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Interpretação dos dados 

Pessoal docente 

1. SATISFAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA 
 

1.1 Esta escola tem para si uma imagem positiva. 

1.2 O desempenho global em termos de resultados educativos da Escola é bom. 

1.3 Esta escola tem um papel relevante na comunidade. 

1.4 Esta escola está aberta à comunidade. 

1.5 A Direção está aberta à mudança. 

1.6 A Direção responde com rapidez e eficiência quando solicitada. 

1.7 A Direção gere a Escola de forma eficaz e participativa. 

1.8 A escola tem preocupações sociais. 

1.9 A atuação do Conselho Pedagógico promove a melhoria dos processos e resultados 

educativos. 

1.10 Sou ouvido na elaboração ou revisão do Plano Anual de Actividades. 

1.11 Sou ouvido em relação às necessidades de formação. 

1.12 Sou ouvido na aquisição de recursos materiais / equipamentos. 

1.13 A Papelaria/Reprografia funcionam eficazmente. 

1.14 A Biblioteca funciona eficazmente. 

1.15 O Bufete dos Professores funciona eficazmente. 

1.16 O Bufete dos Alunos funciona eficazmente. 

1.17 O Refeitório funciona eficazmente. 

1.18 Os Serviços Administrativos funcionam eficazmente. 

1.19 A minha opinião nos diferentes domínios é considerada e tem consequências. 

Todas as questões colocadas receberam um somatório de níveis 3 e 4 a rondar os 

90%, com exceção das questões números 1.17 e 1.19. Relativamente à primeira 

42,9% não responderam e à segunda não responderam 13,6%. 
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2. TRABALHO EM EQUIPA 
 

2.1 Trabalha-se em equipa no apoio a colegas menos experientes. 

2.2 Trabalha-se em equipa na preparação de aulas. 

2.3 Trabalha-se em equipa na construção de materiais de ensino. 

2.4 Trabalha-se em equipa na organização de apoios e complementos educativos. 

2.5 Trabalha-se em equipa na discussão de questões disciplinares e de comportamento 

dos alunos. 

2.6 Trabalha-se em equipa na discussão do aproveitamento dos alunos. 

2.7 Trabalha-se em equipa na discussão de estratégias a adotar para alunos com 

problemas. 

2.8 Trabalha-se em equipa na definição de objetivos pedagógicos para a turma. 

2.9 Trabalha-se em equipa na realização de experiências pedagógicas. 

2.10 Trabalha-se em equipa na planificação e organização de visitas de estudo. 

2.11 Trabalha-se em equipa na organização de projetos e iniciativas. 

2.12 Trabalha-se em equipa na análise dos aspetos positivos e negativos do 

funcionamento da escola. 

2.13 Trabalha-se em equipa na discussão de problemas da condição docente. 

Também aqui o somatório de respostas classificadas com níveis 3 e 4 rondou os 80%. 

Com 17,3% de respostas com nível 2 encontram-se as questões 2.2. e 2.13. A questão 

2.3. foi classificada com nível 2 por 14,8% dos inquiridos e a questão 2.9. foi também 

classificada com nível 2 por 12,3% dos inquiridos. 
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3. NÍVEIS DE MOTIVAÇÃO 
 

3.1 O meu desempenho é reconhecido pela direção. 

3.2 O meu desempenho é reconhecido pela coordenação de departamento. 

3.3 O meu desempenho é reconhecido pelos colegas. 

3.4 O meu desempenho é reconhecido pelos pais. 

3.5 Estou motivado para adquirir novas competências ou aperfeiçoá-las. 

3.6 Integro uma equipa que trabalha tendo em conta a missão definida. 

3.7 Estou aberto à mudança que melhore as condições de aprendizagem dos alunos. 

3.8 A ação no departamento é promotora de uma reflexão e formação contínuas. 

3.9 Se pudesse mudava de escola. 

3.10 Se pudesse mudava de profissão. 

Destacam-se aqui as questões 3.5., 3.6. e 3.7 que receberam a classificação de 3 e 4 

por mais de 90% dos inquiridos. Relativamente ao reconhecimento por parte da 

comunidade educativa (direção, coordenação de departamento, colegas e pais) uma 

média de 30% classificou-o com nível 0, sendo que a maioria dos inquiridos não 

pretende mudar de escola nem de profissão. 
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Interpretação dos dados 

Pessoal não docente 

1. SATISFAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA 
 

1.1 O Projeto Educativo da Escola é benéfico para com a comunidade educativa. 
 
1.2 O Regulamento Interno da Escola é adequado à vida da escola. 

1.3 Há uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade educativa. 

1.4 Nesta Escola há uma boa relação com as famílias dos alunos e com a comunidade 

em geral. 

1.5 A Direção procura que os funcionários recebam formação adequada para o seu 

desenvolvimento profissional e pessoal. 

1.6 Na distribuição do serviço tem-se em conta as competências profissionais de cada 

um. 

1.7 É potenciada a polivalência dos funcionários nomeadamente através da rotação de 

postos de trabalho. 

1.8 Os funcionários são motivados a participar em reuniões de discussão sobre 

melhorias de procedimentos a nível de escola. 

1.9 A Direção apoia os funcionários na resolução de problemas profissionais. 

1.10 Os funcionários participam ativamente na organização das atividades da escola. 

1.11 Nesta Escola, sinto-me respeitado e valorizado. 

1.12 Os funcionários podem dar a sua opinião e são escutados. 

O nível de satisfação com a organização, na junção das respostas com nível 3 e 4, 

situa-se na grande generalidade acima dos 80% das respostas. 

No entanto, existem questões que demonstram algumas fragilidades neste grau de 

satisfação. São exemplo disso, as questões 1.5., 1.8. e 1.12. Pelas respostas dadas, 

nota-se a manifestação de uma necessidade de maior formação do pessoal não 

docente, de participação em reuniões de melhoria de procedimentos e uma maior 

atenção à opinião dos mesmos. Estes manifestam ainda alguma preocupação na 

questão 1.7, referente à rotação dos postos de trabalho. 
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2. SATISFAÇÃO COM O EXERCÍCIO DE LIDERANÇA PELA DIREÇÃO 
 

2.1 A Direção, com a sua atuação, cria um clima de confiança. 

2.2 A Direção reconhece e valoriza o meu trabalho. 

2.3 A Direção preocupa-se em facilitar aos funcionários os recursos necessários ao seu 

desempenho. 

2.4 A comunicação com a Direção é fácil. 

2.5 A Direção apoia e incentiva o trabalho em equipa. 

2.6 A Direção apoia iniciativas de inovação e melhoria. 

2.7 A atitude da Direção motiva os funcionários. 

2.8 A circulação da informação entre a Direção e os funcionários da escola é eficaz. 

2.9 A Direção é competente. 

2.10 A Direção é dinâmica. 

2.11 A Direção sabe gerir conflitos. 

2.12 A Direção avalia periodicamente a satisfação dos funcionários. 

As questões 2.7. e 2.12. foram aquelas que apresentaram maior percentagem de 

níveis 2, com 22,6% das respostas. A primeira destas obteve ainda 3,2% de respostas 

nível 1. As restantes respostas registaram percentagens superiores a 80%, no 

conjunto de níveis 3 e 4. 

 

3. SATISFAÇÃO COM O EXERCÍCIO DE LIDERANÇA PELO CHEFE DE SERVIÇO 
 
3.1 Os funcionários conhecem a sua função e respetivas tarefas. 

3.2 O chefe de serviço é dinâmico. 

3.3 O chefe de serviço é competente. 

3.4 O chefe de serviço sabe gerir conflitos. 

3.5 Os funcionários são felicitados pessoalmente quando fazem um bom trabalho. 

A resposta à questão 3.5. registou 48% de níveis 1 e 2. As questões 3.3. e 3.4. 

registaram níveis inferiores a 80%, nas classificações 3 e 4. É ainda de salientar que 

quase 20% dos inquiridos preferiu não se manifestar neste parâmetro. 



 

7 

4. SATISFAÇÃO COM AS CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 

4.1 O clima / ambiente da escola é atrativo. 

4.2 As condições de trabalho que tenho na Escola são boas. 

4.3 Nesta Escola, na atribuição do trabalho tem-se em conta as necessidades 

específicas da tarefa. 

4.4 O trabalho que desenvolvo na escola é do meu agrado. 

4.5 A escola está a corresponder às minhas expectativas. 

4.6 Os professores da escola respeitam o meu trabalho. 

4.7 Os pais e encarregados de educação respeitam o meu trabalho. 

4.8 Os alunos respeitam o meu trabalho. 

Todas as questões foram respondidas com mais de 80% de níveis 3 e 4.  

 

5. SATISFAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO DA CARREIRA 
 

5.1 Nesta Escola é ministrada uma formação inicial sobre o serviço aos novos 

funcionários. 

5.2 Demonstro interesse em aprender novos métodos de trabalho. 

5.3 Participo regularmente em ações de formação. 

Apenas a questão 5.2. apresenta um grau de satisfação por parte dos inquiridos, já 

que os níveis 1 e 2 na questão 5.1. somam 45,2%, e na questão 5.3. somam 51,6%. 
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6. NÍVEIS DE MOTIVAÇÃO 
 

6.1 Participo ativamente na organização da vida na escola no que me diz respeito. 

6.2 Proponho planos de melhoria da escola. 

6.3 Desenvolvo habitualmente trabalho de equipa. 

6.4 Nesta Escola os funcionários que beneficiaram de formação profissional 

comunicam aos colegas o que aprenderam. 

6.5 Nesta escola, sentimo-nos encorajados a desenvolver melhores práticas na nossa 

área de trabalho. 

As questões foram respondidas com níveis 3 e 4, na sua maioria. Em sentido 

contrário encontram-se as respostas à questão 6.4. em que 42% manifestam a não 

existência da replicação da formação recebida para com os colegas que não tiveram 

a oportunidade de receber essa formação. 

 

7. SATISFAÇÃO COM AS CONDIÇÕES DE HIGIENE, SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS 
 

7.1 Os equipamentos informáticos disponíveis são adequados à minha função. 

7.2 As condições de higiene na escola são de bom nível. 

7.3 As condições de segurança existentes na escola são boas. 

Todas as questões aqui colocadas obtiveram respostas de nível 3 e 4 acima de 80%. 

Realça-se apenas a questão 7.1. em que quase 10% dos inquiridos a classificaram 

com nível 1. 
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Interpretação dos dados 

Alunos 

1. Na escola 

1.1 Sinto que aprendo na escola. 

1.2 Sinto que a escola me ajuda a preparar o futuro. 

1.3 Os meus professores estão disponíveis para tirarem dúvidas. 

1.4 Os meus professores são exigentes. 

1.5 Os funcionários da área de alunos atendem-me bem. 

1.6 Os auxiliares de ação educativa ajudam-me quando eu preciso. 

1.7 Sou informado a tempo de tudo o que me interessa e diz respeito. 

1.8 Sinto-me seguro na escola.  

1.9 Sinto que há regras e disciplina na escola. 

1.10 O serviço de Refeitório satisfaz as minhas necessidades. 

1.11 O serviço de Bufete satisfaz as minhas necessidades. 

1.12 O serviço de Papelaria / Reprografia satisfaz as minhas necessidades. 

1.13 O serviço da Biblioteca satisfaz as minhas necessidades. 

Quando inquiridos acerca do ambiente na escola, os alunos manifestaram uma 

opinião positiva ou muito positiva. Em todos os aspetos questionados, o 

somatório de respostas 4 e 3 resulta em mais de 90%, com a única exceção da 

pergunta 1.10, em que este resultado é de 71,4%.  

O maior número de respostas 1 foi registado na questão 1.10, com 7,7% e o 

maior número de respostas 2 foi registado na questão 1.10, com 14,8%. 

Como conclusão, será necessária uma análise dos fatores que levam a uma 

menor satisfação relativamente ao serviço do refeitório. 
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2. Na sala de aula 

2.1. Há uma boa relação entre os professores e os alunos. 

2.2. Os alunos sentem-se à vontade para reclamar ou dar opiniões. 

2.3. Os professores estimulam a participação dos alunos no seu dia-a-dia, dentro e 

fora da escola. 

2.4. O tempo de aprendizagem em sala de aula é bem aproveitado.  

2.5. O apoio dados pelos professores responde às necessidades dos alunos. 

 

Quanto a este tema, os alunos manifestaram um nível de satisfação positivo ou 

muito positivo nas questões 2.1, 2.3 e 2.5, com percentagem superior a 90% no 

somatório de níveis 3 e 4.  

Na questão 2.2., os níveis 1 e 2 somam 18,3% e na questão 2.4, somam 11,3%. 

Como conclusão, alguns alunos consideram não haver ambiente propício a 

reclamações ou manifestação de opiniões e uma minoria considera que o tempo de 

aprendizagem em sala de aula não é bem aproveitado. 

 

 

3. No recreio 

3.1 Já assististe a brigas? 

3.2 Já foste agredido?  

3.3 Já agrediste alguém? 

3.4 Já alguém te humilhou? 

3.5 Já alguém te ameaçou? 

3.6 Já alguém danificou de propósito alguma coisa tua? 

3.7 Já alguém te roubou algum objeto? 

3.8 Já alguém te tirou dinheiro ou alguma coisa à força? 

3.9 Sentes-te rejeitado? 

Uma grande maioria dos alunos afirma já ter assistido a brigas no recreio. No 

entanto, a nível pessoal, a opinião é de algum bem-estar. 

Deve aqui prestar-se especial atenção à questão 3.7, com 30,1% de respostas, à 

questão 3.5., com 27,4% de respostas, a perguntas 3.3. registou 26% de respostas 

e a pergunta 3.2. registou 20,4%. Denota-se uma grande percentagem de 

agressões por divertimento ou sem motivo aparente, sendo que os namoros 

também contribuem para este facto. 
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Quanto às agressões têm como principais motivações a defesa a agressões 

psicológicas ou provocações, seguindo-se a defesa de agressão física e a diversão. 

Quanto ao sentimento de rejeição, este deve-se essencialmente por não se 

associarem a situações com as quais não concordam e às dificuldades de 

aprendizagem. 

 

4. Por que frequentas a escola? 

Porque gosto 

Porque sou obrigado  

Para arranjar melhor emprego 

Para continuar estudos no nível seguinte 

Outro 

 

A motivação para a frequência da escola prende-se essencialmente com os fatores 

de continuar os estudos no nível seguinte, em primeiro lugar, e arranjar um 

melhor emprego, em segundo lugar. 14,8% dos alunos responderam serem 

obrigados a frequentar a escola. 
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Interpretação dos dados 

Encarregados de educação 

1. ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA 
 

1.1 O Projeto Educativo da Escola é benéfico para a comunidade educativa. 

1.2 O Regulamento Interno da Escola é adequado à vida da escola. 

1.3 O ensino que é dado ao(s) meu(s) educando(s) corresponde às minhas 

expectativas. 

1.4 Confio nas práticas educativas desenvolvidas na escola. 

1.5 A organização e o funcionamento da escola são bons. 

1.6 A escola é segura. 

1.7 A escola preocupa-se com a segurança na circulação dos alunos à entrada e saída 

da escola. 

1.8 Sou informado periodicamente sobre os progressos do(s) meu(s) educandos(s). 

1.9 Sou informado periodicamente sobre as dificuldades do(s) meu(s) educandos(s). 

1.10 O atendimento que a escola proporciona aos pais/encarregados de educação é de 

qualidade. 

1.11 O Diretor de Turma comunica com os pais/encarregados de educação de forma 

clara e simples. 

1.12 A escola preocupa-se em desenvolver no(s) meu(s) educando(s) o respeito pelos 

outros. 

1.13 Os conflitos que surgem na escola resolvem-se com justiça. 

1.14 As instalações da escola são adequadas a um ensino de qualidade. 

1.15 As instalações da escola são mantidas em bom estado de conservação, higiene e 

segurança. 

As respostas classificadas com nível 3 e 4 somaram uma média superior a 80%, com 

exceção da 1.13 que rondou os 70%. 
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2. SATISFAÇÃO COM O ENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO 
 

2.1. As famílias são incentivadas a participar nas atividades escolares. 

2.2. Sinto-me respeitado pelo pessoal docente da escola. 

2.3. Sinto-me respeitado pelo pessoal não docente da Escola. 

2.4. As minhas opiniões são tidas em consideração. 

2.5. O Diretor de Turma promove a participação dos pais/encarregados de educação 

no processo de ensino e aprendizagem. 

2.6. Tenho confiança nos professores do(s) meu(s) educandos(s). 

2.7. Tenho confiança no pessoal não docente da escola. 

2.8. Há uma boa relação entre encarregados de educação e professores. 

2.9. Recomendaria esta escola a outras famílias/amigos. 

Também neste tópico, as respostas de nível 3 e 4 rondaram os 80%. Cerca de 12% 

dos inquiridos não consideram que a escola os incentive a participar nas atividades 

escolares, 13,5% consideram que as suas opiniões não são tidas em conta e 11% não 

manifestam confiança no pessoal não docente da escola. 

3. SATISFAÇÃO COM A ACESSIBILIDADE AOS SERVIÇOS 
 

3.1. O horário de atendimento aos encarregados de educação é adequado. 

3.2. Sei a quem me dirigir, na escola, consoante o assunto que quero tratar. 

3.3. A resposta às questões que coloco é feita atempadamente. 

3.4. Há garantia de privacidade no atendimento. 

3.5. As atividades de enriquecimento e de complemento curricular são adequadas. 

3.6. A divulgação das actividades da escola é adequada. 

3.7. Os serviços na Escola-sede estão bem sinalizados e orientam bem as pessoas que 

não conhecem a escola. 

3.8. As informações prestadas, quer aos alunos, quer às famílias são exatas, claras e 

atualizadas. 

Cerca de 80% dos inquiridos respondem com nível 3 e 4 a todas as questões aqui 

colocadas. 20% considera que os horários de atendimento aos encarregados de 
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educação não são adequados e cerca de 15% considera que os serviços na escola-

sede não estão bem sinalizados de modo a orientarem as pessoas que não conhecem 

a escola. 

4. SATISFAÇÃO COM RESULTADOS E SERVIÇOS 
 

4.1. Os alunos têm professores que os ajudam nas suas dificuldades. 

4.2. Recebo orientações sobre como o(s) meu(s) educando(s) devem estudar. 

4.3. O Apoio Educativo contribui para melhorar o processo de aprendizagem dos 

alunos. 

4.4. As atividades extra-curriculares (concursos, exposições, debates, Clubes) são 

importantes para a educação dos educandos. 

4.5. Os serviços prestados pelos Serviços Administrativos são de qualidade. 

4.6. Os professores desenvolvem no(s) meu(s) educando(s), hábitos de estudo e de 

trabalho autónomo. 

4.7. Os resultados obtidos pelo(s) meu(s) educandos(s) devem-se ao trabalho da 

escola. 

4.8. Os resultados obtidos pelo(s) meu(s) educandos(s) devem-se ao trabalho da 

família. 

4.9. Os resultados obtidos pelo(s) meu(s) educandos(s) devem-se ao esforço do aluno. 

A satisfação com resultados e serviços apresenta uma média de 90% de classificações 

3 e 4. No entanto, mais de 10% consideram não receber orientações sobre como os 

seus educandos devem estudar. 

5. EXPECTATIVAS QUANTO À FREQUÊNCIA DA ESCOLA 
 

5.1. O meu educando frequenta a escola porque é obrigado. 

5.2. O meu educando frequenta a escola para melhorar o seu nível de vida. 

5.3. O meu educando frequenta a escola para arranjar um bom emprego. 

5.4. O meu educando frequenta a escola para poder prosseguir estudos. 

A maioria dos inquiridos manifestou que a frequência da escola por parte dos seus 

educandos tem a ver com o prosseguir estudos e melhorar o seu nível de vida, 

seguindo-se o arranjar um bom emprego e apenas 29% consideram o facto da 

obrigatoriedade como razão para a frequência da escola. 


