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Apesar de, no âmbito do processo de avaliação interna, ter terminado um ciclo 

avaliativo de dois anos (em conformidade com o modelo CAF) nas duas escolas que 

compõem atualmente o agrupamento, continua a ser necessário identificar pontos 

fortes e pontos fracos ao nível do agrupamento; tal foi feito através da implementação 

de questionários à comunidade educativa, designadamente aos alunos. 

O conjunto de questões propostas aos alunos abrangeu as áreas da planificação 

e desenvolvimento curricular, da orgânica escolar, da gestão de recursos e liderança, 

do clima e ambiente educativo e do sucesso educativo. Estas áreas estão subjacentes 

nos critérios do modelo CAF: 4 - Parcerias e Recursos; 6 - Resultados orientados para 

as partes interessadas; e 7 – Resultados relativo às pessoas. 

A implementação deste inquérito teve como objetivo conhecer o grau de satisfa-

ção dos alunos relativamente ao ensino que é ministrado, à perceção que têm sobre o 

funcionamento global do agrupamento e à interação com a comunidade escolar, assim 

como o grau de facilidade (grau de eficácia) na utilização das novas tecnologias na ges-

tão de tarefas, do conhecimento e na sala de aula. 

Por outro lado, este tipo de instrumento serve também para avaliar a implemen-

tação de ações de melhoria, resultantes da avaliação do ciclo anterior. 

O inquérito foi implementado através do Google Docs, entre os dias dezasseis e 

trinta e um de janeiro. Foram 372 alunos os intervenientes abrangidos neste processo, 

dos 386 inicialmente autorizados pelos respetivos Encarregados de Educação, num 

universo de 526 discentes, dos 7º aos 12º anos de escolaridade. Finalizado este proce-

dimento, constatou-se que a amostra obtida (70,7 %) é representativa. 

Após a análise do total das respostas obtidas1, apresentam-se os seguintes resul-

tados, que podem ser comprovados no documento em anexo, relativo às percentagens 

de respostas para cada uma das questões. 

Os resultados serão apresentados de acordo com as áreas já atrás identificadas. 

                                                           
1
 Encontra-se em anexo a este relatório o resultado do total das respostas obtidas pelos alunos no referido inquéri-

to. 
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Após esta análise, salienta-se que as questões que apresentam um maior grau de 

satisfação para os alunos, com uma percentagem de ponderação superior a 70%, são 

aquelas que dizem respeito aos professores desta escola ensinarem bem (70,7%); a 

relativa à segurança que os discentes sentem na escola (77,7%); aquela referente aos 

professores tratarem os alunos com respeito (79,8%); a questão em que os alunos 

consideram ter uma boa relação com os professores, tratando-os com respeito 

(84,5%); com esta mesma percentagem está a questão em que consideram que o Dire-

tor de Turma está atento/disponível para resolver problemas. 

Por sua vez, as questões que apresentam um menor grau de satisfação para os 

discentes, com uma percentagem de ponderação inferior a 55% são as seguintes: 

“Gosto do almoço que é servido na escola” – 45,3%; “Uso a biblioteca para fazer pes-

quisa, trabalhos e leituras.” – 45,5%; “O tempo de espera nos diversos serviços (bar, 

reprografia, cantina e secretaria) é adequado” – 46%; “As minhas sugestões são tidas 

em conta pela Direção” – 51,2%; “Os resultados escolares são bons” – 52%; “Estou 

satisfeito com a higiene e a limpeza da escola” – 53,3; e “Utiliza-se material audiovisual 

e multimédia na sala de aula com alguma frequência” – 53,5%. 

A aplicação deste instrumento ao modelo CAF permitiu aferir as seguintes con-

clusões. 

Relativamente aos Critérios de Meios, avaliou-se o critério 4. Assim, no subcrité-

rio 4.4 – Gerir o conhecimento e a informação -, destaca-se positivamente que a escola 

assegura a todos os alunos o acesso à informação e aos conhecimentos necessários, 

incluindo aqueles que dizem respeito às mudanças internas e melhorias de processos, 

em função das suas atividades/afetação de trabalho, através do desenvolvimento de 

canais internos. Ainda para este subcritério, existem evidências importantes sobre a 

maior parte das áreas, relativamente à monitorização regular da informação e do co-

nhecimento existente na organização.  

Referente ao subcritério 4.2 - desenvolver e implementar parcerias com os alu-

nos - existem evidências importantes sobre áreas relevantes, designadamente se as 

sugestões são tidas em conta pelos professores e pela direção (CAP).  

No atinente ao subcritério 4.5 - Gerir os recursos tecnológicos -, existem evidên-

cias importantes na utilização eficiente das tecnologias na gestão das tarefas, na ges-

tão do conhecimento e nas atividades de aprendizagem e de melhoria. O mesmo se 

verifica no subcritério 4.6 - Gerir os recursos materiais -, relativamente ao equilíbrio da 
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eficiência e adequação das infraestruturas e no assegurar da utilização eficiente e efi-

caz de edifício e dos equipamentos. 

Para os Critérios de Resultados, no que concerne ao Critério 6, subcritérios 6.1 e 

6.2, salienta-se que, na perspetiva dos alunos, nos resultados orientados para eles, 

todas as metas2 foram alcançadas, sendo a tendência de progresso sustentável. Relati-

vamente ao Critério 7, subcritério 7.1, destaca-se que, na perspetiva dos alunos, nos 

resultados relativos às pessoas, a maior parte das metas3 relevantes foram alcançadas, 

sendo a tendência também de progresso sustentável. 

 

 

 

 

Vouzela, 19 de fevereiro de 2014. 

 

A Equipa de AutoAvaliação 

  

                                                           
2
 As metas são as que constam da proposta apresentada pela EAA e que foi apresentada no Conselho Pedagógico de 

outubro. 
3
 Idem. 
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ANEXO 

TOTAL DE RESPOSTAS OBTIDAS 
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