALIZAR A AUTO-AVALIAÇÃO: ao longo dos 2º e 3º períodos
Passos

Tarefas

Operacionalização


5º

Realizar a AutoAvaliação
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Realizar a avaliação individualmente ou em equipa e
pontuar;
Obter o consenso da equipa quanto ao diagnóstico e
pontuação.

Calendarização
Janeiro e
Fevereiro 2009
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6º

Elaborar um Relatório
que descreva os
resultados da AutoAvaliação

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



1.

7º

Elaborar o Plano de
Melhorias, com base
no relatório de AA

2.
3.

4.

c)
Passos

Tarefas

Operacionalização

Divulgar o Plano de
Melhorias


9º

Implementar o Plano
de Melhorias



10º

Final do ano
lectivo 2008/09

DIVULGAR OS RESULTADOS: no final do ano lectivo 2008/09 e no próximo ano lectivo


8º

A elaboração do PM dependerá da decisão do novo
Director.
O processo de criação do PM pode ser estruturado da
seguinte forma:
Extrai do RAA os tópicos/sugestões de melhoria e agrega
essas sugestões por temas, os quais podem ou não ser os
critérios da CAF;
Analisa as sugestões de melhoria e formula AM, que
devem ser abrangentes e relevantes;
Prioritiza as AM de acordo com os critérios definidos pelo
gestor de topo da organização, elabora o ranking das AM,
extrai as prioritárias que pretende implementar a curto
prazo e elabora a “visão geral do PM”, que constitui um
mapa onde estão identificadas as acções seleccionadas, os
responsáveis, os prazos e as principais acções associadas;
Planeia as AM seleccionadas através da elaboração de
fichas das AM que devem incluir as responsabilidades
para cada acção, o calendário e os recursos necessários.

Março e Abril de
2009

Planear a AutoAvaliação seguinte
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As acções de comunicação devem fornecer a informação
apropriada, para cada grupo-alvo: não apenas antes ou
durante, mas também após a AA. A organização (EAA ou
Director) deve decidir os mecanismos de divulgação do PM
e os destinatários.
Implementação das acções de melhoria: deve ser baseada
numa abordagem adequada e consistente, que inclui:
1. Um processo de monitorização e avaliação;
2. Prazos e resultados esperados claros;
3. Responsável de cada acção (coordenador).
Uma vez formulado o plano de melhorias e iniciada a
implementação das mudanças, é importante ter a certeza
de que essas mudanças têm um efeito positivo e não o
efeito oposto nas acções que a organização tem vindo a
fazer bem.
Podem ser integradas auto-avaliações regulares no
planeamento dos processos-chave das organizações. Nesta
situação, as avaliações são agendadas de forma a
contribuírem para o estabelecimento dos objectivos anuais
e fixação dos recursos financeiros a afectar.

Calendarização

Final do ano
lectivo 2008/09

Próximo ano
lectivo

Próximo ano
lectivo
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3. METODOLOGIA UTILIZADA

3.1. Recolha de evidências
Foi solicitado ao membro do Conselho Executivo que colabora com a equipa de auto-avaliação a
disponibilização dos seguintes documentos:


Projecto Educativo;



Regulamento Interno;



Projecto Curricular de Escola;



Plano Anual de Actividades 2008/2009;



Todos os protocolos celebrados com instituições ou empresas;



Assiduidade do pessoal docente, por grupo disciplinar, no ano lectivo 2007/2008;



Evolução dos resultados escolares nos últimos cinco anos;



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



Evolução da taxa de abandono escolar, nos últimos cinco anos.

A EAA analisou estes documentos, permitindo-lhe tal procedimento recolher diversas evidências
que foram importantes na fundamentação da pontuação atribuída a cada um dos critérios.

3.2. Aplicação dos questionários de satisfação
A elaboração dos questionários baseou-se nos modelos existentes na CAF. No entanto, foi
necessário adaptá-los à realidade quer da instituição escolar, quer do Agrupamento a que se destina.
Optou-se por elaborar questionários diferentes para cada uma das partes interessadas, todavia
foram seguidas as mesmas linhas orientadoras em todos. Criaram-se grupos de acordo com os critérios
definidos pela CAF, o que facilitou todo o processo de tratamento e análise posterior. Foi seguida a linha
orientadora da CAF no que se refere às opções de resposta, que prevê cinco opções. Assim, foram
apresentadas as seguintes opções de resposta:
Discordo
Totalmente
1

Discordo
2

Nem concordo nem
discordo
3

Concordo
4

Concordo
plenamente
5

Em cada critério foi deixado um espaço onde cada sujeito pudesse apresentar as suas sugestões
de melhoria. Foram conciliadas, assim, as vantagens das questões fechadas, permitindo algum grau de
abertura onde cada um poderia expressar a sua opinião. Os questionários ficaram um pouco longos,
mas, se queríamos ter uma visão global do serviço educativo do Agrupamento, tínhamos que abordar
diversas questões. Era também necessário colocar algumas questões de controlo, que nos permitissem
aferir as respostas dadas e, ainda, abranger nove critérios. O facto dos questionários serem um pouco
RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO 2009 – AVM
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longos fez com que alguns fossem preenchidos sem grande reflexão, acerca de qual a melhor opção
para cada um dos indicadores. No entanto, este facto é visível aquando da análise dos dados, o que
implicou a não validação de alguns questionários, mas que, mesmo assim, não condicionou os
resultados, pois dos questionários aplicados, apenas oito não foram validados, o que corresponde a
menos de 4%.

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


Todos os docentes do Agrupamento, por Departamento Curricular;



Todo o pessoal não docente, por sector;



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

Foi definido o método de amostragem a utilizar na selecção dos professores, funcionários, alunos
1

e PEE. A amostragem escolhida foi estratificada sistemática , que consistiu em seleccionar os indivíduos
de acordo com um intervalo constante, tendo como referência as turmas, os grupos disciplinares e o
sector de serviço, conforme as características específicas de cada universo analisado.
Após a realização destes procedimentos, passou-se à fase de aplicação dos questionários, tendose observado os seguintes passos:
a)

Pessoal docente
 Universo de 98 docentes.
 Aplicados a uma amostra de cerca de 35%, num total de 35 docentes.
 Foi solicitada a colaboração dos Coordenadores de Departamento para a entrega e
recolha dos questionários.
 Entrega aos Coordenadores de Departamento – 28 de Janeiro;
 Distribuição dos questionários aos docentes pelos Coordenadores de Departamento –
até 07 Fevereiro;
 Os Coordenadores de Departamento receberam os questionários e entregaram à EAA
– até 14 Fevereiro.
 Taxa de resposta ao questionário: 94.6%.
 Taxa de questionários validados: 100%.

1

FERREIRA, Conceição Coelho; SIMÕES, Natércia Neves (1987) – Tratamento estatístico e gráfico em Geografia. Gradiva. Lisboa.
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b) Pessoal não docente
 Universo de 47 funcionários.
 Aplicados a uma amostra de cerca de 50%, num total de 24 funcionários.
 Entrega aos representantes do pessoal não docente – 28 de Janeiro;
 Entrega dos questionários aos funcionários pelos representantes do pessoal não
docente – até 07 Fevereiro.
 Os representantes do pessoal não docente receberam os questionários e entregaram à
EAA – até 14 Fevereiro.
 Taxa de resposta ao questionário: 79.2%.
 Taxa de questionários validados: 89.5%.

c)

Alunos
 Universo 434 alunos (2º e 3º Ciclos e do Ensino Secundário) – amostra de 15%.
 Universo de 32 alunos (Cursos EFA – B3 e NS, e Curso de Educação Básica de Adultos) –
amostra de 30%.
 No total foram aplicados questionários a 70 alunos.
 Entrega dos questionários pelo DT – de 19 a 30 de Janeiro;
 Recolha dos questionários e entrega à EAA – até 6 de Fevereiro (em algumas turmas
verificou-se um ligeiro atraso).
 Taxa de resposta ao questionário: 95.7%.
 Taxa de questionários validados: 98.5%.

d) Pais e Encarregados de Educação
 Pré-escolar e 1º Ciclo – universo de 286 PEE – amostra de 20%.
 2º e 3º Ciclo e, do Ensino Secundário – universo de 434 PEE – amostra de 10 %.
 No total responderam ao questionário 101 PEE.
 Entrega dos questionários pelo DT – de 19 a 30 de Janeiro;
 Recolha dos questionários e entrega à EAA – até 6 de Fevereiro.
 Taxa de resposta ao questionário: 85.1%.
 Taxa de questionários validados: 94.2%.

No total foram aplicados 232 questionários.
A taxa de resposta foi de 89.2%, o que corresponde a 207 questionários.
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A taxa de validação dos questionários foi de 96.1%, o que corresponde a 199 questionários
validados.

Após a aplicação dos questionários de satisfação, procedeu-se ao tratamento dos respectivos
dados. Para tal, concretizaram-se os seguintes passos:


Elaboração de uma tabela Excel, onde foram inseridos os dados (Janeiro);



Introdução dos dados de cada questionário na tabela (Janeiro e Fevereiro);



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



Análise dos resultados (Março):



Reunião da EAA (Abril).
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4.

RESULTADOS DA AUTO-AVALIAÇÃO

4.1. Sistema de pontuação utilizado
O modelo dos questionários (em anexo) aplicados no Agrupamento Vertical de Escolas de Murça
resulta da adaptação dos questionários disponíveis na página electrónica da DGAP (Direcção-Geral da
Administração Pública) e elaborados pelo EIPA (European Institute for Public Administration). As
adaptações introduzidas pela equipa de auto-avaliação incluíram a opção pela quantificação dos valores
atribuídos para cada indicador associada ao pedido de justificação dos mesmos. O sistema de pontuação
utilizado foi completamente adaptado à realidade do Agrupamento, bem como aos seus destinatários
(Pessoal Docente, Pessoal Não Docente, Alunos, Pais/Encarregados de Educação e Equipa de AutoAvaliação).
A grelha de auto-avaliação preenchida pela equipa baseia-se no modelo de grelha disponível no
manual de apoio para a aplicação da CAF da DGAP, com as devidas alterações adaptadas às escolas.
Neste sentido, tendo como fonte alguns indicadores já disponibilizados pelo EIPA, fez-se uma
abordagem por critérios do Modelo da CAF, criando-se os indicadores julgados mais importantes para o
caso do Agrupamento Vertical de Escolas de Murça. Isto permitirá o benchmarking (troca de
experiências) interno, a nível nacional e europeu, logo que este processo esteja mais sedimentado e se
verifique algum desenvolvimento de medidas de melhoria.
A EAA tinha duas opções para fazer o preenchimento da grelha de auto-avaliação:
1.

Analisar cada um dos nove critérios da CAF, enunciar os pontos fortes e áreas de
evidência e pontuar.

2.

Preencher um questionário que seguisse a mesma linha dos que foram aplicados às
diversas partes interessadas e através da análise dos resultados chegar a uma
pontuação.

A primeira opção apresentava-se de execução difícil, pois implicava que se chegasse a um
consenso entre toda a EAA, pelo que não tem sido utilizada nas instituições em que é realizada a CAF.
A segunda opção revela-se mais objectiva, pois a média das respostas dos questionários acaba
por atribuir uma pontuação a cada um dos critérios. A opção por esta linha de trabalho implicou, no
entanto, a necessidade de aferição posterior da pontuação atribuída a cada critério, bem como uma
reflexão mais atenta sobre os pontos fortes e as áreas de melhoria.
Com base nos pressupostos apresentados, a EAA optou pela segunda opção.
Assim, foi elaborado e aplicado um questionário à EAA que foi respondido individualmente,
tendo em conta a percepção que cada um dos membros desta equipa tem dos vários critérios
analisados.
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4.2. Resultados globais
Partimos para a análise dos resultados, com uma perspectiva geral dos dados obtidos. De uma
forma geral, verificam-se valores médios na casa dos 3 (variação entre 3,15 e 3,78), atingindo-se um
valor médio dos critérios de 3,46, o que significa que o Agrupamento é avaliado de forma positiva pelas
partes interessadas, pese embora, com valores não muito elevados. De acordo com o modelo CAF,
poderemos concluir que «Revimos/avaliámos se fizemos o acertado de forma correcta», isto é, na
maioria dos critérios analisados já existem acções planeadas, encontrando-se em curso e com uma
avaliação realizada. Mas, a percepção das partes interessadas é que ainda não são feitos os
reajustamentos baseados na avaliação realizada. Este facto implica que o Agrupamento, mais do que se
preocupar em lançar, planear e executar novas actividades, deve centrar-se mais em fazer um bom
aproveitamento das avaliações realizadas, para que no futuro possam ser ultrapassados os
constrangimentos detectados.
Os valores médios de cada um dos critérios permitem identificar as grandes áreas de melhoria e
os pontos fortes em termos genéricos (fig. 1).

Fig. 1 - Valores médios dos critérios, em função da opinião dos
diversos intervenientes no Agrupamento
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Assim, a EAA identificou como áreas de melhoria:
1.

Critério 2 – Planeamento e estratégia, que obtém a pontuação mais baixa de todos os
indicadores, com 3,15.

2.

Critério 1 – Liderança, que fica por 3,16.

3.

Critério 4 – Parcerias e recursos, que obtém 3,21.
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Como pontos fortes, foram identificados também três critérios:
1.

Critério 6 – Satisfação dos clientes (alunos e pais e encarregados de educação), com uma
pontuação de 3,78.

2.

Critério 5 – Gestão de processos e mudança, com 3,75.

3.

Critério 3 – Gestão das pessoas, com 3,75.

Estes resultados são globais, pelo que escondem discrepâncias entre cada uma das partes
interessadas. Analisando o grau de satisfação de cada universo que foi ouvido, podemos detectar alguns
aspectos que interessará ter em conta (fig. 2):
1.

De uma forma genérica os PEE mostram maior satisfação que as restantes partes
interessadas, exceptuam-se os critérios 2 e 1.

2.

Apenas num indicador uma parte interessada atinge valores superiores a 4 pontos (PEE, no
critério 3).

3.

Apenas num indicador uma parte interessada atinge valores inferiores a 3 pontos (alunos, no
critério 2).

Fig. 2 - Valores médios dos critérios em função dos diversos
intervenientes no Agrupamento
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4.3. Resultados por critério de avaliação
Com base nos resultados obtidos nos questionários, nas evidências recolhidas e na própria
análise realizada pela EAA, foi preenchida a grelha de auto-avaliação disponível no manual de apoio
para a aplicação da CAF da DGAP, com as devidas alterações adaptadas às escolas. Nessa grelha são
apresentados diversos elementos que permitiram sistematizar, de forma objectiva, grande parte do
trabalho efectuado pela EAA ao longo do presente processo de auto-avaliação. Assim, estão enunciados
nesta grelha os indicadores utilizados, os instrumentos necessários para se chegarem a conclusões, os
pontos fortes, as áreas de melhoria, bem como a pontuação e respectiva justificação.
A grelha de auto-avaliação foi então preenchida pela equipa de auto-avaliação que analisou em
profundidade cada um dos indicadores contemplados na mesma.
Para o preenchimento da grelha, a equipa teve necessidade de uma visão muito concreta e
precisa do modo de funcionamento do Agrupamento e dos seus resultados, para a identificação das
evidências/iniciativas, bem como dos seus resultados. É de salientar que as evidências identificadas
tinham que ser concretas e objectivas, de maneira a analisar cada prática de gestão do Agrupamento.
Relativamente ao Agrupamento, a equipa de auto-avaliação sabe o que existe em termos de
meios, ou seja, iniciativas que reflectem como o Agrupamento funciona, e o que existe em termos de
resultados, nomeadamente indicadores que reflectem os resultados alcançados.
Com base nos pressupostos enunciados são apontados os pontos fortes e as áreas de melhoria
em cada um dos critérios. De salientar que o resultado final tem em conta a opinião das diversas partes
interessadas. No entanto, a EAA teve o cuidado de verificar se havia evidências que impedissem de ter
em conta alguma opinião resultante dos questionários e que não estivesse de acordo com a realidade.

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO 2009 – AVM

14

Escola EB 2,3/S de Murça (346305)

CRITÉRIO 1 – LIDERANÇA
Como os órgãos de gestão e administração e todos os que lideram equipas:
 desenvolvem e facilitam a consecução do Projecto Educativo do Agrupamento;
 promovem os valores necessários para o sucesso a longo prazo;
 implementam acções e estimulam comportamentos apropriados;
 estão directamente empenhados em assegurar a organização e gestão.
Indicadores utilizados







Instrumentos

Construção e divulgação do PE, RI, PAA.
Comunicação do que se passa no CP e CGT.
Incentivo de participação de PEE e alunos na vida da escola.
Todas as partes são consideradas na tomada de decisão.
O CE incentiva a participação de todos na vida na escola.
O CE potencia novas formas de trabalho.
Pontos fortes e evidências

Saber onde e como obter informações diversas sobre
assuntos de natureza pedagógica e/ou administrativa
(excepto alunos do 2º CEB).
Considerar que o Conselho Executivo é um órgão que os
alunos respeitam (principalmente os alunos mais jovens
da escola sede).




Questionários.
Grelha de auto-avaliação.

Áreas de melhoria e evidências
Forma de divulgação das actividades que se realizam
em cada escola.
Divulgar o Plano Anual de Actividades (PAA) mais
atempadamente.
Ter mais em consideração as sugestões dos diversos
intervenientes nas alterações ao Regulamento Interno.
Forma de divulgação do Projecto Educativo (para os
alunos).
Divulgar os assuntos que são tratados no Conselho
Pedagógico.
Divulgar os assuntos que são analisados no Conselho
Geral Transitório.
Reconhecimento do Conselho Executivo dos esforços
individuais dos professores e pessoal não docente.
Necessidade de o Conselho Executivo premiar os
esforços individuais dos professores e do pessoal não
docente.
Necessidade de um maior conhecimento dos cinco
membros que fazem parte do Conselho Executivo (PEE
e alunos).
Necessidade de o Conselho Executivo aceitar
sugestões de melhoria.

Pontuação do critério e justificação

3,16

As áreas de melhoria predominam, claramente, em relação aos pontos fortes. Genericamente, a forma como os
documentos estruturantes são divulgados tem que ser melhorada, bem como os assuntos tratados quer no
Conselho Pedagógico, quer no Conselho Geral Transitório. Por outro lado, os esforços dos colaboradores
necessitam ser reconhecidos e valorizados pelo Conselho Executivo.
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CRITÉRIO 2: PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA
Como o Agrupamento Vertical de Escolas de Murça implementa o Projecto Educativo através de:
 Uma estratégia claramente centrada nas expectativas dos alunos e dos diferentes sectores da
comunidade educativa;
 Estratégias efectivamente operacionais a diferentes níveis;
 Actividades relevantes inscritas nos Planos Anuais de Actividades.
Indicadores utilizados











Instrumentos

Actividades relevantes no PAA.
Existência de documentos estruturantes (PE, RI, PCE, PAA).
Documentos de fácil consulta e compreensíveis por todo o
Agrupamento.
Revisão anual do RI (nível de participação).
Participação na construção dos documentos de referência.
Apoio aos alunos nas dificuldades.
Definição de objectivos para pessoal docente e não docente.
Avaliação do PAA.
Propostas de melhoria de cada sector (se são ouvidas).
Canais de comunicação na escola.
Pontos fortes e evidências

As actividades do Plano Anual de Actividades são
importantes para o sucesso educativo dos alunos.
O Agrupamento apoia os alunos que apresentam
dificuldades.
Os docentes participam na elaboração Plano Anual de
Actividades do Agrupamento.








Questionários.
Grelha de autoavaliação.
Projecto Educativo.
Regulamento
Interno.
Projecto Curricular
de Escola.
Plano Anual de
Actividades.

Áreas de melhoria e evidências
Em termos administrativos, a dinamização de uma
actividade fora da sala de aula é um processo
complexo.
Nível de participação na revisão do Regulamento
Interno.
Conhecimento da avaliação do Plano Anual de
Actividades.
Consulta do sítio do Agrupamento na internet
(excepto pessoal docente).
Conhecimento do Plano Anual de Actividades do
Agrupamento (alunos).
Conhecimento do Projecto Educativo do
Agrupamento (alunos).
Compreensão do Projecto Educativo do Agrupamento
(alunos).
Apresentação de sugestões aos representantes dos
Pais e Encarregados de Educação e dos alunos da
turma, para estes transmitirem aos órgãos
competentes (PEE e alunos).

Pontuação do critério e justificação

3,15

Este é o critério que obtém piores resultados, salientando-se a supremacia das áreas de melhoria em relação aos
pontos fortes. De realçar, como área com grande espaço para melhoria, o conhecimento e a participação na
elaboração/revisão dos documentos estruturantes.
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CRITÉRIO 3: GESTÃO DAS PESSOAS
Como o Agrupamento Vertical de Escolas de Murça gere os seus recursos humanos:
 Desenvolvendo os saberes e o pleno potencial do Pessoal Docente e Pessoal Não Docente;
 Promovendo o trabalho de equipa e potenciando o trabalho individual;
 De acordo com os pressupostos do Projecto Educativo.
Indicadores utilizados







Instrumentos



Incremento das TIC.
Informação dos resultados aos alunos e PEE.
Registos de avaliação.
Ambiente de trabalho.
Trabalho em equipa.
Valorização pessoal e profissional.
Pontos fortes e evidências

Realização de registos diversificados de avaliação (TPC,
comportamento, participação...)

Questionários.
Grelha de autoavaliação.

Áreas de melhoria e evidências
Igualdade de oportunidades a todos os funcionários.
Aproveitamento das potencialidades dos funcionários.

Bom relacionamento entre os professores e os alunos.
Gosto em estar nesta escola.
Correcção e entrega os elementos de avaliação com
celeridade (docentes e alunos)
Os professores motivam os alunos para as actividades
escolares.
Os professores e funcionários são tratados com o
devido respeito pelos alunos.
Aplicação dos critérios e instrumentos de avaliação
definidos nos Departamentos.
Satisfação com o horário lectivo da escola.
Os funcionários mostram-se disponíveis para realizar as
tarefas que lhes são solicitadas.
Pontuação do critério e justificação

3,75

Neste critério predominam claramente os pontos fortes, em relação áreas de melhoria. Salienta-se o gosto em
trabalhar e em frequentar o Agrupamento, bem como alguns aspectos de natureza pedagógica que são
evidenciados pela generalidade das partes interessadas.
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CRITÉRIO 4: PARCERIAS E RECURSOS
Como o Agrupamento Vertical de Escolas de Murça planeia e gere os seus recursos internos e parcerias externas, de modo a
viabilizar os Planos Anuais de Actividades e o Projecto Educativo.

Indicadores utilizados
















Instrumentos

Espaços (organização e preservação).
Necessidade de melhoria das instalações.
Escola adaptada a pessoas com deficiências.
Falta de espaços/espaços adequados.
Higiene e segurança.
Reutilização de materiais.
Equipamentos (existentes e qualidade).
Material didáctico (quantidade e qualidade, específicos).
Quando necessário o material é adquirido.
Potencialização de um sistema informático integrado (rede e site).
TIC como recurso pedagógico.
Serviços da escola (horários e qualidade do serviço).
Recursos locais (potencialização e utilização).
Relações com outras entidades (conhecimento das pessoas).
Necessidade de cooperação com outras entidades.

Pontos fortes e evidências





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

Áreas de melhoria e evidências
A sala dos professores é um espaço adequado ao fim a que se
destina.
Necessidade de a escola se preocupar com o ambiente,
promovendo a recolha selectiva do lixo.
Necessidade de a escola estar adaptada a pessoas deficientes
motoras.
Os espaços de trabalho existentes na escola são suficientes e
adequados.
Os espaços específicos (laboratórios, salas específicas,
pavilhão gimnodesportivo…) de que a escola dispõe são os
necessários.
O material didáctico existente é adequado às necessidades de
uma prática pedagógica de qualidade.
Necessidade de aquisição célere de material didáctico
específico quando solicitado.
Os equipamentos informáticos disponíveis são os necessários.
Os equipamentos informáticos disponíveis são os adequados.
Os equipamentos informáticos estão em boas condições de
funcionamento.
Conhecimento das parcerias que a escola tem com outras
entidades do Concelho.

Pontuação do critério e justificação

3,21

Neste critério não foram enunciados pontos fortes. As evidências realçam uma série de áreas de melhoria, designadamente em
termos de espaços e adequação dos mesmos, passando pelo material didáctico disponível e sua aquisição quando necessário, e
também pelos equipamentos informáticos que não são considerados os necessários nem os adequados. O conhecimento das
parcerias é outra área de melhoria a considerar.
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CRITÉRIO 5: GESTÃO DE PROCESSOS E MUDANÇA
Como o Agrupamento Vertical de Escolas de Murça concebe, gere e melhora os seus processos de forma a:
 Apoiar a sua estratégia;
 Satisfazer as necessidades e expectativas dos Alunos e Pais/Encarregados de Educação;
 Gerar valor acrescentado para os seus alunos e para a sociedade em geral.

Indicadores utilizados









Instrumentos

Apoios educativos (apoios, clubes, aulas substituição…).
Implementação das orientações das estruturas de orientação
educativa.
Empenho dos professores no sucesso.
Divulgação dos objectivos e critérios de avaliação.
Informação acerca do progresso dos alunos.
Acompanhamento dos alunos e PEE pelo DT.
Divulgação das ofertas educativas.
Esforço reconhecido.




Questionários.
Grelha de autoavaliação.



Pontos fortes e evidências

Áreas de melhoria e evidências

Os professores preocupam-se com o insucesso escolar
e esforçam-se para o diminuir.

As aulas de substituição têm ajudado a melhorar os
resultados escolares dos alunos.

Os professores reconhecem o esforço e empenho dos
alunos, quando é o caso.
Os alunos preocupam-se com o insucesso escolar e
esforçam-se para o diminuir.
Os professores promovem a auto-avaliação dos alunos.
O Director de Turma informa regularmente os PEE
sobre os resultados de aprendizagem dos respectivos
educandos.
Os PEE falam todos os dias com os seus educandos
acerca da sua vida escolar.
A prática pedagógica dos professores tem em conta as
orientações do Departamento Curricular/Substrutura a
que pertencem.
Pontuação do critério e justificação

3,75

Os pontos fortes predominam com clareza em relação às áreas de melhoria. Salientam-se pela positiva o papel
dos Directores de Turma na ligação com a família e a promoção de práticas pedagógicas promotoras do sucesso
educativo.

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO 2009 – AVM

19

Escola EB 2,3/S de Murça (346305)

CRITÉRIO 6: Satisfação do Cidadão/Cliente (Alunos e Encarregados de Educação)
O grau de satisfação de necessidades e expectativas de Alunos e Pais/Encarregados de Educação relativamente à
prestação de serviços do Agrupamento Vertical de Escolas de Murça.
Indicadores utilizados

















Instrumentos

CE é aberto a sugestões.
Alunos e PEE ouvidos pelos órgãos competentes.
Professores informam acerca das finalidades e objectivos da
disciplina.
Os alunos sentem-se à vontade.
Os DT acompanham os alunos.
Cumprimento dos programas.
Cumprimento do serviço lectivo.
Satisfação dos alunos no atendimento nos diversos serviços.
Segurança dos alunos.
DT comunica horário de atendimento.
Convocatórias aos PEE (claras e atempadas).
Conhecimento dos alunos PEE da oferta educativa.
Satisfação com a oferta educativa.
Relação entre os intervenientes no processo educativo.
Influência da Associação de Estudantes.
Actividades de Complemento Curricular e apoios.





Questionários.
Grelha de autoavaliação.
Assiduidade
dos
professores no ano
lectivo anterior.

Pontos fortes e evidências

Áreas de melhoria e evidências

O Director de Turma acompanha as dificuldades e
os progressos dos alunos.

Ter em conta as opiniões dos alunos na organização das
actividades da escola (Saídas de Estudo, Projectos,
Exposições, etc) (Alunos).

Os professores raramente faltam.
As convocatórias do Director de Turma são claras e
atempadas (PEE).
O Director de Turma comunica o horário de
atendimento aos Pais e Encarregados de Educação.
Os alunos sentem-se à vontade para apresentar as
suas questões aos professores.
Os auxiliares de acção educativa procuram resolver
as questões que lhe são colocadas.
Os professores informam os alunos sobre as
finalidades e os objectivos da sua disciplina.

Pontuação do critério e justificação

3,78

Este é o critério que obtém pontuação mais elevada, no entanto, não é aquele que apresenta mais pontos fortes.
Salienta-se que estes se sobrepõem claramente às áreas de melhoria. O papel do Director de Turma perante os
PEE e os alunos sai claramente reforçado.
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CRITÉRIO 7: Satisfação das Pessoas (Pessoal Docente e Pessoal Não Docente)
O grau de satisfação das necessidades e expectativas do Pessoal Docente e Pessoal Não Docente do
Agrupamento Vertical de Escolas de Murça face aos seus projectos profissionais.

Indicadores utilizados










Instrumentos

Participação dos professores nos diversos órgãos.
Desempenho dos funcionários no apoio à acção educativa.
Apoio do CE a iniciativas de inovação e melhoria.
Gosto pelas tarefas que desempenha.
Competência e dinâmica do CE.
Valorização do trabalho.
Condições de trabalho.
Formação adequada.
Critérios de distribuição de serviço.
Pontos fortes e evidências




Questionários.
Grelha de autoavaliação.



Áreas de melhoria e evidências

Os professores gostam das actividades de carácter
pedagógico que desempenham.

Gosto das actividades de carácter administrativo que
os professores desempenham (docentes)

O pessoal não docente gosta das actividades que
desempenham.

A oferta educativa da escola é adequada.

Os professores cumprem o programa/orientações
programáticas da(s) área(s) curricular(es) que
leccionam.
Bom atendimento dos auxiliares de acção educativa,
quando é solicitada a sua colaboração.
O atendimento e apoio prestados pelos funcionários da
secretaria são adequados.
O serviço prestado pelo refeitório é de boa qualidade.
O serviço prestado pela reprografia é do agrado das
partes interessadas.
Cumprimento dos horários.
Pontuação do critério e justificação

3,69

Neste critério os pontos fortes sobrepõem-se claramente às áreas de melhoria. É revelada uma satisfação geral
em relação às actividades desempenhadas pelos colaboradores do Agrupamento, exceptuam-se as tarefas de
carácter administrativo desempenhadas pelos docentes. Salienta-se também a satisfação em relação à qualidade
de alguns serviços disponibilizados pelo Agrupamento (refeitório e reprografia), bem como ao atendimento
(auxiliares de acção educativa e secretaria).
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Critério 8 – IMPACTO NA SOCIEDADE

O grau de intervenção que o Agrupamento Vertical de Escolas de Murça tem junto da comunidade local e
regional.

Indicadores utilizados








Instrumentos

Imagem da escola na sociedade.
Conhecimento e qualidade do sítio da escola na internet.
Participação da escola em projectos da comunidade local.
Horário de funcionamento adequado.
Escola como instituição de promoção da cidadania.
Empenho da escola para a melhoria do nível educativo e formativo da
comunidade.
A escola está envolvida em projectos da comunidade local.




Questionários.
Grelha de autoavaliação.

Pontos fortes e evidências

Áreas de melhoria e evidências

O sítio do Agrupamento na internet disponibiliza a
informação necessária.

A escola deve promover mais actividades em
colaboração com outras entidades.
Consulto com frequência o sítio da escola na internet
(não docentes).
A escola está presente em diversos projectos
organizados no Concelho.

Pontuação do critério e justificação

3,43

Neste critério predominam as áreas de melhoria em relação aos pontos fortes. O sítio do Agrupamento na
internet destaca-se como ponto forte. Nas áreas de melhoria é de salientar a necessidade de a(s) escola(s)
participarem em mais projectos que envolvam entidades exteriores ao Agrupamento. A afirmação do
Agrupamento extra-muros é uma necessidade claramente evidenciada.
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CRITÉRIO 9: RESULTADOS DE DESEMPENHO-CHAVE
Os resultados alcançados pelo Agrupamento Vertical de Escolas de Murça face aos objectivos delineados no
Projecto Educativo e aos recursos utilizados.

Indicadores utilizados







Instrumentos

Rentabilização dos recursos económicos.
As actividades desenvolvidas são do interesse dos alunos.
Indisciplina na escola.
Resultados escolares.
Classificações dos exames nacionais.
Abandono escolar.







Pontos fortes e evidências
Os colaboradores do Agrupamento são tratados com
respeito pelos alunos.
Professores e PEE incentivam os alunos para atingirem
bons resultados escolares (docentes e PEE).
O abandono escolar é insignificante, excepto no ensino
secundário.
Os alunos aprendem muito na escola (alunos e PEE)

Questionários.
Grelha
de
autoavaliação.
Resultados escolares.
Classificações
da
avaliação externa.
Taxa de abandono.

Áreas de melhoria e evidências
Problemas de indisciplina na escola.
O processo de avaliação externa, realizado no ano
anterior, melhorou o desempenho dos serviços do
Agrupamento.
Os resultados escolares dos alunos.
Os resultados obtidos pelos alunos nos exames
nacionais.

A escola faculta conhecimentos e competências que
vão ser importantes para a vida dos alunos.
Os PEE reconhecem que os seus educandos gostam de
frequentar a escola.
Os alunos falam frequentemente com os PEE acerca das
actividades que a escola realizou.
Pontuação do critério e justificação

3,49

Os pontos fortes destacam-se em relação às áreas de melhoria, sendo salientada a importância das competências e
conhecimentos adquiridos na escola para a vida dos alunos. No entanto, este critério deixa claro que é necessário
agir ao nível dos resultados escolares, quer da avaliação interna, quer externa. Outro factor de preocupação é
também a indisciplina. Uma outra constatação realizada é que o processo de avaliação externa não provocou uma
melhoria nos serviços do Agrupamento.
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5.CONCLUSÃO

5.1. Identificação dos principais resultados da AA
O preenchimento da grelha de auto-avaliação permitiu à EAA enunciar de uma forma geral os
principais pontos fortes e as principais áreas de melhoria.
Assim, como pontos fortes emergem:
 Bom ambiente de trabalho;
 Gosto pela actividade pedagógica desenvolvida;
 Valorização do papel desempenhado pelo Director de Turma;
 Reconhecimento do empenho dos professores e das práticas pedagógicas desenvolvidas;
 O Plano Anual de Actividades é executado e avaliado, embora seja aprovado tardiamente (forte
participação dos intervenientes);
 Resultados da avaliação externa do 4º ano.

Nas áreas de melhoria, há a destacar os seguintes aspectos:


Necessidade de realizar mais protocolos com entidades exteriores ao Agrupamento;



Divulgação de informação aos alunos, principalmente quando chegam à escola sede do
Agrupamento;



Carga burocrática excessiva;



Repetição de dados em diversos documentos do Agrupamento e informação ambígua;



Documentos com aprovação tardia;



Quando são realizadas avaliações, não há evidências de serem tidas em conta em projectos
futuros;



Pouca clareza nos documentos estruturantes do Agrupamento;



Não há visibilidade do trabalho do Agrupamento na sociedade.

5.2. Constrangimentos e factores de sucesso
Ao longo de todo o processo de auto-avaliação, houve alguns factores que condicionaram o
sucesso deste projecto. O facto de ser a primeira auto-avaliação com carácter sistemático e científico
realizada no Agrupamento condiciona, desde logo, os resultados. É necessário desbravar todo um
caminho no qual ainda não há experiência das partes interessadas do Agrupamento. Após se ter optado
pela aplicação da CAF, foi necessário uma análise deste processo devidamente certificado a nível
europeu. Este facto implicou ainda a adaptação a uma linguagem pouco usada na escola, mas que tem
que ser assumida, enquanto instituição pública que é.
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Num processo onde interagem diversos universos, é complexo conseguir uma óptima articulação
entre todos eles. Houve algumas descoordenações, designadamente ao nível da obtenção de
informações de outros sectores do Agrupamento, que nem sempre chegaram a tempo e, por vezes, com
informação desactualizada. Estes factores, embora dificultassem o processo, foram sendo ultrapassados
ao longo do mesmo.
Outro factor crítico foi a aplicação dos questionários. Na sua concepção, tentou fazer-se uma
adaptação dos questionários da CAF à realidade do Agrupamento. Optou-se, tendo em conta as
características específicas de cada uma das partes interessadas, por fazer questionários diferentes para
cada universo. No entanto, foi seguida a mesma estrutura e concepção baseada nos critérios previstos
pela CAF. Um dos constrangimentos detectado foi o facto de não terem sido disponibilizados envelopes
individuais para a recolha dos questionários. Este facto fez com que alguns sujeitos aos quais foi
aplicado o questionário não tenham respondido ou tenham modificado as suas opções de resposta, com
receio da possibilidade de alguém puder ter acesso ao questionário antes de o mesmo chegar à EAA.
Num futuro processo de auto-avaliação importará ter este aspecto em conta. Ainda relativamente aos
questionários, houve alguns, que dada a forma como foram respondidos, não foram validados. São
exemplos os questionários em que mais de 90% das respostas são colocadas numa mesma opção ou
então questionários com mais de 70% de respostas não respondidas. Estatisticamente, estes factores
foram sendo ultrapassados, não interferindo nos resultados finais.
Um outro constrangimento foi o facto de não se ter conseguido a colaboração na EAA de um
elemento externo ao Agrupamento. O facto de se ter optado pela aplicação de um modelo de autoavaliação devidamente certificado ultrapassou, em grande medida, este condicionalismo.
A representação na EAA das diversas partes interessadas do Agrupamento foi, simultaneamente,
uma mais-valia e um condicionalismo. Foi importante ter a perspectiva dos professores, do pessoal não
docente, dos alunos e dos PEE. Todavia, a coordenação do trabalho inerente a este processo fica
condicionada, mas o empenho e a boa vontade de toda a equipa permitiu ultrapassar este
constrangimento.

Chegados ao final do primeiro processo de auto-avaliação do Agrupamento Vertical de Escolas de
Murça, a EAA está ciente que não conseguiu analisar toda a complexidade do Agrupamento. Não era
esse o objectivo a que nos propusemos, mas antes, ter uma ideia global das principais fragilidades e
potencialidades do Agrupamento. Estamos em crer que, com a colaboração das partes interessadas,
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conseguimos alcançar resultados que permitirão actuar no sentido de melhorar o serviço educativo que
é oferecido pelas diversas escolas do Agrupamento.
Defendemos que o processo de auto-avaliação não termine por aqui. Que este seja o início de
um procedimento contínuo de auto-avaliação, onde se vão analisando, em cada ano, as melhorias
alcançadas em função do diagnóstico realizado. É necessário ir aumentando o pormenor da análise,
descendo-a às estruturas educativas e a realidades mais reduzidas. É importante que os sujeitos que
forem chamados a colaborar neste processo, seja através de questionários, entrevistas ou qualquer
outro meio, o façam conscientes da importância que as suas opiniões terão na melhoria do serviço
educativo oferecido pelo Agrupamento.
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6.ANEXOS
6.1. Modelo dos questionários aplicados
Professores
Funcionários
Alunos
Pais e Encarregados de Educação
6.2. Resultados quantitativos da aplicação dos questionários de satisfação dos
colaboradores e clientes
Professores
Funcionários
Alunos
Pais e Encarregados de Educação
Equipa de auto-avaliação
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AUTO-AVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE MURÇA

ANO LECTIVO 2008 / 2009

Questionário de satisfação para
professores
Instruções de resposta ao questionário:
Como é do seu conhecimento o Agrupamento Vertical de Murça está a levar a cabo a sua primeira 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

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

Este questionário é de natureza confidencial e anónima.

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1 2 3 4 5

Registe aqui as suas
sugestões de melhoria

1 2 3 4 5

Registe aqui as suas
sugestões de melhoria

A divulgação do Projecto Educativo (PE) é adequada.
A divulgação do Regulamento Interno (RI) é adequada.
A informação sobre as actividades que se realizam na escola é adequada.
A divulgação do Plano Anual de Actividades (PAA) é atempada.
As alterações anuais do Regulamento Interno têm em consideração as
sugestões dos professores.
Conheço o Projecto Curricular de Escola (PCE).
Conheço os assuntos que são tratados no Conselho Pedagógico.
Estou a par dos assuntos que são analisados no Conselho Geral Transitório.
Sei onde e como obter informações diversas sobre assuntos de natureza
pedagógica e/ou administrativa.
O Conselho Executivo lidera o Agrupamento com rigor.
O Conselho Executivo aceita críticas construtivas.
O Conselho Executivo aceita sugestões de melhoria.
O Conselho Executivo delega competências e responsabilidades de forma
adequada.
O Conselho Executivo estimula a actualização científico-pedagógica dos
professores.
O Conselho Executivo reconhece os esforços individuais dos professores.
O Conselho Executivo premeia os esforços individuais dos professores.
O Conselho Executivo dá resposta às necessidades sentidas no
Agrupamento.
O Conselho Executivo é um órgão que os alunos respeitam.
O meu Departamento Curricular funciona com eficácia

Critério 2. Planeamento e estratégia

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

Participo na elaboração do Projecto Educativo.
Participo na revisão do Regulamento Interno.
Participo na elaboração Plano Anual de Actividades do Agrupamento.
As actividades do Plano Anual de Actividades são importantes para o
sucesso educativo dos alunos.
Os documentos (PE, RI, PAA e PCE) são de fácil consulta e claros.
Os Regimentos Internos das diversas estruturas de orientação educativa são
necessários.
Os modelos de registo em uso existentes no Agrupamento adequam-se às
necessidades.
Em termos administrativos, a dinamização de uma actividade fora da sala
de aula não é um processo complexo.
Conheço a avaliação do Plano Anual de Actividades do ano lectivo
anterior.
Já apresentei sugestões de melhoria para o funcionamento do Departamento
Curricular a que pertenço.
Consulto habitualmente o sítio do Agrupamento na internet.
O meu Coordenador de Departamento mantém-me informado sobre as
questões pedagógicas importantes para o meu bom desempenho
profissional.
A forma como o Agrupamento assegura o apoio aos alunos com
dificuldades é a mais adequada.
Concordo com as metas definidas no Agrupamento, para os próximos três
anos.
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Critério 3. Gestão das pessoas
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Registe aqui as suas
sugestões de
melhoria

Utilizo com frequência as Tecnologias de Informação e Comunicação como recurso
pedagógico.
A escola facultou o acesso a formação ao nível das TIC.
Comunico, atempadamente, aos Directores de Turma os resultados da avaliação dos
meus alunos.
Corrijo e entrego os elementos de avaliação com celeridade.
Faço registos diversificados de avaliação (TPC, comportamento, participação...)
Aplico os critérios e instrumentos de avaliação definidos no meu Departamento.
Motivo os alunos para as actividades escolares.
Na escola existe um bom relacionamento entre os professores.
Na escola existe espírito de equipa entre os professores.
Na escola existe um bom relacionamento entre professores e alunos.
No Agrupamento existe uma boa relação entre os professores e o Conselho
Executivo.
Na escola existe um bom ambiente de trabalho.
Considero que as reuniões realizadas são as necessárias
Sinto que o apoio prestado pelos auxiliares de acção educativa é adequado.
Sou tratado com o devido respeito pelos alunos.
Estou satisfeito com o meu horário de trabalho.
Consigo conciliar o trabalho com a vida familiar e os assuntos pessoais.
Consigo conciliar o trabalho com assuntos relacionados com a saúde.
Sinto que o Agrupamento oferece igualdade de oportunidades a todos os professores
para o aproveitamento das potencialidades de cada um.
Sinto que o meu trabalho é valorizado pelo Agrupamento.

Critério 4. Parcerias e recursos
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Registe aqui as suas
sugestões de melhoria

As instalações da escola são mantidas em bom estado de conservação e higiene.
O espaço onde decorrem as aulas é adequado.
Considero a sala dos professores um espaço adequado ao fim a que se destina.
A escola preocupa-se com o ambiente, promovendo a recolha selectiva do lixo.
A escola está adaptada a pessoas deficientes motoras.
Os espaços de trabalho existentes na escola são suficientes e adequados.
Os espaços específicos (laboratórios, salas específicas, pavilhão
gimnodesportivo…) de que a escola dispõe são os necessários.
O material didáctico existente é adequado às necessidades de uma prática
pedagógica de qualidade.
Sempre que necessito de material didáctico específico e o solicito, o Agrupamento
adquire-o rapidamente.
Os equipamentos informáticos disponíveis são os necessários.
Os equipamentos informáticos disponíveis são os adequados.
Os equipamentos informáticos estão em boas condições de funcionamento.
Utilizo as TIC nas minhas aulas.
Estou satisfeito com os horários e a qualidade da prestação dos serviços da Escola
(BE/CRE, Serviços de Administração Escolar, Cantina, Bar, Reprografia…).
Conheço as parcerias que a escola tem com outras entidades do Concelho.
Seria importante que a escola estabelecesse parcerias com outras instituições.
Aproveito os recursos locais na minha prática pedagógica.
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Critério 5. Gestão de processos e mudança

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 2 3 4 5

Registe aqui as suas
sugestões de melhoria

1 2 3 4 5

Registe aqui as suas
sugestões de melhoria

Os apoios (salas de estudo, apoios educativos, tutorias…) oferecidos pela escola
aos alunos são adequados.
A escola assegura sempre aulas de substituição em caso da falta do professor.
As aulas de substituição têm ajudado a melhorar os resultados escolares dos
alunos.
O acompanhamento dos alunos com Necessidades Educativas Especiais é
adequado.
Na minha prática pedagógica tenho em conta as orientações do Departamento
Curricular/Substrutura a que pertenço.
Preocupo-me com o insucesso escolar e esforço-me para o diminuir.
Informo regularmente os Directores de Turma sobre os resultados da
aprendizagem dos meus alunos.
A escola disponibiliza informação acerca das possíveis escolhas profissionais e
educativas dos alunos.
Reconheço o esforço e empenho dos alunos, quando é o caso.
Divulgo aos alunos os critérios e instrumentos de avaliação definidos para a(s)
área(s) curricular(es) que lecciono.
Divulgo atempadamente aos alunos as competências/objectivos para os testes de
avaliação.

Critério 7. Satisfação dos colaboradores (Professores)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Participo activamente nas reuniões em que estou presente.
Sinto que o apoio prestado pelos auxiliares de acção educativa é adequado.
O Conselho Executivo apoia iniciativas de inovação educativa.
Gosto das actividades de carácter pedagógico que desempenho.
Gosto das actividades de carácter administrativo que desempenho.
Sinto que o meu trabalho é valorizado pela comunidade educativa.
Cumpro o programa/orientações programáticas da(s) área(s) curricular(es) que
lecciono.
Nunca falto.
Há bom ambiente de trabalho na escola.
O Conselho Executivo organiza o trabalho do Agrupamento de forma correcta e
adequada.
O Conselho Executivo revela competência no desempenho das suas tarefas.
A oferta educativa da escola é adequada.
A BE/CRE disponibiliza os recursos e os meios adequados à sua finalidade.
O serviço prestado pelo bar é de boa qualidade.
O serviço prestado pelo refeitório é de boa qualidade.
O serviço prestado pela reprografia é do meu agrado.
O serviço prestado pela papelaria é do meu agrado.
O atendimento e apoio prestados pelos funcionários da secretaria são adequados.
Sou bem atendido pelos auxiliares de acção educativa, quando solicito a sua
colaboração.
As opiniões dos professores são tidas em conta na organização das actividades da
escola (Projectos, Festas de final de período…).
Conheço os critérios definidos para a distribuição de serviço.
As Actividades de Enriquecimento Curricular são as adequadas.
A formação disponibilizada pelo Agrupamento é adequada às minhas
necessidades.
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Critério 8. Impacto na sociedade

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 2 3 4 5

Registe aqui as suas sugestões de
melhoria

1 2 3 4 5

Registe aqui as suas sugestões de
melhoria

A imagem da escola, em Murça, é boa.
Consulto com frequência o sítio da escola na internet.
O sítio da escola na internet disponibiliza a informação que
necessito.
A escola está presente em diversos projectos organizados no
Concelho.
A escola não deve promover mais actividades em colaboração
com outras entidades.
O horário de funcionamento da escola é adequado.
A escola promove actividades que permitam ao aluno a
formação para a cidadania.
O Agrupamento desenvolve acções no sentido de melhorar o
nível educativo e formativo da comunidade local.
Fora da escola já ouvi falar bem do Agrupamento ou dos seus
funcionários.

Critério 9. Resultados de desempenho-chave

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

Os recursos económicos são bem rentabilizados.
As actividades desenvolvidas no Agrupamento são do interesse
dos alunos.
Não há problemas de indisciplina na escola.
Sou tratado com respeito pelos meus alunos.
Os resultados escolares dos meus alunos são bons.
Incentivo os meus alunos para atingirem bons resultados
escolares.
Sinto que a generalidade dos alunos se empenha muito para
obter bons resultados escolares.
A escola promove a aquisição de conhecimentos e
competências importantes para a vida dos alunos.
Estou globalmente satisfeito com o serviço educativo prestado
pelo Agrupamento
O processo de avaliação externa, realizado no ano anterior,
melhorou o desempenho dos serviços da escola.
Nas turmas que lecciono, o abandono escolar é insignificante.
Os resultados obtidos pelos alunos nos exames nacionais são
positivos.
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Observações
(Pode usar este espaço para emitir a sua opinião acerca de algum aspecto que considere importante).

O questionário terminou.
Muito obrigado pela sua colaboração.

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

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

ANO LECTIVO 2008 / 2009

Questionário de satisfação para funcionários
Instruções de resposta ao questionário:
Como é do seu conhecimento o Agrupamento Vertical de Murça está a levar a cabo a sua primeira 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

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

Este questionário é de natureza confidencial e anónima.

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

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

1 2 3 4 5

Registe aqui as suas sugestões de
melhoria

1 2 3 4 5

Registe aqui as suas sugestões de
melhoria

A divulgação do Projecto Educativo (PE) é adequada.
A divulgação do Regulamento Interno (RI) é adequada.
A informação sobre as actividades que se realizam na
escola é adequada.
A informação sobre as actividades do Plano Anual de
Actividades (PAA) é atempada.
As alterações anuais do Regulamento Interno têm em
consideração as sugestões dos funcionários.
Conheço os assuntos que são tratados no Conselho
Pedagógico.
Estou a par dos assuntos que são analisados no Conselho
Geral Transitório.
Sei onde e como obter informações diversas sobre
assuntos de natureza administrativa.
O Conselho Executivo lidera o Agrupamento com rigor.
O Conselho Executivo aceita críticas construtivas.
O Conselho Executivo aceita sugestões de melhoria.
O Conselho Executivo reconhece os esforços individuais
dos professores.
O Conselho Executivo premeia os esforços individuais
dos funcionários.
O Conselho Executivo dá resposta às necessidades
sentidas no Agrupamento.
O Conselho Executivo é um órgão que os alunos
respeitam.

Critério 2. Planeamento e estratégia

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Participo na elaboração do Projecto Educativo.
Participo na revisão do Regulamento Interno.
As actividades do Plano Anual de Actividades são
importantes para o sucesso educativo dos alunos.
Sei onde posso encontrar, para consulta, os diversos
documentos (PE, RI, PAA e PCE) do Agrupamento.
Conheço a avaliação do Plano Anual de Actividades do
ano lectivo anterior.
O Agrupamento apoia os alunos que apresentam
dificuldades.
A forma como o Agrupamento assegura o apoio aos
alunos com dificuldades é a mais adequadas.
Já apresentei sugestões de melhoria para o
funcionamento do sector onde desempenho funções.
Consulto habitualmente o sítio do Agrupamento na
internet.
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Critério 3. Gestão das pessoas

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

1 2 3 4 5

Registe aqui as suas
sugestões de melhoria

1 2 3 4 5

Registe aqui as suas
sugestões de melhoria

Sempre que necessário recorro às Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC).
A escola facultou o acesso a formação ao nível das TIC.
Empenho-me nas tarefas que executo.
Mostro-me disponível para realizar as tarefas que me são
solicitadas.
Na escola existe um bom relacionamento entre os funcionários.
No Agrupamento existe uma boa relação entre os funcionários e
o Conselho Executivo.
Na escola existe um bom relacionamento entre os funcionários e
a restante comunidade educativa.
O apoio prestado aos funcionários é adequado.
Sinto que são dadas as mesmas oportunidades a todos os
funcionários.
Sou tratado com o devido respeito pelos alunos.
Sinto que o meu trabalho é valorizado pelo Agrupamento.
Estou satisfeito com o meu horário de trabalho.
Consigo conciliar o trabalho com a vida familiar e os assuntos
pessoais.
Consigo conciliar o trabalho com assuntos relacionados com a
saúde.
Sinto que o Agrupamento oferece igualdade de oportunidades a
todos os funcionários para o aproveitamento das potencialidades
de cada um.
Gosto de trabalhar nesta escola.

Critério 4. Parcerias e recursos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

As instalações da escola são mantidas em bom estado de
conservação e higiene.
Os espaços de convívio da escola são os adequados.
Sinto-me seguro nesta escola.
A escola preocupa-se com o ambiente, promovendo a recolha
selectiva do lixo.
A escola está adaptada a pessoas deficientes motoras.
A gestão dos recursos materiais é adequada.
Os equipamentos informáticos estão em boas condições de
funcionamento.
Os equipamentos informáticos disponíveis são os adequados.
Existem os recursos materiais necessários ao bom desempenho
das minhas funções.
Sempre que necessário é-me facultado o material adequado para
desempenhar as minhas funções.
Os equipamentos encontram-se em bom estado de
funcionamento.
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Critério 7. Satisfação dos colaboradores (funcionários)

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

1 2 3 4 5

Registe aqui as suas sugestões de
melhoria

1 2 3 4 5

Registe aqui as suas sugestões de
melhoria

Sinto-me à vontade para apresentar sugestões.
Nunca falto.
Cumpro o meu horário de trabalho.
Gosto das actividades que desempenho.
Há bom ambiente de trabalho na escola.
O Conselho Executivo organiza o trabalho do
Agrupamento de forma correcta e adequada.
O Conselho Executivo revela competência no
desempenho das suas tarefas.
A BE/CRE disponibiliza os recursos e os meios
adequados à sua finalidade.
O serviço prestado pelo bar é de boa qualidade.
O serviço prestado pelo refeitório é de boa qualidade.
O serviço prestado pela reprografia é do meu agrado.
O serviço prestado pela papelaria é do meu agrado.
Tenho um bom desempenho nas funções que executo.
A formação disponibilizada pelo Agrupamento é
adequada às minhas necessidades.

Critério 8. Impacto na sociedade

1
2
3
4
5
6
7
8

A imagem da escola, em Murça, é boa.
Conheço o sítio da escola na internet.
Consulto com frequência o sítio da escola na internet.
O sítio da escola na internet disponibiliza a informação
que necessito.
A escola está presente em diversos projectos
organizados no Concelho.
O horário de funcionamento da escola é adequado.
O Agrupamento desenvolve acções no sentido de
melhorar o nível educativo e formativo da comunidade
local.
Fora da escola já ouvi falar bem do Agrupamento ou
dos seus funcionários.
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Critério 9. Resultados de desempenho-chave
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Registe aqui as suas sugestões de
melhoria

Os recursos económicos são bem rentabilizados.
Não há problemas de indisciplina na escola.
Os professores são tratados com respeito pelos alunos.
Sou tratado com respeito pelos alunos.
Os resultados escolares são bons.
Empenho-me na realização das minhas tarefas.
Sinto que a generalidade dos alunos se empenha muito
para obter bons resultados escolares.
Considero bom o serviço educativo prestado pelo
Agrupamento.
O processo de avaliação externa, realizado no ano
anterior, melhorou o desempenho dos serviços da escola.
A escola faculta-me formação que me valoriza
profissionalmente.
Observações
(Pode usar este espaço para emitir a sua opinião acerca de algum aspecto que considere importante).

O questionário terminou.
Muito obrigado pela sua colaboração.
A Equipa de auto-avaliação:
Humberto Nascimento (coordenador)
José António Aires (rep. pessoal docente)
Palmira Guedes (rep. pessoal docente)
Clementina Borges (rep. Associação PEE)
Esmeralda Alves (rep. pessoal não docente)
Áurea Patrícia Alves (rep. dos alunos)

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

ANO LECTIVO 2008 / 2009

Questionário de satisfação para alunos
Instruções de resposta ao questionário:
Como é do teu conhecimento o Agrupamento Vertical de Murça está a levar a cabo a sua
primeira auto-avaliação 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

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

Este questionário é de natureza confidencial e anónima.

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

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

1 2 3 4 5

Regista aqui as tuas sugestões de
melhoria

1 2 3 4 5

Regista aqui as tuas sugestões de
melhoria

A divulgação do Projecto Educativo é adequada.
A divulgação do Regulamento Interno é adequada.
A informação sobre as actividades que se realizam na
minha escola é adequada.
As alterações anuais do Regulamento Interno têm em
consideração as sugestões dos alunos.
Conheço os assuntos que são tratados no Conselho
Pedagógico.
Estou a par dos assuntos que são analisados no Conselho
Geral Transitório.
Sei onde e como obter informações diversas sobre
assuntos de natureza pedagógica e/ou administrativa.
As sugestões e críticas dos alunos são tidas em
consideração pelo Conselho Executivo.
O Conselho Executivo lidera o Agrupamento com rigor.
O Conselho Executivo trata de igual forma todos os
elementos da comunidade educativa.
Conheço os cinco membros que fazem parte do Conselho
Executivo.
O Conselho Executivo é um órgão que os alunos
respeitam.

Critério 2. Planeamento e estratégia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Conheço o Plano Anual de Actividades do Agrupamento.
As actividades do Plano Anual de Actividades são
importantes para o sucesso educativo dos alunos.
Conheço o Projecto Educativo do Agrupamento.
Compreendo o Projecto Educativo do Agrupamento.
Sou ouvido para a construção do Regulamento Interno.
O Agrupamento apoia os alunos que apresentam
dificuldades.
Conheço a avaliação do Plano Anual de Actividades do
ano lectivo anterior.
Já apresentei sugestões de melhoria para algum sector da
escola.
Consulto habitualmente o sítio do Agrupamento na
internet.
Já apresentei sugestões ao delegado(a) da minha turma,
para ele(a) transmitir aos representantes dos alunos.
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Critério 3. Gestão das pessoas
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Regista aqui as tuas sugestões de
melhoria

Os professores utilizam com frequência as Tecnologias de
Informação e Comunicação como recurso pedagógico.
Os professores da minha turma fazem registos de avaliação
além dos testes.
Os professores da minha turma têm em conta diversos
elementos de avaliação na nota que atribuem no final de
cada período.
Os meus professores corrigem e entregam os elementos de
avaliação rapidamente.
Existe um bom relacionamento entre os alunos.
Existe um bom relacionamento entre os professores e os
alunos.
O apoio prestado pelos auxiliares de acção educativa é
adequado.
Sinto que são dadas as mesmas oportunidades a todos os
alunos.
O delegado da minha turma representa os nossos interesses.
Estou satisfeito com o meu horário lectivo.
Gosto de estar nesta escola.
O meu horário lectivo permite-me estudar, com os meus
colegas, fora das aulas.
Critério 4. Parcerias e recursos
1 2 3 4 5

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

Regista aqui as tuas sugestões de
melhoria

As instalações da escola são mantidas em bom estado de
conservação e higiene.
O espaço onde decorrem as aulas é adequado.
Os espaços de convívio da escola são do meu agrado.
Sinto-me seguro e acompanhado nesta escola.
A escola preocupa-se com o ambiente, promovendo a
recolha selectiva do lixo.
A escola está adaptada a pessoas deficientes motoras.
Os espaços existentes na escola são os suficientes.
Os espaços específicos (laboratórios, salas específicas,
pavilhão gimnodesportivo…) de que a escola dispõe são os
necessários.
A minha escola dispõe dos materiais pedagógicos
necessários (livros, dicionários, enciclopédias,
gramáticas…) para um ensino de qualidade.
O material informático da escola funciona bem.
Os equipamentos informáticos disponíveis são os
adequados.
Estou satisfeito com os horários e a qualidade da prestação
dos serviços da Escola (BE/CRE, Serviços de
Administração Escolar, Cantina, Bar, Reprografia…).
Conheço as parcerias que a escola tem com outras
entidades do Concelho.
Seria importante que o Agrupamento colaborasse com
outras instituições.
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Critério 5. Gestão de processos e mudança
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2

3

4

5

Regista aqui as tuas sugestões
de melhoria

Os apoios (salas de estudo, apoios educativos, tutorias…) oferecidos pela
escola são adequados.
O funcionamento das Actividades de Complemento Curricular (clubes,
desporto escolar…) é do meu agrado.
A escola assegura sempre aulas de substituição em caso da falta do
professor.
As aulas de substituição têm ajudado a melhorar os meus resultados
escolares.
O acompanhamento dos alunos com Necessidades Educativas Especiais é
adequado.
Os professores explicam os objectivos da disciplina e os critérios de
avaliação.
Os professores preocupam-se com o insucesso escolar e esforçam-se para o
diminuir.
Sou informado regularmente sobre os meus resultados de aprendizagem.
Os professores da minha turma promovem a nossa auto-avaliação.
Recebo informação adequada quanto às minhas escolhas profissionais e/ou
educativas.
Quando trabalho com empenho, os meus professores elogiam-me.

Critério 6. Satisfação do cidadão/cliente (alunos e Encarregados de Educação)
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Regista aqui as tuas
sugestões de melhoria

O ensino que é praticado corresponde às minhas expectativas.
Os professores da turma informam os alunos sobre as finalidades e os
objectivos da sua disciplina.
Os alunos sentem-se à vontade para apresentarem as suas questões aos
professores.
O meu Director de Turma acompanha as minhas dificuldades e os meus
progressos.
Os programas das disciplinas são cumpridos.
Os professores da minha turma raramente faltam.
A BE/CRE disponibiliza os recursos e os meios adequados à sua
finalidade.
O serviço prestado pelo bar é de boa qualidade.
O serviço prestado pelo refeitório é de boa qualidade.
O serviço prestado pela reprografia é do meu agrado.
O serviço prestado pela papelaria é do meu agrado.
O atendimento e apoio prestados pelos funcionários da secretaria/SASE são
adequados.
Sou bem atendido pelos auxiliares de acção educativa, quando os procuro
para tratar de algum assunto.
As actividades promovidas pela Associação de Estudantes são do meu
agrado.
Conheço a oferta educativa (níveis de ensino e cursos) existente no
Agrupamento.
A oferta educativa (cursos) da escola é adequada.
Estou satisfeito com a forma de ensino praticado nesta escola.
As opiniões dos alunos são tidas em conta na organização das actividades
da escola (Saídas de Estudo, Projectos, Exposições, etc).
Gosto das Actividades de Enriquecimento Curricular promovidas na minha
escola.
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Critério 8. Impacto na sociedade

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 2 3 4 5

Regista aqui as tuas sugestões de
melhoria

1 2 3 4 5

Regista aqui as tuas sugestões de
melhoria

A imagem da minha escola, em Murça, é boa.
Conheço o sítio da minha escola na internet.
O sítio da minha escola na internet disponibiliza os
serviços que necessito.
A minha escola está presente em diversos projectos
organizados no Concelho.
A minha escola não deve fazer mais actividades em
colaboração com outras entidades.
O horário de funcionamento da minha escola é
adequado.
A minha escola promove actividades que me vão
permitir crescer enquanto pessoa.
O meu Agrupamento empenha-se na melhoria do nível
educativo da população de todo o Concelho.
Fora da escola já ouvi falar bem do meu Agrupamento
ou dos seus funcionários.

Critério 9. Resultados de desempenho-chave

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

Os recursos económicos são bem utilizados.
As actividades que a escola realiza são do meu interesse.
Sinto-me seguro na escola.
Há problemas de indisciplina na minha escola.
Os professores são tratados com respeito.
Os resultados escolares são bons.
Empenho-me muito para atingir bons resultados
escolares.
Os alunos empenham-se muito para obter bons
resultados escolares.
Gosto de frequentar esta escola.
A escola faculta-me conhecimentos e competências que
me vão ser importantes para a vida.
Aprendo muito na escola.
Estou globalmente satisfeito com o serviço educativo
prestado pelo Agrupamento
O processo de avaliação externa, realizado no ano
anterior, melhorou o desempenho dos serviços da escola.

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO 2009 – AVM

43

Escola EB 2,3/S de Murça (346305)

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

O questionário terminou.
Muito obrigado pela tua colaboração.

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

Escola EB 2,3/S de Murça (346305)

(A preencher pela Equipa de Auto-avaliação)
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AUTO-AVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE MURÇA

ANO LECTIVO 2008 / 2009

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

Discordo
2

Nem concordo nem
discordo
3

Concordo
4

Concordo
plenamente
5

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

Este questionário é de natureza confidencial e anónima.

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

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

1 2 3 4 5

Regista aqui as tuas sugestões de
melhoria

1 2 3 4 5

Regista aqui as tuas sugestões de
melhoria

A divulgação do Projecto Educativo é adequada.
A divulgação do Regulamento Interno é adequada.
A informação sobre as actividades que se realizam na
escola é adequada.
As alterações anuais do Regulamento Interno têm em
consideração as sugestões dos Pais e Encarregados de
Educação.
Conheço os assuntos que são tratados no Conselho
Pedagógico.
Estou a par dos assuntos que são analisados no Conselho
Geral Transitório.
Sei onde e como obter informações diversas sobre
assuntos de natureza pedagógica e/ou administrativa.
As sugestões e críticas dos Pais e Encarregados de
Educação são tidas em consideração.
O Conselho Executivo lidera o Agrupamento com rigor.
O Conselho Executivo trata de igual forma todos os
elementos da comunidade educativa.
O Conselho Executivo dá resposta às necessidades
sentidas no Agrupamento.
Conheço os cinco membros que fazem parte do Conselho
Executivo.
O Conselho Executivo é um órgão que os alunos
respeitam.

Critério 2. Planeamento e estratégia

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Conheço o Plano Anual de Actividades do Agrupamento.
As actividades do Plano Anual de Actividades são
importantes para o sucesso educativo dos alunos.
Compreendo o Projecto Educativo.
Sou ouvido para a construção do Regulamento Interno.
O Agrupamento apoia o meu educando, quando ele
apresenta dificuldades.
Conheço a avaliação do Plano Anual de Actividades do
ano lectivo anterior.
Já apresentei sugestões de melhoria para algum sector da
escola.
Consulto habitualmente o sítio do Agrupamento na
internet.
Já apresentei sugestões aos representantes dos Pais e
Encarregados de Educação da turma do meu educando,
para eles transmitirem aos órgãos competentes.
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Critério 3. Gestão das pessoas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 2 3 4 5

Regista aqui as tuas sugestões de
melhoria

1 2 3 4 5

Regista aqui as tuas sugestões de
melhoria

Conheço os conteúdos trabalhados pelo meu educando
nas diferentes disciplinas/áreas curriculares.
O Director de Turma convoca-me para reuniões acerca
do trabalho do meu educando.
Vou com frequência à escola falar com o Director de
Turma do meu educando.
Os professores do meu educando têm em conta diversos
elementos de avaliação na nota que atribuem no final de
cada período.
Sinto que na escola existe um bom relacionamento entre
os alunos.
O meu educando gosta do trabalho realizado pelos
professores.
Sinto que o apoio prestado pelos auxiliares de acção
educativa é adequado.
O meu educando é tratado com respeito pelos
professores.
O meu educando refere que nas aulas é incentivado a
trabalhar para aprender mais.
Estou satisfeito com o horário lectivo da escola.
Gosto que o meu educando frequente esta de escola.

Critério 4. Parcerias e recursos

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

As instalações da escola são mantidas em bom estado de
conservação e higiene.
O espaço onde decorrem as aulas é adequado.
Os espaços de convívio da escola são do meu agrado.
Sinto que o meu educando está seguro e acompanhado
nesta escola.
A escola preocupa-se com o ambiente, promovendo a
recolha selectiva do lixo.
A escola está adaptada a pessoas deficientes motoras.
Gostaria que a escola oferecesse outro tipo de espaços.
Os equipamentos físicos (laboratórios, salas específicas,
pavilhão gimnodesportivo…) de que a escola dispõe são
os necessários.
Os equipamentos informáticos disponíveis são os
adequados.
Estou satisfeito com os horários e a qualidade da
prestação dos serviços da Escola (BE/CRE, Serviços de
Administração Escolar, Cantina, Bar, Reprografia…).
Conheço as parcerias que a escola tem com outras
entidades do Concelho.
Seria importante que o Agrupamento colaborasse com
outras instituições.
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Critério 5. Gestão de processos e mudança
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Regista aqui as tuas
sugestões de melhoria

Os apoios (salas de estudo, apoios educativos, tutorias…)
oferecidos pela escola são adequados.
O funcionamento das Actividades de Complemento Curricular
(clubes, desporto escolar…) é do agrado do meu educando.
A escola assegura sempre aulas de substituição em caso da falta do
professor.
As aulas de substituição têm ajudado a melhorar os resultados
escolares do meu educando.
O acompanhamento dos alunos com Necessidades Educativas
Especiais é adequado.
Conheço os critérios de avaliação das diferentes disciplinas/áreas
curriculares do meu educando.
Sinto que os professores se preocupam com o insucesso escolar e
se esforçam para o diminuir.
Sou informado regularmente, pelo Director de Turma, sobre os
resultados de aprendizagem do meu educando.
A escola disponibiliza informação acerca das possíveis escolhas
profissionais e educativas para o meu educando.
O meu educando, quando trabalha com empenho, é elogiado pelos
professores.
Falo todos os dias com o meu educando acerca da sua vida escolar.
Critério 6. Satisfação do cidadão/cliente (alunos e Encarregados de Educação)
1 2 3 4 5

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

Regista aqui as tuas
sugestões de melhoria

O ensino que é praticado na escola corresponde às minhas
expectativas.
Os professores da turma informam o meu educando sobre as
finalidades e os objectivos da sua disciplina.
Verifico que o meu educando se sente à vontade para apresentar
as suas questões aos professores.
O Director de Turma acompanha as dificuldades e os progressos
do meu educando.
As convocatórias do Director de Turma são claras e atempadas.
O Director de Turma comunica-me o horário de atendimento aos
Pais e Encarregados de Educação.
Os programas das disciplinas são cumpridos.
Os professores do meu educando raramente faltam.
O atendimento e apoio prestados pelos funcionários da secretaria
são adequados.
Sou bem atendido pelos auxiliares de acção educativa, quando os
procuro para tratar de algum assunto.
Conheço a oferta educativa (níveis de ensino e cursos) existente
no Agrupamento.
A oferta educativa (cursos) da escola é adequada.
Estou satisfeito com a forma de ensino praticado nesta escola.
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Critério 8. Impacto na sociedade

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 2 3 4 5

Regista aqui as tuas sugestões de
melhoria

1 2 3 4 5

Regista aqui as tuas sugestões de
melhoria

A imagem da escola, em Murça, é boa.
Conheço o sítio da escola na internet.
O sítio da escola na Internet disponibiliza os serviços que
necessito.
A escola está presente em diversos projectos organizados
no Concelho.
A escola não deve fazer mais actividades em colaboração
com outras entidades.
O horário de funcionamento da escola é adequado.
A escola promove actividades que vão permitir que o
meu educando cresça enquanto pessoa.
O Agrupamento empenha-se na melhoria do nível
educativo da população de todo o Concelho.
Fora da escola já ouvi falar bem do Agrupamento ou dos
seus funcionários.

Critério 9. Resultados de desempenho-chave

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

Os recursos económicos são bem utilizados.
O meu educando fala-me frequentemente das actividades
que a escola realizou.
Sinto que o meu educando está seguro na escola.
Há problemas de indisciplina na escola.
Sinto que os professores são tratados com respeito.
Os resultados escolares do meu educando são bons.
Incentivo o meu educando para atingir bons resultados
escolares.
Sinto que a generalidade dos alunos se empenha muito
para obter bons resultados escolares.
Sinto que o meu educando gosta de frequentar a escola.
A escola faculta conhecimentos e competências que vão
ser importantes para a vida do meu educando.
Sinto que o meu educando aprende muito na escola.
Estou globalmente satisfeito com o serviço educativo
prestado pelo Agrupamento
O processo de avaliação externa, realizado no ano
anterior, melhorou o desempenho dos serviços da escola.
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Observações
(Pode usar este espaço para emitir a sua opinião acerca de algum aspecto que considere importante).

O questionário terminou.
Muito obrigado pela sua colaboração.

A Equipa de auto-avaliação:
Humberto Nascimento (coordenador)
José António Aires (rep. pessoal docente)
Palmira Guedes (rep. pessoal docente)
Clementina Borges (rep. Associação PEE)
Esmeralda Alves (rep. pessoal não docente)
Áurea Patrícia Alves (rep. dos alunos)
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RESULTADOS GLOBAIS DAS RESPOSTAS AOS QUESTIONÁRIOS

Critérios
Professores
Funcionários
Alunos
PEE
EAA
TOTAL

1
3,45
3,02
3,21
3,42
2,69
3,16

2
3,48
3,09
2,99
3,13
3,05
3,15

3
3,80
3,62
3,84
4,11
3,38
3,75
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4
3,00
3,38
3,38
3,53
2,74
3,21

5
3,91

6

3,65
3,82
3,63
3,75

3,74
3,99
3,62
3,78

7
3,78
3,92

3,37
3,69

8
3,49
3,42
3,41
3,51
3,33
3,43

9 Global
3,50
3,55
3,47
3,42
3,65
3,48
3,84
3,67
2,96
3,20
3,49
3,46
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RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS DOS DOCENTES
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RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS DO PESSOAL NÃO DOCENTE
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RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS DOS ALUNOS
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RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO 2009 – AVM

67

Escola EB 2,3/S de Murça (346305)

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO 2009 – AVM

68

Escola EB 2,3/S de Murça (346305)

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO 2009 – AVM

69

Escola EB 2,3/S de Murça (346305)

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO 2009 – AVM

70

Escola EB 2,3/S de Murça (346305)

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO 2009 – AVM

71

Escola EB 2,3/S de Murça (346305)
RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS DA EQUIPA DE AUTO-AVALIAÇÃO

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO 2009 – AVM

72

Escola EB 2,3/S de Murça (346305)

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO 2009 – AVM

73

Escola EB 2,3/S de Murça (346305)

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO 2009 – AVM

74

Escola EB 2,3/S de Murça (346305)

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO 2009 – AVM

75

Escola EB 2,3/S de Murça (346305)

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO 2009 – AVM

76

Escola EB 2,3/S de Murça (346305)

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO 2009 – AVM

77

