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INTRODUÇÃO 

O trabalho apresentado baseou-se no tratamento informático dos questionários elaborados e aplicados a 
todos os professores e funcionários. Foram também aplicados questionários a uma amostra aleatória e 
proporcional (rapazes/raparigas) de 15% de alunos do 10º ano, no final do seu primeiro ano na escola 
(2004/05) e respectivos encarregados de educação. 

As respostas aos questionários foram facultativas e anónimas. 

Apesar da divulgação dos objectivos desta avaliação e da sensibilização para a importância da sua 
realização nem todos os professores e encarregados de educação responderam. Alguns questionários 
foram rejeitados devido ao preenchimento incorrecto. 

A versão final dos diversos questionários a aplicar resultou de um longo trabalho de análise e discussão 
de alguma documentação já publicada bem como da experiência dos professores envolvidos, enquanto 
professores e coordenadores de departamento e de directores de turma. 

A primeira versão dos questionários elaborados foi aplicada a um grupo de professores e alunos. Após o 
seu preenchimento, estes elaboraram um conjunto de sugestões que levaram à remodelação desses 
questionários, a qual deu origem à versão final utilizada. 

Após a aplicação aos diferentes grupos, os questionários foram recolhidos e toda a informação foi  
armazenada numa base de dados, a partir da qual se procedeu ao seu tratamento estatístico e gráfico 
para posterior análise e interpretação. 

Estes questionários foram aplicados a: 

• 131 professores dos quais responderam 81 (questionário 1A – Avaliação dos Órgãos de Gestão; 
questionário 1B – Avaliação dos Delegados de Grupo e questionário 1C – Avaliação da 
percepção dos professores sobre a Escola). 

• 26 funcionários e todos responderam (questionários 5 e 6 – Opinião do Pessoal Administrativo e 
Auxiliar de Acção Educativa sobre o funcionamento da Escola). 

• 45 alunos e todos responderam (questionário 3 – Opinião dos alunos sobre a Escola). 

• 45 Encarregados de Educação dos quais responderam 8 (questionário 4 – Opinião dos E.E. 
sobre a Escola).  
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QUESTIONÁRIO 1 A  

Avaliação dos Orgãos de Gestão da Escola 

Constata-se que cerca de 40% dos professores conhece bem a realidade da escola e as funções 
desempenhadas pelos vários orgãos de gestão. Uma percentagem aproximadamente igual evidencia 
desconhecimento sobre estes aspectos.  

Seria de esperar que em áreas como o P.E., o P.A.A., os critérios de distribuição de serviço e da escolha 
dos D.T. e de elaboração de horários, houvesse um conhecimento total das regras definidas e aprovadas 
pelos orgãos de gestão, as quais estão resgistadas nas actas próprias e são de divulgação obrigatória 
nos grupos.  

Manifesta-se estranheza em relação aos resultados das questões 10 e 11, onde 25% dos professores 
respondeu afirmativamente, quando na realidade, nunca foram definidos e publicados nesta escola, 
indicadores de desempenho interno do C.E. e também na questão 13 sobre a produção sistemática de 
informação sobre o desempenho global da escola houve 20% de respostas afirmativas e 40% que 
respondeu “às vezes”, quando tal até hoje nunca foi feito.  

Pode-se no entanto, detectar pela análise dos resultados algumas áreas que reflectem uma certa 
insatisfação, principalmente ao nível da aquisição e utilização de meios técnicos e recursos materiais 
necessários ao desempenho da função docente. 

QUESTIONÁRIO 1B 

Avaliação dos Delegados de Grupo/Disciplina 

A articulação com outros órgãos de gestão, e a articulação das actividades lectivas ao nível das 
aprendizagens e da avaliação, constituem aspectos a melhorar na dinâmica do trabalho dos grupos de 
Matemática, Português/Francês, História, Biologia, Físico-Química e Alemão/Inglês.  

O apoio ao trabalho do grupo e ao trabalho em equipa, constituem aspectos a melhorar na dinâmica do 
trabalho dos grupos de Al /Ingl, Port /Fr, Biol, Físico Química e Matemática.  

O relacionamento pessoal com o delegado de grupo e o grau de satisfação pelo trabalho realizado  
constituem aspectos a melhorar na dinâmica do trabalho dos grupos de F.Q., Mat., Biologia, Filos/Psic. e  
Port/Fr.  

Questionário 1C 

Avaliação da percepção dos Professores sobre a Escola. 

Metade dos professores sente-se respeitado e valorizado só às vezes e a maioria responde que gosta do 
trabalho que desenvolve. Quanto ao grau de satisfação com os seus próprios alunos, um quarto dos 
professores responde estar satisfeito, enquanto que para três quartos isso, só às vezes acontece. Já 
quanto à generalidade dos alunos da escola este sentimento restringe-se a 20% de respostas 
afirmativas e a 80% de incerteza.  

40% dos professores não sabe responder quando questionados sobre a articulação com as famílias e a 
mesma percentagem responde que só às vezes isso acontece e cerca de 20% responde 
afirmativamente.  

Quanto à integração dos novos professores, quase metade responde que só às vezes isso acontece, 
embora 30% responda que se faz sempre. 

Para mais de 30% dos professores o Plano Anual de Actividades contempla um conjunto coerente de 
actividades, enquanto que para quase 40% isso só às vezes acontece. Mais de 20% não sabe responder. 

Mais de 40% dos professores sentem-se reconhecidos e valorizados pelo seu trabalho pelo Conselho 
Executivo, embora mais de 20% esteja incerto em relação a esta questão e quase 30% não sabe 
responder. 
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A maioria responde que participa com regularidade em actividades de formação contínua e quase 
metade respondeu que essa formação se reflectiu numa melhoria das práticas educativas. 

Mais de 60% dos professores responde que participa às vezes na vida da escola e na organização de 
actividades e quase um terço diz que nunca o faz, apenas 15% responde que o faz sempre. 

Quanto ao trabalho em equipa, 60% responde que o faz às vezes e quase 30% que nunca o faz, apenas 
10% responderam sempre. 

Mais de metade dos professores respondem que só às vezes se sentem encorajados a serem inovadores 
e a desenvolver melhores práticas educativas e para mais de um quarto isso nunca acontece. 

40% dos professores diz ter em conta os princípios e valores do Projecto Educativo e para outros tantos, 
isso nem sempre acontece. 

Quase 30% dos professores responde que os Directores de Turma, às vezes, propiciam espaços de 
debate e reflexão sobre as turmas e é diminuta a percentagem dos que afirmam que isso é sempre feito. 
Quanto à circulação de informação sobre o desempenho da turma as respostas afirmativas são 
aproximadamente 20% e mais de um quarto dos professores considera que isso é feito às vezes. 

Mais de 30% dos professores considera que se adoptam estratégias coordenadas só às vezes, enquanto 
que para mais de 10%, isso se faz sempre, mas quase 30% pensa que os Directores de Turma actuam 
face a problemas disciplinares, enquanto quase 20% dizem que isso só acontece às vezes. 

Para quase 30% dos professores é considerado que os Conselhos de Turma analisam a situação da 
turma e suas características específicas e avaliam os projectos interdisciplinares e o cumprimento dos 
objectivos definidos. Perto de 20% pensa que isso só acontece às vezes. 

(Nos três parágrafos anteriores foram apenas consideradas as respostas dos professores do ensino 
diurno). 

Mais de metade dos professores responde que às vezes utiliza as tecnologias de informação e 
comunicação como forma de estimular e preparar os alunos para uma aprendizagem independente e 
mais de 30% dizem ser a sua prática comum. 

A maioria dos professores informa os seus alunos sobre as finalidades e objectivos da disciplina, assim 
como os critérios de avaliação da mesma, no início do ano lectivo. 

Para quase 40% é considerado que as práticas educativas desenvolvidas foram adequadas e 
melhoraram o rendimento escolar dos alunos, enquanto que para mais de 60% isso só às vezes 
aconteceu. 

Cerca de 20% dos professores responde estar satisfeito com os resultados escolares dos seus alunos e 
menos de 10%  diz o mesmo em relação à totalidade dos alunos da escola, 80% diz que isso só 
acontece às vezes com os seus alunos e mais de metade diz o mesmo em relação aos  resultados dos 
alunos da escola. 

Mais de metade dos professores utiliza a avaliação diagnóstica e formativa como forma de melhorar as 
aprendizagens e pouco mais de 40% diz que isso só às vezes acontece. Iguais percentagens foram 
encontradas quanto ao desenvolvimento de métodos de trabalho que facilitem a auto-avaliação dos 
alunos. 

Quase 60% dos professores afirma usar a informação recolhida com vista à adopção de estratégias de 
diferenciação pedagógica, enquanto 40% respondeu que isso só acontece às vezes. 

Mais de 70% dos professores dizem utilizar metodologias que favorecem a participação dos alunos no 
processo de ensino e aprendizagem.  

Quase 40% diz utilizar o trabalho de grupo como forma de desenvolver o espírito de entreajuda e a 
comunicação e 60% diz só o fazer às vezes. 

Quase um terço dos professores pensa que é feita uma análise de resultados obtidos pelos alunos, que 
levam à reflexão sobre a adequação de metodologias e apoios educativos proporcionados, enquanto que 
para outro terço isso só se faz às vezes e outro terço não soube responder à questão. 

A maioria dos professores diz utilizar a sua prática pedagógica para reflectir sobre o seu desempenho e 
afirma que gostaria de permanecer nesta escola. 
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QUESTIONÁRIO 3  

Avaliação da opinião dos Alunos sobre a Escola 

A maioria dos alunos embora não conheça o P.E.E., conhece relativamente o Regulamento Interno e 
responde que é informada no início do ano sobre os programas das disciplinas, finalidades e objectivos e 
também sobre os seus critérios de avaliação. 

A maioria dos alunos responde que só às vezes as práticas desenvolvidas foram adequadas e 
contribuíram para melhorar o seu rendimento, assim como o uso pelos professores das tecnologias de 
informação e comunicação ou outros recursos com vista a estimular e preparar para uma aprendizagem 
independente. 

A maioria não se encontra satisfeita com os recursos que a escola lhes oferece, mais de metade 
responde que só às vezes é informada acerca das suas dificuldades e progressos ao longo do processo 
de avaliação contínua, embora a maioria considere que os professores da sua turma promovem a auto-
avaliação. 

Mais de metade considera que os professores às vezes lhes incutem hábitos de estudo e de trabalho 
autónomo e que as suas notas finais só traduzem bem, também às vezes, o seu estado de 
aprendizagem. 

Metade dos alunos gosta de estar na sua turma e outro tanto nem sempre, para mais de metade os seus 
colegas obtêm às vezes bons resultados escolares, mas não sabem responder sobre os resultados 
escolares dos alunos da escola. 

A maioria dos alunos considera que os seus professores dialogam com eles e sentem-se à vontade para 
expressar as suas dúvidas. 

Quase metade não sabe se a escola desenvolveu actividades expressamente dirigidas aos Encarregados 
de Educação que contribuam para a aproximação destes à escola e mais de metade responde que a 
escola só às vezes os motiva na dinamização e participação de projectos/actividades de complemento 
curricular. Quase metade também diz, que só às vezes participa e toma iniciativas nas actividades da 
escola e responde que os professores os atendem bem quando procurados para tratar qualquer assunto, 
assim como os auxiliares de acção educativa. 

Um terço dos alunos responde que os serviços da escola estão bem sinalizados e orientam bem os que 
não conhecem a escola e que o serviço de apoio educativo/sala de estudo contribuiu para melhorar o 
processo da sua aprendizagem, mas não sabe responder sobre se a escola se preocupou em desenvolver 
actividades que promovam o conhecimento sobre os cursos do ensino superior. 

A maioria considera que nunca o apoio dado pelo SPO os ajudou na construção do seu projecto escolar. 

Sobre os conflitos na sala de aula, a maioria considera serem resolvidos com justiça só às vezes e para 
quase metade, também só ás vezes o C.E. soube geri-los com justiça e de forma pedagógica.  

Consideram ainda que o Director de Turma promove sempre a participação dos pais/encarregados de 
educação no processo de ensino e aprendizagem e só um terço responde que na escola se valoriza 
sempre as diferentes culturas e saberes. 

Metade dos alunos sente-se integrado na escola, um terço diz aos seus amigos para virem para esta 
escola e quase metade só às vezes o faz. 

QUESTIONÁRIO 4 

Opinião dos Encarregados de Educação sobre o funcionamento da Escola. 

É importante realçar que as opiniões a seguir apresentadas se referem apenas a um número muito 
reduzido de E. E. que entregaram os questionários preenchidos (8 numa amostra de 45). 

O Regulamento Interno é do conhecimento da maioria dos E. E., o mesmo não acontece com o Projecto 
Educativo e com o Plano Anual de Actividades.  

Os E. E. não se sentem incentivados a participar nas actividades da escola sendo muito poucos os que 
participam por iniciativa própria. O apoio educativo não é geralmente utilizado pelos seus educandos e 
quando o é não contribui para melhorar as suas aprendizagens. 

 3



 

_______________________________________________________________E.S.M.A.V.C. 2007  

 

Aproximadamente metade dos E. E considera estar informada sobre os progressos e dificuldades dos 
seus educandos. Consideram-se bem atendidos e orientados no atendimento pelas diferentes estruturas  
da escola e a maioria diz que só às vezes o ensino corresponde às suas expectativas. 

A maioria sente que só às vezes há segurança e bom acompanhamento dos alunos e não sabe se a 
escola se preocupa em desenvolver nos alunos o respeito mútuo e espírito de tolerância, assim como 
também não sabe se a escola promove informação sobre cursos e saídas profissionais sendo que os seus 
educandos não utilizam os serviços de psicologia e orientação escolar.  

A maioria não sabe responder quanto ao grau de satisfação das actividades de complemento curricular e 
quando se lhes pergunta se recomendam a escola a outras famílias/amigos cerca de metade só o faz às 
vezes. 

QUESTIONÁRIO 5 

Opinião do Pessoal Administrativo sobre o funcionamento da Escola. 

Todos os funcionários conhecem o regulamento interno, a maioria sente-se respeitada e valorizada,  
cerca de metade estão satisfeitos com as condições de trabalho e participam na tomada de decisões e 
poucos conhecem o Projecto Educativo.  

A maioria considera-se apoiada quer profissionalmente quer pessoalmente pelo Conselho Executivo, 
sentindo-se motivada para melhorar o seu trabalho e satisfeita com os professores e os alunos da 
escola, manifestando vontade de aí permanecer a trabalhar. 

Cerca de um terço considera que a formação em serviço só é facultada aos novos funcionários. 

A maioria considera que na atribuição das tarefas não são tidas em conta as suas capacidades 
profissionais. 

QUESTIONÁRIO 6 

Opinião do Pessoal Auxiliar de Acção Educativa sobre o funcionamento da Escola. 

A maioria dos funcionários não sabe responder se conhece o Projecto Educativo e o Regulamento Interno 
da Escola e encontra-se relativamente satisfeita com o ambiente e as condições de trabalho na escola. 

Metade dos funcionários considera receber formação adequada para o seu desenvolvimento profissional 
e pessoal às vezes e cerca de 30% considera que na atribuição do trabalho se tem em conta as 
necessidades específicas da tarefa e igual percentagem responde que só às vezes. 

Em relação à distribuição do trabalho tendo em conta as capacidades profissionais de cada um, 
responderam afirmativamente, às vezes, negativamente e não souberam responder aproximadamente 
25% cada.  

A maioria conhece bem as suas funções e respectivas tarefas e sentem-se respeitados e valorizados. 

Embora considerem que podem sempre dar a sua opinião e que são escutados, não participam na 
tomada de decisões. 

Em relação à motivação para o desenvolvimento de melhores práticas de trabalho responderam 
afirmativamente, às vezes e negativamente aproximadamente um terço cada. 

Em relação à avaliação periódica do seu grau de satisfação não souberam responder, responderam às 
vezes e negativamente cerca de um terço cada. 

A maioria está satisfeita com o trabalho desenvolvido e com os professores da escola, já em relação aos 
alunos a maioria responde que só às vezes. 

Quanto à vontade de permanecer na escola a maioria responde afirmativamente. 
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