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Introdução
O presente documento consta do tratamento estatístico dos inquéritos realizados aos
diferentes elementos da comunidade educativa da Escola Profissional de Arqueologia
— alunos, docentes, não docentes e pais/ encarregados de educação— no sentido de
avaliar a sua taxa de satisfação com diferentes aspetos da escola.
Os inquéritos foram realizados no mês de janeiro de 2022 e os resultados divulgados
durante o mês de fevereiro.

1. Inquérito aos alunos
Este inquérito foi realizado aos alunos do curso profissional de técnico/a de fotografia
(12º ano, 3º ano do curso) e do curso de Educação e Formação de Adultos (EFA) de
técnico/a de informação e animação turística (1º ano do curso).
Este inquérito visa avaliar a taxa de satisfação dos alunos relativamente a vários
aspetos da escola, nomeadamente quanto ao funcionamento da Direção, aos
princípios e normas da escola, a vários aspetos relevantes da escola, ao
funcionamento dos serviços e aos espaços escolares. Este inquérito permitiu ainda
recolher sugestões dos alunos.
A taxa de resposta foi de 100%.

Curso que frequenta

4; 29%
Curso EFA de Técnico de
Informação e Animação
Turística
Curso Profissional de
Ténico de Fotografia
10; 71%
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A_Razões da escolha da EPA

B_Documentos Estruturantes
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Sim
Não

6
4
2
0
B1. Conhece o projeto educativo
da escola?

B2. Conhece o regulamento
interno da escola?

B3. Conhece os critérios e
instrumentos de avaliação da
escola?

Os alunos conhecem os principais documentos estruturantes da escola, bem como os
critérios e instrumentos de avaliação, ainda que um não conheça p projecto educativo.
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C_Direção
Foram colocadas as seguintes questões sobre a Direção da EPA:
 C1. A Direção define regras claras para o funcionamento da escola;
 C2. De um modo geral, a Direção sabe o que se passa na escola;
 C3. A Direção atende e/ ou ouve as sugestões dos/as alunos/as;
 C4. A Direção tem disponibilidade para resolver problemas;
 C5. A Direção incentiva à participação nas atividades escolares;
 C6. A Direção divulga a informação de uma forma atempada e eficaz;
 C7. A Direção promove ações de articulação entre a escola e a família.
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C1

C2

Discordo completamente

C3

Discordo

C4

Concordo

C5

C6

C7

Estou completamente de acordo

Em relação ao trabalho da Direção, a taxa de satisfação dos alunos é muito boa em
todos os parâmetros. Ou seja, entre 90% e 100% dos inquiridos responderam “estou
completamente de acordo” e “concordo”,
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D_Orientador Educativo/ Mediadora do Curso EFA
Foram colocadas as seguintes questões sobre o Orientador Educativo/ Mediadora do
curso EFA:
 D1. O/A O.E./ Mediador/a transmite informações importantes (ex. matrículas,
exames, critérios de Avaliação, etc.) à turma;
 D2. O/A O.E./ Mediador/a soluciona/ encaminha para os órgãos próprios os
problemas e as propostas apresentadas pelos/as alunos/as;
 D3. O/A O.E./ Mediador/a incentiva o estudo na procura constante na melhoria dos
resultados escolares;
 D4. O/A O.E./ Mediador/a incentiva/ valoriza a assiduidade e a pontualidade dos/as
alunos/as;
 D5. O/A O.E./ Mediador/a estimula o interesse e a participação em projetos e
atividades (desportivas, culturais, recreativas);
 D6. O/A O.E./ Mediador/a trata de forma adequada as ocorrências de natureza
disciplinar;
 D7. O/A O.E. / Mediador/a desenvolve uma atmosfera de respeito mútuo.
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Discordo completamente

D3
Discordo

D4
Concordo

D5

D6

D7

Estou completamente de acordo
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Em relação ao trabalho do Orientador Educativo (curso profissional de técnico/a de
fotografia)/ Mediadora do curso EFA, a taxa de satisfação dos alunos é muito boa. Ou
seja, entre 90% e 100% dos inquiridos responderam “estou completamente de acordo”
e “concordo”.

E_Formação em Contexto de Trabalho (FCT)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
E1. As FCT adequam-se à área de formação do curso
frequentado?
Discordo completamente

Discordo

Concordo

E2. As FCT promovem a empregabilidade?
Estou completamente de acordo

Não observável

Os alunos estão satisfeitos com a Formação em Contexto de Trabalho, ainda que a
grande maioria ainda não tenha tido contacto com esta disciplina, por se encontrar no
1ª ano de formação.
Em relação a este tópico foram feitas as seguintes sugestões:


Realização da FCT ao longo dos 3 períodos;



Mais tempo de FCT.

Nos cursos profissionais, as FCT decorrem ao longo dos 3 anos do curso e
normalmente em setembro, na Pásco e em julho. Nos últimos dois anos letivos, devido
à pandemia e alteração do calendário escolar, nem sempre foi possível realizar nestes
períodos.
As horas de formação dedicadas à FCT estão definidas no plano modular do curso.
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F_Relação aluno/a - docente
Foram colocadas as seguintes questões:
 F1. Eu respeito os/as professores/as;
 F2. Os/as professores/as tratam-me com respeito;
 F3. Os/as professores/as explicam a matéria de forma a que eu compreenda e
resolvem as minhas dúvidas;
 F4. De um modo geral os/as professores/as são exigentes;
 F5. Sou incentivado(a) a estudar pelos/as professores/as;
 F6. Os/as professores/as procuram manter os alunos ativos e empenhados;
 F7. Os materiais didáticos disponibilizados em sala de aula são adequados à tua
aprendizagem;
 F8. As atividades desenvolvidas em sala de aula contribuem para o teu sucesso
escolar;
 F9. Os/as professores/as introduzem inovações pedagógicas nas suas aulas;
 F10. Os/as professores/as discutem com os/as alunos/as as competências que
devem adquirir;
 F11. Os/as professores/as prevêem estratégias e metodologias diferenciadas para
os/as alunos/as com mais dificuldades;
 F12. Os/as professores/as incutem o cumprimento dos "deveres do aluno";
 F13. Considera que mantém uma boa relação com os seus/suas professores/as
 F14. As atividades promovidas pela escola contribuem para a promoção do seu
sucesso escolar.

Cofinanciado

Inquéritos de satisfação janeiro 2022 [10]
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Discordo completamente

F5
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F7

Discordo

F8

F9

Concordo

F10

F11

F12

F13

Estou completamente de acordo

A taxa de satisfação referente à relação aluno/a docente é superior a 90%, sendo que
na maioria dos parâmetros atinge os100% de satisfação (incluem as respostas “estou
completamente de acordo” e “concordo”).

G_Relação aluno/a - pessoal não docente
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G1. Eu respeito os/as
assistentes

G2. Os/as assistentes
tratam-me com respeito

Discordo completamente

Discordo

G3. Os/as assistentes
G4. Os/as assistentes
revelam dedicação e
atendem de forma clara,
interesse na resolução das precisa e em tempo útil, às
situações que eu coloco
minhas solicitações

Concordo

Estou completamente de acordo
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Os alunos estão muito satisfeitos com os assistentes, não havendo respostas
negativas.

H_Espaço escolar
Foram colocadas as seguintes questões:
 H1. A diversidade de alimentos disponibilizada no bar é adequada à faixa etária dos
alunos e às suas necessidades;
 H2. São cumpridas todas as normas de higiene e limpeza no bar;
 H3. A cantina é agradável, em termos de espaço, mobiliário e decoração;
 H4. Estou satisfeito/a com a qualidade das refeições servidas na cantina;
 H5. As salas de aula, de um modo geral, estão limpas
 H6. Os wc, de um modo geral, estão limpos
 H7. A sala de convívio dos/as alunos/as, de um modo geral, está limpa.
 H8. De um modo geral a escola está bem conservada.
 H9. A escola, de um modo geral é segura.
 H10. O horário escolar, de um modo geral, é adequado.
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Discordo completamente
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Discordo
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H6

Concordo

H7

H8
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Estou completamente de acordo
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Ainda que a maioria dos alunos esteja satisfeito com o espaço escolar (superior a
70%), este é o grupo com a taxa de satisfação mais baixa.
Por um lado temos a questão dos alimentos/ refeições servidos no bar e na cantina
(H1 e H4), e, por outro, o estado de conservação da escola (H3, H8, H9 e H10). A
estas questões associa-se ainda a questão do horário escolar (H10).
Em relação a este tópico foram feitas as seguintes sugestões:


Melhoria no aquecimento;



Melhoria das instalações escolares.

I_Satisfação geral

1; 7%
Insatisfeito
Satisfeito
7; 50%

Muito Satisfeito
6; 43%

Totalmente satisfeito

Em termos de satisfação geral, 92,9% dos alunos está Totalmente Satisfeito/ Muito
satisfeito com a escola.
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Curso Profissional
Técnico de Fotografia
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Curso EFA
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Insatisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito

Totalmente satisfeito
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Em termos de satisfação por curso, verifica-se os do curso EFA são os que estão mais
satisfeitos com a escola.

Sugestões de melhoria
Os alunos propuseram as seguintes sugestões:


Melhorar o aquecimento/ aquecimento;



Melhoria das instalações/ Melhores condições na escola;



Material informático;



A continuidade de organizar palestras e promover a participação dos alunos e
todos os colaboradores da escola.
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2. Inquérito aos professores
Este inquérito foi realizado aos professores da EPA, tendo tido uma taxa de
participação de 100%.
Este inquérito tem como objetivo avaliar a taxa de satisfação dos docentes sobre
vários aspetos da escola, designadamente ao nível da sua organização e gestão,
espaços e equipamentos, da relação da escola com a comunidade e sobre vários
aspetos relativos à cultura de escola, bem como avaliar a sua taxa de satisfação.

A_Documentos estruturantes
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9
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sim

4

não

3
2
1
0
A1. Conhece o projeto educativo
da escola?

A2. Conhece o regulamento
interno da escola?

Todos os docentes conhecem regulamento interno da escola, e a quase totalidade
conhece o projecto educativo.

B_Instalações, equipamentos e serviços
Foram colocadas as seguintes questões:


B1. As instalações da escola são boas;



B2. As salas de aula são adequadas à função;



B6. A secretaria/ serviços administrativos têm serviços de qualidade;



B7. A higiene e limpeza é boa;



B8. A segurança da escola é adequada;



B9. A escola vai de encontro às necessidades dos alunos.
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B10. Os equipamentos informáticos são adequados e suficientes



B11.Os equipamentos audiovisuais são suficientes
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B1

B2

Discordo completamente

B6

B7

Discordo

B8

Concordo

B9

B10

Estou completamente de acordo

Em relação às instalações da escola, pouco mais de metade dos docentes considera
que estas são boas (H1), que as salas de aula são adequadas à função (H2) e que os
equipamentos informáticos são adequados e suficientes (H10). Já os equipamentos
audiovisuais são considerados suficientes pela maioria.
Todos estão satisfeitos com a qualidade dos serviços da secretaria/ serviços
administrativos; todos consideram que a higiene e limpeza são boas e que a
segurança da escola é adequada.
A grande maioria considera que a escola vai de encontro às necessidades dos alunos
(B9).
Ainda sobre este tema, foram colocadas as seguintes questões:


B3. A sala dos professores é satisfatória;



B4. O bar tem serviços de qualidade;



B5. A cantina oferece refeições de qualidade.

B11

A grande maioria está satisfeita com estas instalações e serviços.
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Discordo completamente

B4
Discordo

Concordo

Estou completamente de acordo

B5
Não observável

C_Direção e Conselho Pedagógico
Foram colocadas as seguintes questões:


C1. A Direção está disponível para ouvir os docentes;



C2. A Direção está disponível para acolher as sugestões dos docentes;



C3. A Direção envolve os docentes nas decisões da escola;



C4. A Direção divulga atempadamente as suas decisões;



C5. A Direção faz boa gestão dos recursos humanos;



C6. A Direção tem uma visão estratégica da escola;



C7. A Direção tem um bom desempenho;



C8. A Direção confia no meu trabalho;



C9. As regras de funcionamento da Escola são bem aceites pelos professores;



C10. A Direção resolve os conflitos com os alunos;



C11. A Direção preocupa-se em criar um bom ambiente;



C12. A Direção preocupa-se em manter a disciplina dos alunos;



C13. A Direção assegura a articulação do trabalho pedagógico;



C14. A Direção transmite as informações e decisões do Conselho Pedagógico;



C15. O Conselho Pedagógico acompanha os projetos desenvolvidos na escola;



C16. O Conselho Pedagógico propõe estratégias de ensino em função dos
resultados dos alunos.
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Discordo completamente
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C7
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Discordo

C9
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Concordo

C11

C12

C13

C14

C15

Estou completamente de acordo

Na maioria das questões relacionadas com o papel desempenhado pela Direção e
pelo Conselho Pedagógico, a taxa de satisfação dos docentes é superior a 70% (C3 a
C7;C13 a C16). Nas restantes a taxa de satisfação está entre os 90 e os 100
(referentes às respostas “estou completamente de acordo” e “concordo”).

D_Alunos
Foram colocadas as seguintes questões:


D1. Os alunos respeitam o Regulamento Interno;



D2. Os alunos são bem comportados;



D3. Os alunos da escola conhecem o Regulamento Interno;



D4. Os alunos empenham-se nas atividades escolares;



D5. Existe uma boa relação entre os alunos e os docentes;



D6. Em geral tenho uma boa imagem dos alunos da escola;



D7. O nível de atuação disciplinar fomenta o bom funcionamento das aulas.
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Discordo completamente

D3

D4

D5

D6

D7

Discordo

Concordo

Estou completamente de acordo

Em todas as questões relacionadas com os alunos a taxa de satisfação dos docentes
é muito boa, ou seja, entre 90% e 100% dos inquiridos responderam “estou
completamente de acordo” e “concordo” às questões. Exceptuam-se as questões D3 e
D4, em que baixam para valores entre 70% e 89%.

E_Assistentes técnicos e operacionais
Foram colocadas as seguintes questões:


E1. Os assistentes técnicos e operacionais colaboram com os docentes;



E2. Assistentes técnicos e operacionais mantêm uma boa relação com os
docentes, alunos e Encarregados de Educação;



E3. Os assistentes operacionais preocupam-se em manter a ordem e a disciplina
nos alunos;



E4. Os assistentes operacionais fazem um bom trabalho;



E5. Os assistentes técnicos fazem um bom trabalho.
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Discordo completamente

E3
Discordo

Concordo

E4

E5

Estou completamente de acordo

A taxa de satisfação dos docentes em relação aos assistentes técnicos e operacionais
é muito boa, com 90% e 100% dos inquiridos a respondera “estou completamente de
acordo” e “concordo” às questões

F_Pais/ Encarregados de Educação e famílias
Foram colocadas as seguintes questões:


F1. As famílias dos educandos deslocam-se à escola regularmente;



F2. As famílias dos educandos interessam-se pela vida escolar dos seus
educandos;



F3. As famílias dos educandos respeitam a comunidade escolar;



F4. As famílias dos educandos participam nas atividades da escola;



F5. As famílias dos educandos colaboram com os seus professores.
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Discordo completamente

Discordo
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Estou completamente de acordo

Não Observável
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Nas questões relacionadas com os pais/ Encarregados de Educação/ famílias, a
maioria dos professores não tem dados para responder. Se eliminarmos a resposta
“Não Observável” percebemos que os professores não estão satisfeitos com a
participação das famílias dos alunos na escola, uma das grandes dificuldades sentida
na EPA.

G_ Relação com a comunidade e actividades
Foram colocadas as seguintes questões:


G1. A Escola está atenta à comunidade;



G2. A Escola coopera com outras instituições locais (Câmara Municipal, Junta de
Freguesia, …);



G3. As atividades da escola são divulgadas à comunidade;



G4. A comunidade educativa participa nas actividades;



G5. Gosto das atividades em que participo.
8
7
6
5
4
3
2
1
0
G1

G2

Discordo completamente

G3
Discordo

Concordo

G4

G5

Estou completamente de acordo

A maioria dos docentes considera muito boa a relação entre a escola e a comunidade
educativa. Excetuam-se as questões G1 e G3, onde a taxa desce ligeiramente.
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H_ Ambiente escolar
Foram colocadas as seguintes questões:


H1. Existe harmonia no ambiente escolar;



H2. Existe um clima saudável das relações entre as pessoas;



H3. Existe trabalho colaborativo entre os docentes;



H4. Existe um esforço de inclusão de alunos;



H5. Sinto-me apoiado nas funções de docente quando tenho dificuldades;



H6. Sinto-me realizado como docente nesta escola
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Discordo completamente

H3
Discordo

H4
Concordo

H5

H6

Estou completamente de acordo

A taxa de satisfação dos docentes com o ambiente escolar é muito boa, estando a
maioria das respostas no patamar entre os 90 e os 100%. Excetua-se a questão H3,
em que a taxa desce ligeiramente abaixo dos 89%.

I_ Satisfação geral
0; 0%
Insatisfeito
3; 33%
Satisfeito
Muito Satisfeito
6; 67%

Totalmente
Satisfeito

:
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A taxa de docentes que está muito satisfeito e totalmente satisfeito com a escola é de
100%.

Sugestões de melhoria


Melhorar o aquecimento das salas de aula.



Um dos grandes constrangimentos da Escola são as instalações que
necessitam de uma intervenção para melhoria dos espaços, tornando-se mais
apelativos a novos alunos.



Melhoria das condições sala de aula; equipamentos informáticos (computador,
net, microsoft office); integração da comunidade escolar nas atividades;
articulação interdisciplinar e divulgação/oferta formativa.



Ar condicionado em todas as salas



Continuar o bom trabalho



Investir na relação afetiva entre alunos e escola.
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3. Inquérito aos assistentes técnicos e operacionais
Este inquérito foi realizado ao pessoal não docente, incluindo os assistentes técnicos e
operacionais, a Psicóloga e a Coordenadora do Plano de Desenvolvimento Pessoal,
Social e Comunitário (PNPSE).
A taxa de participação foi de 100%, tendo respondido 13 indivíduos.
Este inquérito tem como objetivo conhecer a opinião dos assistentes sobre vários
aspetos do funcionamento da escola, nomeadamente ao nível da distribuição e
condições de trabalho, relacionamento com a direcção e a restante comunidade
escolar, bem como medir a taxa de satisfação no trabalho. Foi ainda questionado o
conhecimento dos documentos estruturantes da Escola.
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Ainda que a maioria dos não docentes conheça estes dois documentos, 30,8% não
conhece o projecto educativo, e 38,5% não conhece o regulamento interno da escola.
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A maioria concorda/ está completamente de acordo com a clareza das normas
estabelecidas no Regulamento Interno.

A_Distribuição e condições de trabalho
Foram colocadas as seguintes questões:


A4. A distribuição do trabalho é efetuada de acordo com as competências de cada
um;



A5. Existe equilíbrio na distribuição de tarefas;



A6. As propostas dos assistentes são tidas em consideração;



A7. Existe colaboração entre os colegas quando necessário;



A8. Existem condições de higiene e segurança;



A9. A escola dispõe de equipamentos necessários para as minhas funções;



A10. Os assistentes recebem formação adequada

10
8
6
4
2
0
A4

A5

Discordo Completamente

A6

Discordo

A7

Concordo

A8

A9

A10

Estou completamente de acordo

Em relação à distribuição e condições de trabalho, a taxa de satisfação dos não
docentes é maioritariamente boa, ou seja, entre 70% e 89% (dos inquiridos
responderam “estou completamente de acordo” e “concordo” (A4, A5, A8 e A9).
A satisfação desce para percentagens entre 50% e 69% nas respostas às questões A6
e A7.
A taxa de satisfação é superior a 90% na questão A10.
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B_Relacionamento com a Direção
Foram colocadas as seguintes questões:


B1. A Direção proporciona pontualmente horário flexível para a vida familiar;



B2. A atuação da Direção gera um clima de motivação e confiança;



B3. A Direção reconhece o trabalho;



B4. Sou ouvido no processo de avaliação;



B5. A Direção apoia e incentiva o trabalho em equipa;



B6. A Direção apoia e incentiva as iniciativas para melhoria e inovação;



B7. A participação dos assistentes no Conselho Pedagógico é útil.
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Em relação ao relacionamento com a Direção, a taxa de satisfação dos não docentes
é maioritariamente boa, ou seja, entre 70% e 89% (dos inquiridos responderam “estou
completamente de acordo” e “concordo” (B2, B3, B5 a B7).
A satisfação desce para percentagens inferiores a 50% e 69% nas respostas à
questão B4.
A taxa de satisfação é superior a 90% na questão B1.

C_Relacionamento interpessoal
Foram colocadas as seguintes questões:


C1. Os alunos comportam-se de acordo com as regras do RI;



C2. Os alunos colaboram na conservação dos espaços escolares;
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C3. Os assistentes preocupam-se pelo bem-estar dos alunos;



C4. Os assistentes fazem-se respeitar pelos alunos sem necessitarem de ser
agressivos;



C5. Os assistentes estabelecem um bom relacionamento com os professores;



C6. Os professores respeitam os assistentes;



C7. Os professores preocupam-se em deixar as salas limpas;



C8. Os professores tratam do equipamento escolar com cuidado.
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Em relação ao relacionamento interpessoal, a taxa de satisfação dos não docentes é
muito boa em praticamente todas as respostas, ou seja, entre 90% e 100% dos
inquiridos responderam “estou completamente de acordo” e “concordo”.

D_Ambiente de trabalho
Em relação a este tópico foram colocadas as seguintes questões:


D1. Sinto-me respeitado e valorizado;



D2. Sou incentivado a participar na vida da escola;



D3. Sou felicitado quando faço um bom trabalho;



D4. Sou encorajado a propor/desenvolver novas práticas profissionais;



D5. A escola tem bom ambiente de trabalho;



D6. Gosto de trabalhar na escola.
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Em relação ao ambiente de trabalho, a taxa de satisfação dos não docentes é muito
boa em resposta às questões D2 - “Sou incentivado a participar na vida da escola” e
D6 – “Gosto de trabalhar na escola “, ou seja, entre 90% e 100% dos inquiridos
responderam “estou completamente de acordo” e “concordo”.
Já em resposta às questões D1 e D4, a taxa de satisfação dos não docentes desce
ligeiramente e é boa, ou seja, entre 70% e 89% dos inquiridos responderam “estou
completamente de acordo” e “concordo”; e desce para suficiente em resposta à
questão D3 – “Sou felicitado quando faço um bom trabalho”, em que somente entre 50%
e 69% dos inquiridos responderam “estou completamente de acordo” e “concordo”.
Destaca-se, pela negativa, a taxa de satisfação à questão D5 - “A escola tem bom
ambiente de trabalho”, em que somente 46,2% responderam “estou completamente de
acordo” e “concordo”.
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Em resposta à questão D7 – “Se pudesse escolhia outra escola”, 23,1% responderam
“estou completamente de acordo” e “concordo”.

Satisfação com a escola
1; 8%

5; 38%

Insatisfeito
Satisfeito
Muito satisfeito
Totalmente Satisfeito
7; 54%

A taxa de não docentes que está muito satisfeito e totalmente satisfeito com a escola é
de 92,3%.

Sugestões de melhoria


É preciso ver que os alunos saem tarde das aulas e não há tempo para
limpezas / As aulas da turma efa deviam terminar mais cedo. Ou então mudar o
horário de algumas assistentes pois há pouco tempo para fazer a limpeza.



Somos tão poucos que tudo podia correr melhor/ Melhorar ambiente entre
colegas.



Melhores condições de conforto a nível de equipamentos, aquecimento das
salas e novas propostas de mudança se for necessário para trazer mais alunos



Mais atividades



Mais alunos.
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4. Inquérito aos encarregados de educação
Este inquérito foi realizado aos encarregados de educação dos alunos da EPA, tendo
sido recolhido um total de 4 respostas, com uma taxa de participação de 100%.
Este inquérito tem como objetivo conhecer as razões que levaram à escolha da EPA e
o modo de acesso aos princípios e normas da escola, bem como a opinião dos
encarregados de educação sobre vários aspetos do funcionamento da escola,
nomeadamente ao nível do funcionamento da Direção, da organização da escola, do
processo de ensino e aprendizagem, do seu envolvimento e participação, da
acessibilidade e funcionamento dos serviços, bem como o grau de satisfação com a
escola.

A_Documentos Estrutrurantes
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Ainda que a maioria dos Encarregados de Educação (EE) conheça estes dois
documentos e os critérios e instrumentos da escola, 25% (1) não conhece.

Cofinanciado

Inquéritos de satisfação janeiro 2022 [30]

B_Razões da escolha

A EPA foi escolhida por 4 razões distintas:


Qualidade de ensino.



Por aconselhamento de outros (psicólogo, trabalhador da áreas, ...).



Porque tenho amigos ou familiares que a frequentam, ou frequentaram.



Outro - Escolha entre 2 escolas..

C_Direção
Em relação a este tópico foram colocadas as seguintes questões:


C1. A Direção gera um clima de segurança e confiança;



C2. A Direção incentiva para a melhoria e inovação;



C3. A Direção empenha-se na resolução de problemas;



C4. A Direção responde atempadamente às solicitações.
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Em relação à Direção, a taxa de satisfação dos EE é muito boa, ou seja, entre 90% e
100% dos inquiridos responderam “estou completamente de acordo” e “concordo”.
Em relação a este tópico foram feitas as seguintes sugestões:


Participar mais nas atividades

D_Orientador Educativo
Em relação a este tópico foram colocadas as seguintes questões:


D1. Os pais/ E.E. são incentivados a participar na vida da escola;



D2. Os assuntos abordados nas reuniões são importantes e claros;



D3. As formas de comunicação com os pais/ E.E. são satisfatórias;



D4. As informações periódicas aos pais/ E.E. são satisfatórias e pertinentes;



D5. O Orientador Educativo informa, em tempo oportuno, dos assuntos
relacionados com os seus educandos;



D6. O Orientador Educativo está disponível;



D7. O Orientador Educativo responde atempadamente às solicitações.
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Em relação ao Orientador Educativo, a taxa de satisfação dos EE é muito boa, pois
100% dos inquiridos responderam “estou completamente de acordo” e “concordo”.
Em relação a este tópico foram feitas as seguintes sugestões:


Ligar mais aos pais para dizer como correm as aulas
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E_Serviços
Em relação a este tópico foram colocadas as seguintes questões:


E1. O atendimento e o apoio prestado pelo pessoal não docente são adequados;



E2. A informação disponível é suficiente;



E3. O esclarecimento de dúvidas é de qualidade;



E4. Os serviços do bar são bons;



E5. Os serviços da cantina são bons;



E6. Os serviços respondem atempadamente às solicitações.
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Em relação aos serviços, a taxa de satisfação dos EE é muito boa em todas as
questões, pois 100% dos inquiridos responderam “estou completamente de acordo” e
“concordo”, com exceção da questão E5 – “Os serviços da cantina são bons”, em que
75% responderam “estou completamente de acordo” e “concordo”, descendo a
satisfação para bom.

F_A escola
Em relação a este tópico foram colocadas as seguintes questões:


F1. Favorece um clima de tranquilidade que promove o sucesso dos alunos;



F2. Estimula os alunos e E.E. a colaborar nas atividades da escola;



F3. Reconhece o desempenho dos alunos e valoriza o mérito;



F4. Faz cumprir as normas disciplinares existentes na escola;



F5. A escola atende às necessidades e especificidades do meu educando;



F6. A escola resolve bem os conflitos;



F7. O ensino corresponde às expectativas;



F8. Os professores são exigentes;
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F9. Os professores desenvolvem hábitos de estudo e de trabalho;



F10. Os professores estimulam o desenvolvimento do meu educando.
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Em relação aos serviços, a taxa de satisfação dos EE é muito boa em todas as
questões, com 100% dos inquiridos a responder “estou completamente de acordo” e
“concordo”.

G_A minha atitude relativamente à escola
Em relação a este tópico foram colocadas as seguintes questões:


G1. Tenho em conta as recomendações feitas pelo OE do meu educando;



G2. Comento com o meu educando os seus progresso e dificuldades;



G3. Supervisiono os seus estudos;



G4. Comento com o meu educando as normas de comportamento a adotar na
escola;
G5. Recomendo a escola a outros.
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Nesta questão a taxa de satisfação dos EE é muito boa em todas as questões, com
100% dos inquiridos a responder “estou completamente de acordo” e “concordo”.

H_Grau de Satisfação com a escola
0; 0%
1; 25%

Insatisfeito
Satisfeito
Muito Satisfeito
Totalmente Satisfeito

3; 75%

Em termos de satisfação com a escola, 100% dos EE estão totalmente satisfeitos ou
muito satisfeitos.

Sugestões de melhoria


Melhores condições.



O aquecimento da escola.
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