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 Introdução 

No quadro das competências atribuídas às escolas, tanto pela Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, como pelo 

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, a autoavaliação é um dos procedimentos que o Agrupamento de Escolas de Freixo 

(AEF) utiliza para prestar contas do seu desempenho a toda a Comunidade Educativa, através da concretização de um Plano 

Estratégico de Autoavaliação trienal (PEAA), que tem como principal objetivo melhorar a qualidade dos serviços educativos 

prestados.  

O PEAA delineado para o triénio de 2019–2022, aprovado na reunião de Conselho Pedagógico de 17 de fevereiro 

de 2020 (anexo 6.1), previa, para o ano letivo de 2021-2022, a avaliação dos domínios “Resultados escolares” e “Prestação 

do serviço educativo”. No entanto, como adiante veremos, aquando da delimitação do(s) objeto(s) de análise, por indicação 

constante do relatório de 2020-2021, para além daqueles, foi também matéria de estudo o campo de análise “Gestão”, 

por ter ficado pendente aquando da abordagem do domínio em que estava integrado.  

Com esta intenção e decisão de, no presente ano letivo, se concluir a análise de todos os domínios previstos pelo 

PEAA, pretende-se, em final de ciclo avaliativo, não deixar nenhum deles por abordar, de modo que possa ser feita uma 

avaliação mais aprofundada sobre as dinâmicas do AEF, que será certamente útil para a reformulação e enriquecimento 

do Projeto Educativo (PE) para o próximo triénio. 

Sendo assim, com o presente relatório pretendemos: 

a) Dar a conhecer os resultados do processo de autoavaliação realizado no AEF, que decorreu durante o ano 

letivo 2021/2022; 

b) Sistematizar e divulgar dados dos relatórios anteriores; 

c) Apresentar uma panorâmica global do desempenho do AEF, relativa ao ciclo avaliativo 2019–2022, 

correspondente ao período de vigência do PE; 

d) Identificar pontos fortes e, essencialmente, áreas sensíveis, nas dinâmicas do AEF;  

e) Contribuir para a melhoria das dinâmicas do AEF. 
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1. Equipa de Autoavaliação 

De acordo com o PEAA (anexo 6.1), a Equipa de Autoavaliação é uma estrutura alargada de participação da 

comunidade educativa que integra um grupo de coordenação permanente, formada por um número restrito de elementos, 

designados pelo diretor.  

A equipa restrita de trabalho é constituída por quatro professores, designados pelo Senhor Diretor do AEF no início 

do presente ano letivo, e que, pela primeira vez, colaboram diretamente neste processo. 

A equipa alargada, que compreende todos os membros da equipa restrita, é responsável pelo processo de 

autoavaliação, sendo constituída por trabalhadores docentes, trabalhadores não docentes, pais/encarregados de educação 

e alunos. Graças à heterogeneidade dos elementos do grupo, é possível congregar diferentes perceções da realidade e do 

quotidiano escolar e, por esta via, conjugar diferentes visões, tornando mais eficaz o conjunto dos processos tendentes à 

melhoria da ação educativa no AEF.   

 

Constituem a equipa alargada os elementos que se seguem:  

Trabalhadores docentes  

da Equipa Restrita 

Fernando Gonçalves (Coord.) – Português, 3.º Ciclo 
Cassiana Brandão – Matemática, 3.º Ciclo 
Cecília Braga – Inglês, 3.º Ciclo 
Conceição Gomes – Educação Física, 3.º Ciclo 

Trabalhadores docentes  

da Equipa Alargada 

Armandina Carvalho – Pré-Escolar, representante do JI de Sandiães 
Maria Ester Pereira – 1.º Ciclo, representante do Centro Escolar de Vitorino de Piães  
Maria Rosa Fernandes de Amorim – 1.º Ciclo  
Maria Emília Pacheco Vieira da Cruz – Matemática, 2.º Ciclo  

Trabalhadores não docentes 
Deolinda Machado – Assistente Operacional  
Clara Freitas – Assistente Técnica  

Encarregados de Educação 

Natalie Braga da Costa – Pré-escolar, Sandiães, e 2.º ciclo,  
Patrícia Alexandra da Silva Alves – 1.º Ciclo, Freixo 
Cátia Sofia Loureiro – 1.º ciclo, Poiares  
Érica Baixinho Meira – 2.º Ciclo  
Natália Fumega – 3º ciclo  

Alunos 

Rodrigo Sousa – 1º Ciclo 
Hugo Vieira – 2º ciclo  
Sofia Araújo – 3º ciclo  
Mariana Fernandes – Associação de Estudantes (9.º ano) 

Tabela 1_Equipa alargada 

 

Sendo a autoavaliação uma oportunidade para o AEF se (re)conhecer, refletir, desenvolver uma racionalidade 

própria e melhorar o seu desempenho, os contributos da equipa alargada para este estudo foram fundamentais. 
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2. Objeto(s) de análise  

Como já se frisou na parte introdutória, tomando como referência a calendarização da intervenção a ser realizada, 

estabelecida pelo PEAA para o triénio 2019-2022 (tabela 2), a equipa de autoavaliação decidiu ir além das sugestões 

veiculadas pelo relatório do ano letivo transato e analisar todos os domínios ainda não avaliados, em lugar de se focar 

exclusivamente no campo de análise relativo à “Gestão”. Subjacente a esta decisão esteve o facto de o período de vigência 

do PE terminar no final do presente ano letivo e ainda a convicção de que só por esta via se obteria um conhecimento 

holístico das dinâmicas do AEF, suscetível de poder contribuir, de modo determinante, para a reformulação do PE e para o 

desenho do PEAA do próximo triénio (2022-2025).  

 

Domínios Campos de análise Referentes 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Resultados 
escolares 

Resultados académicos 

Resultados do ensino básico geral.    

Resultados para a equidade, inclusão e 
excelência. 

Resultados sociais 

Participação na vida da escola e assunção 
de responsabilidades 

Cumprimento das regras e disciplina 

Solidariedade e cidadania 

Impacto da escolaridade no percurso dos 
alunos 

Reconhecimento da 
Comunidade 

Grau de satisfação da comunidade 
educativa 

Valorização dos sucessos dos alunos 

Liderança e 
Gestão 

Visão e estratégia 

Visão estratégica orientada para a 
qualidade das aprendizagens 

   

Documentos orientadores da escola  

Liderança 

Mobilização da comunidade educativa 

Desenvolvimento de projetos, parcerias e 
soluções que promovam a qualidade das 
aprendizagens 

Gestão 

Práticas de gestão e organização das 
crianças e dos alunos 

   

Ambiente escolar 

Organização, afetação e formação dos 
recursos humanos 

Organização e afetação dos recursos 
materiais 

Comunicação interna e externa 

Prestação do 
serviço educativo 

Desenvolvimento 
pessoal e emocional das 
crianças e dos alunos 

Apoio ao bem-estar das crianças e alunos. 

   

Ensino/ 
Aprendizagem/ 
Avaliação 

Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os alunos. 

   

Tabela 2_PEAA 2019-2022 (p.10) 

 

Para cada um dos domínios/campos de análise, foram adotados os referentes e os indicadores que constam do 

“Quadro de referência” da Inspeção-Geral da Educação e Ciência (DGEC) para o “Terceiro Ciclo da Avaliação Externa das 

Escolas”, salvaguardando, de igual modo, que todas as orientações de autoavaliação previstas no “Plano Estratégico de 

Autoavaliação – 2019-2022”, aprovado pelo Conselho Pedagógico em 17 de fevereiro de 2020, fossem integradas, 

designadamente sob a forma de evidências. 
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As tabelas que se seguem, construídas na base dos pressupostos apresentados, põem em evidência as matérias que, 

de facto, constituem o objeto deste estudo e permitem ainda identificar os procedimentos utilizados na recolha de 

dados/evidências.  

 

2.1. Domínio: Liderança e Gestão  

 

Campo de análise   Referentes Indicadores  Recolha de dados 

Gestão  

Práticas de gestão e 
organização das 
crianças e dos 
alunos  

Existência de critérios pedagógicos na constituição e gestão dos 
grupos e turmas  

Flexibilidade na gestão do trabalho com os grupos e turmas  

Existência, consistência e divulgação na comunidade educativa 
de critérios na aplicação de medidas disciplinares aos alunos  

Envolvimento dos alunos na vida da escola  

Análise documental/contextual 

Ambiente escolar  

Promoção de um ambiente escolar desafiador da aprendizagem  
Promoção de um ambiente escolar seguro, saudável e ecológico  
Promoção de um ambiente escolar socialmente acolhedor, 
inclusivo e cordial  

Análise documental/contextual 
Questionário 

Organização, 
afetação e formação 
dos recursos 
humanos  

Distribuição e gestão de recursos humanos de acordo com as 
necessidades das crianças e alunos  
Gestão dos recursos que valorize as pessoas, o seu 
desenvolvimento profissional e bem-estar  
Gestão dos recursos humanos que impulsione a autonomia e a 
diversidade organizativa  
Práticas de formação contínua dos profissionais, por iniciativa da 
escola, adequadas às necessidades identificadas e às suas 
prioridades pedagógicas  

Análise documental/contextual 
Questionário 

Organização e 
afetação dos 
recursos materiais  

Opções tomadas com impactos positivos na qualidade das 
aprendizagens  
Opções tomadas tendo em conta as necessidades e expectativas 
de todas as crianças e alunos  
Opções monitorizadas e ajustadas quando necessário  

Análise documental/contextual 

Comunicação 
interna e externa  

Diversidade e eficácia dos circuitos de comunicação interna e 
externa  
Rigor no reporte de dados às entidades competentes  
Adequação da informação ao público-alvo  
Acesso à informação da escola pela comunidade educativa  
Divulgação da informação respeitando princípios éticos e 
deontológicos  

Análise documental/contextual 
Questionário 

Tabela 3_Liderança e Gestão 

 

 

 

2.2. Domínio: Prestação do Serviço Educativo  
 

Campo de análise Referentes Indicadores Recolha de dados 

Desenvolvimento 
pessoal e bem-estar 
das crianças e dos 
alunos 

Apoio ao bem-estar 
das crianças e alunos 

Atividades de apoio ao bem-estar pessoal e social 
Medidas de prevenção e proteção de comportamentos de risco  
Reconhecimento e respeito pela diversidade  
Medidas de orientação escolar e profissional 

Análise documental/contextual 
Questionário 

Ensino/aprendizagem
/avaliação 

Promoção de 
equidade e inclusão 
de todas as crianças e 
de todos os alunos 

Medidas universais, seletivas e adicionais de inclusão das crianças 
e dos alunos.  
Ações para a melhoria dos resultados das crianças e alunos em 
grupos de risco, como os oriundos de contextos socioeconómicos 
desfavorecidos  
Práticas de promoção da excelência escolar.  
Medidas de prevenção da retenção, abandono e desistência. 

Análise documental/contextual 
Questionário 

Tabela 4_Prestação do Serviço Educativo 
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2.3. Domínio: Resultados  
 

 Campo de análise Referentes Indicadores  Recolha de dados  

Resultados 
académicos 

Resultados do ensino 
básico geral 

Percentagem dos alunos da escola que conclui o 1.º ciclo até 
quatro anos após a entrada no 1.º ano 

Percentagem dos alunos da escola que conclui o 2.º ciclo até 
dois anos após a entrada no 5.º ano 

Percentagem dos alunos da escola com percursos diretos de 
sucesso no 3.º ciclo 

Análise documental/contextual 

Resultados para a 
equidade, inclusão e 
excelência 

Resultados dos alunos oriundos de contextos socioeconómicos 
desfavorecidos, de origem imigrante e de grupos culturalmente 
diferenciados 
Resultados   dos   alunos   com   relatório   técnico-pedagógico, 
programa educativo individual e/ou com plano individual de 
transição 
Resultados de desenvolvimento e valorização dos alunos de 
excelência 
Assimetrias internas de resultados 

Análise documental/contextual 
Questionário 

Resultados sociais 

Participação na vida 
da escola e assunção 
de responsabilidades 

Atividades desenvolvidas na escola da iniciativa das crianças e 
dos alunos 
Participação das crianças e alunos nas iniciativas da escola para 
a formação pessoal e cidadania 
Participação dos alunos em diferentes estruturas e órgãos da 
escola 
Percentagem de alunos retidos por faltas 

Análise documental/contextual 
Questionário 

Cumprimento das 
regras e disciplina 

Percentagem das ocorrências em que foram aplicadas medidas 
disciplinares sancionatórias 
Normas e código de conduta 
Formas de tratamento dos incidentes disciplinares    

Análise documental/contextual 
Questionário 

Impacto da 
escolaridade no 
percurso dos alunos  

Inserção académica dos alunos 
Inserção profissional dos alunos 
Inserção dos alunos com plano individual de transição na vida 
pós-escolar. 

Análise documental/contextual 

Reconhecimento da 
comunidade 

Grau de satisfação da 
comunidade 
educativa 

Perceção dos alunos acerca da escola 
Perceção dos encarregados de educação acerca da escola 
Perceção de outras entidades da comunidade têm da escola 

Análise documental/contextual 
Questionário 

Valorização dos 
sucessos dos alunos 

Iniciativas destinadas a valorizar os resultados académicos 
Iniciativas destinadas a valorizar os resultados sociais 

Análise documental/contextual 

Tabela 5_Resultados 
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3. Procedimentos de recolha e análise de dados 

Uma análise atenta das tabelas apresentadas para ilustrar o(s) objeto(s) de análise deste estudo permite verificar 

que, para retratar e expor a realidade do AEF, foram essencialmente utilizados dois procedimentos de recolha de dados: 

análise documental/contextual e aplicação de questionários de satisfação. 

 

3.1. Análise documental/contextual 
 

O recurso à análise documental foi o procedimento de recolha de dados privilegiado neste estudo, visto que aquilo 

que se pretendia era encontrar evidências que servissem de resposta aos referentes e aos indicadores (estabelecidos para 

os diferentes domínios) que constam do “Quadro de referência” da Inspeção-Geral da Educação e Ciência (DGEC) para o 

“Terceiro Ciclo da Avaliação Externa das Escolas”. 

Para facilitar a recolha de dados e para mais facilmente se perceber a sua relação com os respetivos indicadores, 

foram construídas tabelas, por domínio/campo de análise (ver ponto 4.1, deste relatório), onde se encontram dispostas 

todas as evidências encontradas, nas fontes consultadas: Projeto Educativo, Regulamento Interno, relatórios das equipas 

de projetos, protocolos, relatórios do PAA, página da escola, jornal digital “Comunica”, atas dos Departamentos, atas do 

CP, mapas de distribuição de serviço de final do ano letivo, relatórios das equipas responsáveis pela constituição das turmas, 

relação de alunos por turma, horários das turmas, horários dos projetos/clubes, procedimentos para a eleição da 

Associação de Estudantes e respetivo plano de atividades, site do MeteoFreixo, relatórios dos coordenadores dos clubes, 

atas de Conselho de Ano, atas de Conselho de Turma, critérios para a elaboração dos horários, etc. 

 

3.2. Questionários de satisfação 
 

Foram adotados os Questionários de Satisfação aplicados no âmbito da Autoavaliação da Escola (IGEC, 2021. 

Adaptados pelo Observatório de Autoavaliação de Escolas, do Centro de Investigação em Educação da Universidade do 

Minho).  

Estes instrumentos foram convertidos em documentos online (formulários), recorrendo à ferramenta Microsoft 

Forms, através da qual foram aplicados aos diferentes grupos da amostra, utilizando, sempre que possível, o email 

institucional.  

Os formulários encontram-se divididos em secções1, devido ao número extenso de itens. Dez questões diretamente 

relacionadas com a promoção de equidade e inclusão, adicionadas a três dos formulários, por iniciativa da equipa de 

autoavaliação, foram agrupadas numa só secção.  

Os instrumentos de recolha de dados foram, então, alvo de algumas adaptações/alterações: 

• Q1 - Questionário aos alunos do 1.º Ciclo (4.º Ano) – adição de dez questões, 27 a 36, com o objetivo de 

aprofundar a avaliação do domínio relativo à “prestação do serviço educativo”; 

 

1 Solução encontrada para colocar online os instrumentos de recolha de dados, com o número desejado de questões. Esta foi a lógica que 

determinou a divisão dos formulários em secções e não a relação do conteúdo dos itens entre si. A junção das questões da iniciativa da 

equipa de autoavaliação numa só secção foi intencional.  



   

 

10 

• Q2 - Questionário aos Alunos dos 2.º e 3.º Ciclos – adição de dez questões, 27 a 36, com o objetivo de 

aprofundar a avaliação do domínio relativo à “prestação do serviço educativo”; 

• Q3 - Questionário aos trabalhadores docentes – adição de dez questões, 24 a 33, com o objetivo de aprofundar 

a avaliação do domínio relativo à “prestação do serviço educativo”. A escala de Likert prevista no documento 

original e adotada para o Formulário Forms (“concordo totalmente”, “concordo”, “discordo”, “discordo 

totalmente”, “não sei”, “não responde”), foi inadvertidamente alterada para “muitas vezes”, “às vezes”, 

“raramente”, “nunca”, “não responde”, aquando da transição da secção I para as secções II, III e IV do 

formulário; 

• Q4 - Questionário aos trabalhadores não docentes – a escala de Likert prevista no documento original e adotada 

para o Formulário Forms (“concordo totalmente”, “concordo”, “discordo”, “discordo totalmente”, “não sei”, 

“não responde”), foi inadvertidamente alterada para “muitas vezes”, “às vezes”, “raramente”, “nunca”, “não 

responde”, aquando da transição da secção II para a secção III do formulário. A secção I destinava-se apenas a 

selecionar para a amostra os trabalhadores não docentes em exercício de funções no AEF, há dois ou mais anos; 

• Q5 - Questionário aos Pais e Encarregados de Educação (Educação Pré-escolar) – os itens “Os circuitos de 

comunicação são eficazes” e “Os circuitos de informação são eficazes”, originariamente presentes em “Q3 -

Questionário aos trabalhadores docentes” e “Q4 - Questionário aos trabalhadores não docentes” foram 

também aplicados neste grupo da amostra, a fim de permitir uma avaliação mais consistente da eficácia da 

comunicação e da informação, no contexto do AEF. A escala de Likert prevista no documento original e adotada 

para o Formulário Forms (“concordo totalmente”, “concordo”, “discordo”, “discordo totalmente”, “não sei”, 

“não responde”), foi inadvertidamente alterada para “muitas vezes”, “às vezes”, “raramente”, “nunca”, “não 

responde”, aquando da transição da secção I para a secção II do formulário; 

• Q6 - Questionário aos Pais e Encarregados de Educação (1.º, 2.º e 3.º ciclos) – os itens “Os circuitos de 

comunicação são eficazes” e “Os circuitos de informação são eficazes”, originariamente presentes em “Q3 -

Questionário aos trabalhadores docentes” e “Q4 - Questionário aos trabalhadores não docentes” foram 

também aplicadas neste grupo da amostra, a fim de permitir uma avaliação mais consistente da eficácia da 

comunicação e da informação, no contexto do AEF. A escala de Likert prevista no documento original e adotada 

para o Formulário Forms (“concordo totalmente”, “concordo”, “discordo”, “discordo totalmente”, “não sei”, 

“não responde”), foi inadvertidamente alterada para “muitas vezes”, “às vezes”, “raramente”, “nunca”, “não 

responde”, aquando da transição da secção I para a secção II do formulário. A secção III retoma a escala inicial. 

 

A aplicação dos questionários, feita em total anonimato, decorreu entre os dias 17 e 22 de maio de 2022, conforme 

inicialmente previsto. No entanto, a equipa de autoavaliação, após verificação do número de respostas afetas a cada um 

dos grupos da amostra, decidiu disponibilizar novamente todos os questionários de satisfação, entre os dias 23 e 25 de 

maio. Apesar de as falhas cometidas com a escala de níveis de avaliação terem sido detetadas no decurso da primeira 

aplicação, optou-se por não fazer qualquer alteração para a segunda, não sendo igualmente equacionada uma nova 

aplicação com a situação devidamente corrigida, para evitar o desgaste do público-alvo e por se entender que a “escala 

trocada” também permitiria uma avaliação criteriosa das opiniões dos inquiridos.  
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Tomada esta decisão, para evitar conflitos e facilitar a análise dos dados, foi estabelecida a correspondência entre 

os itens das duas escalas da avaliação e uma escala numérica de cinco níveis, em que o nível “um” corresponde ao item 

“Não responde”, o “dois” aos itens de opinião mais desfavoráveis (“Discordo totalmente” ou “Nunca”) e o “cinco” aos mais 

favoráveis (“Concordo totalmente” ou “Muitas vezes”), conforme se pode constatar através das tabelas que sintetizam a 

informação recolhida (disponíveis nos pontos 4.2.1. a 4.2.6. deste relatório). O item “Não sei” será abordado sempre que 

a sua expressão se mostrar significativa.  

As questões introduzidas pela equipa de autoavaliação nos formulários Q1, Q2 e Q3 serão tratadas separadamente 

das restantes por terem sido pensadas para um contexto muito específico: a promoção de equidade e inclusão, no âmbito 

do domínio da Prestação do Serviço Educativo. 

A intenção de obter o maior número possível de respostas esteve sempre presente em todo este processo de 

recolha de informação. Para tal, previamente às datas atrás mencionadas, foram enviadas mensagens/mails de 

sensibilização para todos os potenciais intervenientes neste estudo, apelando ao preenchimento dos questionários. 

Relativamente aos alunos e respetivos Encarregados de Educação, houve inclusivamente o cuidado acrescido de se 

proceder a essa sensibilização prévia através de uma nota informativa em papel.  

 

 

3.3. Caracterização da amostra 
 

Conforme se depreende através da designação dos questionários de satisfação aplicados, a amostra deste estudo 

pode dividir-se em seis grupos: 

• Alunos do 1.º Ciclo (4.º Ano)  

• Alunos dos 2.º e 3.º Ciclos 

• Trabalhadores docentes  

• Trabalhadores não docentes  

• Pais e Encarregados de Educação (Educação Pré-escolar)  

• Pais e Encarregados de Educação (1.º, 2.º e 3.º Ciclos) 

 

Na reunião (em 04/04/2022) com a equipa do Observatório de Autoavaliação de Escolas, do Centro de Investigação 

em Educação da Universidade do Minho, que é parceira do AEF neste processo de autoavaliação, ficou decidido que 

integrariam a amostra: o universo dos trabalhadores docentes, o universo dos trabalhadores não docentes (em exercício 

de funções no AEF há 2 ou mais anos), 40% dos alunos do 4.º ano, 40% dos alunos do 5.º ao 9.º ano (proporcionalmente 

distribuídos) e 40% dos Encarregados de Educação (de todos os níveis de ensino). 

A equipa de autoavaliação do AEF, tendo a perceção de que a adesão poderia não ser a desejada, optou por aplicar 

os questionários a todos os universos e só depois proceder à seleção aleatória das amostras, no caso de o número de 

respondentes ultrapassar significativamente as percentagens preestabelecidas. Não se tendo verificado esta necessidade, 

as amostras são constituídas, em cada um dos grupos inquiridos, pelo total de respondentes. Em conformidade com esta 

linha de pensamento, o “Q2 - Questionário aos Alunos dos 2.º e 3.º Ciclos e Secundário” foi aplicado, de forma 

indiferenciada aos destinatários visados. Este procedimento, se, por um lado, permitiu constituir uma amostra mais 
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representativa do universo dos alunos, por outro, impede uma análise comparativa entre as opiniões dos alunos dos 2.º e 

3.º ciclos, por exemplo, que poderia ser útil para expressar a diferença de pontos de vista, em função da idade/nível de 

ensino. 

A tabela que se segue, sintetiza e esclarece a amostra do presente estudo. 

 

Grupo da amostra Universo Amostra Percentagem (%) 

Alunos do 1.º Ciclo (4.º Ano)  50 17 34,00 

Alunos dos 2.º e 3.º Ciclos 271 81 29,89 

Trabalhadores docentes  76 56 73,68 

Trabalhadores não docentes  33 19 57,58 

Pais e Encarregados de Educação (Educação Pré-escolar)  149 70 46,98 

Pais e Encarregados de Educação (1.º, 2.º e 3.º Ciclos) 460 94 20,43 

Tabela 6_Amostra 

 

Face às estratégias adotadas, de divulgação e apelo ao preenchimento dos questionários, salienta-se, muito 

especialmente, o baixo índice de adesão por parte dos Pais e Encarregados de Educação (1.º, 2.º e 3.º ciclos) e ainda dos 

alunos dos 2.º e 3.º Ciclos. 
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4. Apresentação e interpretação dos resultados 

 

Através do recurso a uma análise documental exaustiva, complementada com a aplicação dos questionários de 

satisfação, foi possível concretizar a agenda estabelecida pelo PEAA para o triénio 2019-2022 (tabela 2).  

Para que a caracterização das dinâmicas do AEF ficasse ainda mais completa, convocamos para o presente relatório 

abordagens que constam dos relatórios dos dois anos letivos anteriores e dos planos de melhoria deles decorrentes, 

deixando transparecer o contributo destes para a afirmação do agrupamento enquanto organismo vivo, sempre em busca 

da prestação de mais e melhores serviços, em prol da comunidade. 

 

 

4.1. Resultados da análise documental/contextual 
 

4.1.1. Domínio: Liderança e Gestão  
 

Campo de análise: Gestão 

Referentes Indicadores Evidências 

Práticas de 
gestão e 
organização das 
crianças e dos 
alunos  

Existência de critérios 
pedagógicos na 
constituição e gestão dos 
grupos e turmas 

Flexibilidade na gestão do 
trabalho com os grupos e 
turmas  
Existência, consistência e 
divulgação na comunidade 
educativa de critérios na 
aplicação de medidas 
disciplinares aos alunos  
Envolvimento dos alunos 
na vida da escola  

Aprovação dos critérios para a constituição de turmas, após parecer dos diversos 
Departamentos Curriculares (anualmente, Conselho Pedagógico).   
Adoção de procedimentos idênticos para a elaboração dos horários dos alunos/turmas.  
(Cf. atas dos Departamentos, ata do CP, distribuição de serviço de final do ano letivo, 
relatórios das equipas responsáveis pela constituição das turmas, relação de alunos por 
turma, horários das turmas, horários dos projetos/clubes). 
Criação do cargo do coordenador de ano, mantendo o cargo de Diretor de Turma;  
Opção pela realização de reuniões de caráter formal e/ou informal (ordinárias ou 
extraordinárias), por Conselhos de Ano, em detrimento de reuniões de Conselhos de 
Turma (também possíveis e previstas);  
Distribuição dos alunos da turma por turnos (TIC/MROB; CN/FQ);  
Junção dos alunos de diferentes turmas para a frequência da disciplina de EMRC;  
Atribuição de tempos contíguos, no 2.º ciclo, nas disciplinas de EF e EF (oc);  
Acompanhamento das atividades letivas, por parte dos professores de Educação Especial e 
dos professores coadjuvantes, dentro e/ou fora da sala de aula;  
Utilização consolidada da plataforma Teams, como recurso complementar/suplementar 
das atividades de ensino e de aprendizagem, tanto na modalidade de ensino presencial 
como na de E@D; 
Gestão da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. 
(Cf. atas de Conselho de Ano, atas de Conselho de Turma, critérios para a elaboração dos 
horários, Referencial para a Cidadania e Desenvolvimento).  
Atualização do Regime Disciplinar, no Regulamento Interno do AEF (2019-2020 e 2020-
2021);  
Divulgação do RI, através da página do AEF;  
(Cf. RI, equipas de trabalho, atas de CP e Conselho Geral).  
Existência de Associação de Estudantes;   
Participação dos alunos nas reuniões de CT;  
Envolvimento dos alunos na dinamização e execução do Orçamento Participativo;  
Realização de assembleias de turma (1.º ciclo); 
Reuniões do Diretor com os Delegados e Subdelegados das turmas; 
Inclusão de alunos na equipa alargada de autoavaliação do AEF; 
Aplicação dos questionários de satisfação e análise dos resultados; 
Participação ativa em clubes (Comunica, PESES, MeteoFreixo, Robótica, FunTIC, Desporto 
Escolar…)  
(Cf. RI, procedimentos para a eleição da Associação de Estudantes e respetivo plano de 
atividades, Jornal Digital Comunica, site do MeteoFreixo, relatórios dos coordenadores dos 
clubes). 

Ambiente 
escolar  

Promoção de um 
ambiente escolar 
desafiador da 
aprendizagem  

Projetos/Clubes/PAA: Comunica; MeteoFreixo; Desporto Escolar; MakerSpace – Robótica; 
TeenTalks; FunTic; Trilhos do Património – Trilhandando; Música; Peses; Eco-escolas; 
Escola Eletrão; ERASMUS+ (G-Guidance, MENSI, Gamework: a gamified environment for 
organising and doing homework); PADDE, Academia Digital para Pais; Seguranet; Ciência 
Viva e Ciência Divertida (1.º ciclo); Projeto Ouvintes Sortudos (1.º ciclo); Miúdos a votos 
(1.º ciclo), No Poupar está o ganho (1.º ciclo), Heróis da fruta (1.º ciclo), Leite é vida (1.º 
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Referentes Indicadores Evidências 

Promoção de um ambiente 
escolar seguro, saudável e 
ecológico  
Promoção de um ambiente 
escolar socialmente 
acolhedor, inclusivo e 
cordial  

ciclo), Aprendendo Braille em sala de aula (1.º ciclo) e Iniciativa memória e esperança (1.º 
ciclo), Social Media Literacy; School4all; Teatralmente… 
PI: OE-MROB; OC-Mexe-te Pá; Informação e Comunicação, LabMat, Complemento à Ed. 
Artística, Cidadania e Desenvolvimento, Semestralização…  
Coadjuvação; 
Programa de Mentoria; 
Programa Aprender Recuperando 21-23.  
Medidas de suporte à aprendizagem (MU, MS, MA);  
Projeto “Hiper@gir para mudar”; 
Adaptações ao processo de avaliação; 
Espaço de Aprendizagem Personalizada (EAP);  
Sala de Música; 
Estação meteorológica; 
Estação sísmica; 
Sensor da qualidade do ar; 
Quiosque “Comunica”. 
Estúdio de gravação. 
CAA – Centro de Apoio à Aprendizagem 
PP. 20 a 34 deste relatório. 

Organização, 
afetação e 
formação dos 
recursos 
humanos  

Distribuição e gestão de 
recursos humanos de 
acordo com as 
necessidades das crianças 
e alunos  
Gestão dos recursos que 
valorize as pessoas, o seu 
desenvolvimento 
profissional e bem-estar  
Gestão dos recursos 
humanos que impulsione a 
autonomia e a diversidade 
organizativa  
Práticas de formação 
contínua dos profissionais, 
por iniciativa da escola, 
adequadas às 
necessidades identificadas 
e às suas prioridades 
pedagógicas  

Coadjuvação (distribuição de serviço, horários, atas de CT…) 
Turnos (CN/FQ; TIC/MROB)  
Horários alunos com MA/ACS  
Presenças das docentes de Educação Especial nas salas de aula  
Responsável pelo PFA – Articulação AEF-CENFIPE  
Recolha de propostas de formação (atas de departamento)  
Plano de formação contínua de professores  
Plano interno de formação (microformações)  
Reuniões ordinárias/momentos de reflexão com e entre os Assistentes Operacionais 
Inclusão de trabalhadores não docentes na equipa alargada de autoavaliação do AEF 
Aplicação dos questionários de satisfação e análise dos resultados 
Elaboração de relatórios anuais (simplificados), com sugestões de melhoria 
Plano de formação de pessoal não docente  
“Relatório de implementação do PFA”  
MENSI 
PADDE – Academia Digital para Pais  
SPO (acompanhamento dos alunos, orientação vocacional, formação de pais/EE, e 
participação nas reuniões de conselho de ano)  
 
PP. 30 e 34 deste relatório 

Organização e 
afetação dos 
recursos 
materiais  

Opções tomadas com 
impactos positivos na 
qualidade das 
aprendizagens  
Opções tomadas tendo em 
conta as necessidades e 
expectativas de todas as 
crianças e alunos  
Opções monitorizadas e 
ajustadas quando 
necessário  

Espaço de Aprendizagem Personalizada (EAP)  
Sala de Música  
Estação meteorológica  
Estação sísmica  
Sensor da qualidade do ar; 
Estufa 
Salas de Ciências 4.0 
Salas de Informática 
Todas as salas de aulas com equipamentos tecnológicos  
Laboratório “Ciência Divertida” / ”Clube Rede de Ciência Viva” – 1.º CEB 
FabLab/MakerSpace/Estúdio 
Quiosque “Comunica”  
Kit da Escola Digital (computador, hotspot e cartão SIM) 
Internet (atualização/reforço)  
Inventários, relações de necessidades, relatórios de contas, Orçamento Participativo… 
Normas específicas de utilização dos diferentes espaços  
CEA – Centro de Apoio à Aprendizagem 
Relatórios anuais dos titulares de cargos  

Comunicação 
interna e 
externa  

Diversidade e eficácia dos 
circuitos de comunicação 
interna e externa  
Rigor no reporte de dados 
às entidades competentes  
Adequação da informação 
ao público-alvo  
Acesso à informação da 
escola pela comunidade 
educativa  
Divulgação da informação 
respeitando princípios 
éticos e deontológicos  

Office 365 (mail institucional, Teams) 
Redes Sociais 
NetGiae  
Plano do Aluno 
Página do AEF  
Jornal digital Comunica  
Site do MeteoFreixo 

Caderneta do aluno 
Presença dos EE nas reuniões de CT  
Hora de atendimento do DT/PTT/Educadora 
 
PP. 25 a 34 deste relatório 

Tabela 7_Gestão 
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4.1.2. Domínio: Prestação do Serviço Educativo  
 

Campo de análise: Desenvolvimento pessoal e bem-estar das crianças e dos alunos  

Referentes Indicadores Evidências 

 Apoio ao bem-
estar das 
crianças e 
alunos 

Atividades de apoio ao 
bem-estar pessoal e 
social 
Medidas de orientação 
escolar e profissional 
Medidas de prevenção e 
proteção de 
comportamentos de 
risco  
Reconhecimento e 
respeito pela diversidade   

Atividades de Enriquecimento Curricular/Atividades Integradoras (cf. matriz curricular)  
Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário (Corporalmente – 1.º Ciclo e 
Teatralmente – 2.º e 3.º Ciclos) 
Clube da Rede de Ciência Viva/Projeto Ciência Divertida (cf. relatório de monitorização)  
Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) – Pré-escolar (cf, planificações) 
Componente de Apoio à Família (CAF) – 1,º CEB 
Apoios Educativos (cf. relatório de monitorização)  
Biblioteca (cf. relatório de monitorização)  
Projeto de Educação para a Saúde e Educação Sexual (cf. relatório do coordenador)  
Estufa (planificação de Hortofloricultura) 
ERASMUS+: G-Guidance e Educational ToolKit for the Development of Social Media 
Literacy  
Plano Anual de Atividades (cf. relatório) 
Clubes diversos (cf. relatórios dos coordenadores) 
CAA – Centro de Apoio à Aprendizagem 
SPO – Serviço de Psicologia e Orientação 
Formação dinamizada por um ex-aluno da escola (Diogo Barbosa) – “Microsof: Coding my 
own game” 
Equipa de saúde escolar 
Atividades promovidas pela Escola Segura 
P. 23 deste relatório.  

Tabela 8_ Desenvolvimento pessoal e bem-estar das crianças e dos alunos 

 

 

Campo de análise: Ensino/aprendizagem/avaliação 

 Referentes Indicadores Evidências 

 Promoção de 
equidade e 
inclusão de 
todas as 
crianças e de 
todos os 
alunos 

Medidas universais, 
seletivas e adicionais de 
inclusão das crianças e 
dos alunos.  
Ações para a melhoria 
dos resultados das 
crianças e alunos em 
grupos de risco, como os 
oriundos de contextos 
socioeconómicos 
desfavorecidos  
Práticas de promoção da 
excelência escolar.  
Medidas de prevenção 
da retenção, abandono e 
desistência. 

Número de alunos/por ano de escolaridade  
Número de alunos a beneficiar de medidas universais RTP/PEI  
Número de alunos a beneficiar de RTP/PEI  
Sucesso escolar dos alunos com medidas no âmbito do 54/2018.  
Plano do aluno (áreas de melhoria, monitorização e avaliação de medidas de suporte à 
aprendizagem e inclusão, pontos relevantes)  
Práticas de articulação entre docentes/EE/técnicos especializados.  
Quadros de mérito e excelência  
Programa Avançar recuperando  
Plano de Recuperação 21/23 analisar e ponderar  
Apoios Educativos  
Programa de mentorias 
Coadjuvações  
Plano E@D  
Relatório de monitorização do PI 
 
PP. 20-24 e 35 deste relatório. 

Tabela 9_Ensino/aprendizagem/avaliação 
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4.1.3. Domínio: Resultados  
 

Campo de análise: Resultados académicos 

Referentes Indicadores  Evidências  

Resultados do 
ensino básico 
geral 

Percentagem dos alunos 
da escola que conclui o 1.º 
ciclo até quatro anos após 
a entrada no 1.º ano 

Percentagem dos alunos 
da escola que conclui o 2.º 
ciclo até dois anos após a 
entrada no 5.º ano 

Percentagem dos alunos 
da escola com percursos 
diretos de sucesso no 3.º 
ciclo 

Todos os alunos concluem os ciclos de ensino, no número de anos previstos para o efeito, 

não havendo situações de abandono escolar 

ANO MÉDIA DOS NÍVEIS % DE TRANSIÇÃO 

1.º 4,36 100 

2.º 4,25 100 

3.º 4,05 100 

4.º 3,93 100 

5.º 3,93 100 

6.º 3,82 100 

7.º 3,69 100 

8.º 3,79 100 

9.º 3,92 

100 
9.º (PORT) 

9.º (MAT) 

Interna  Externa 

3,6 

3,7 

2,9 

3,1 
 

Resultados para 
a equidade, 
inclusão e 
excelência 

Resultados dos alunos 
oriundos de contextos 
socioeconómicos 
desfavorecidos, de origem 
imigrante e de grupos 
culturalmente 
diferenciados 
Resultados   dos   alunos   
com   relatório   técnico-
pedagógico, programa 
educativo individual e/ou 
com plano individual de 
transição 
Resultados de 
desenvolvimento e 
valorização dos alunos de 
excelência 
Assimetrias internas de 
resultados 

Português Língua Não Materna (9.º ano): 
Nível de proficiência – B1 (2 alunos) e B2 (1 aluno) 
Classificação final interna – os três alunos obtiveram nível positivo (B1 – nível 4 | B2 – 
nível 5) 
Classificação final externa – Alunos B1 (positiva, níveis 3 e 4) | Aluno B2 (positiva, nível 3) 

Alunos a beneficiar de Medidas Universais:  
1.º ano – 5 alunos 
2.º ano – 6 alunos 
3.º ano – 5 alunos 
4.º ano – 4 alunos 
5.º ano – 13 alunos 
6.º ano – 16 alunos 
7.º ano – 20 alunos 
8.º ano – 21 alunos 
9.º ano – 14 alunos 

Alunos com RTP/PEI:  
Pré-escolar – 9 alunos (RTP) 
1.º ano – 2 alunos (RTP) 
2.º ano – 2 alunos (RTP) 
3.º ano – 3 alunos (RTP) 
4.º ano –10 alunos (RTP) 
5.º ano – 7 alunos (RTP) 
6.º ano – 13 alunos (RTP) 
7.º ano – 12 alunos (RTP), 2 alunos (PEI) 
8.º ano – 7 alunos (RTP), 1 aluno (PEI) 
9.º ano – 11 alunos (RTP), 1 aluno (PEI) 

Classificação final interna – todos os alunos obtiveram nível positivo 
Provas externas (8.º e 9.º anos): 

Os alunos com PEI/PIT ficaram dispensados da realização das provas externas 
Os alunos com RTP realizaram as provas externas, beneficiando das adaptações ao 
processo de avaliação adotadas internamente 
Classificação das provas finais (9.º ano): Matemática (positiva – 3 / negativa – 7); 
Português (positiva – 5 / negativa – 5) 

Monitorização da avaliação da eficácia das medidas de suporte à aprendizagem e à 
inclusão, conforme detalhado no Plano do Aluno 

(cf. atas de conselho de ano, relatórios, pautas, plano do aluno) 
 
P. 35 do presente relatório 

Tabela 10_ Resultados académicos 

 

Campo de análise: Resultados sociais  

Referentes Indicadores Evidências 

Participação na 
vida da escola e 
assunção de 
responsabilidades 

Atividades desenvolvidas 
na escola da iniciativa das 
crianças e dos alunos 
Participação das crianças 
e alunos nas iniciativas da 

Organização de um baile 
Organização da festa de finalistas  
Participação no processo de eleição da Associação de Estudantes  
Plano de atividades da Associação de Estudantes 
Plano de atividades do AEF  
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Referentes Indicadores Evidências 

escola para a formação 
pessoal e cidadania 
Participação dos alunos 
em diferentes estruturas 
e órgãos da escola 
Percentagem de alunos 
retidos por faltas 

Elaboração e distribuição de cabazes de Natal 
Acampamento do clube de meteorologia 
Participação dos alunos nas reuniões de conselho de turma  
Apresentação de propostas para o orçamento participativo 
Planificação e concretização das atividades da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento 
Participação dos alunos dos 7.º e 8.º anos numa palestra subordinada ao tema “Educar 
para o Direito”, em Ponte de Lima 
Intervenções da equipa da Escola Segura, em todas as turmas (2.º e 3.º ciclos), focadas nas 
características e problemas de cada uma  
Participação dos alunos na Equipa alargada de autoavaliação do AEF 
Participação dos delegados e subdelegados em reuniões com os elementos da Direção  
Não há alunos retidos por faltas nem com excesso de faltas injustificadas 
 
PP. 20 a 24 do presente relatório 

Cumprimento das 
regras e disciplina 

Percentagem das 
ocorrências em que foram 
aplicadas medidas 
disciplinares 
sancionatórias 
Normas e código de 
conduta 
Formas de tratamento dos 
incidentes disciplinares    

N.º de participações de ocorrência: 23 (conforme registos em atas de Conselhos de Ano)  
N.º de procedimentos disciplinares instaurados: 9 (39,13%) 
Medidas sancionatórias aplicadas: 4 (17,39%) 
 
P. 34 do presente relatório 

Impacto da 
escolaridade no 
percurso dos 
alunos  

Inserção académica dos 
alunos 
Inserção profissional dos 
alunos 
Inserção dos alunos com 
plano individual de 
transição na vida pós-
escolar. 

Prémios de excelência (académico) e valor (social) 
Nos 2 últimos anos, todos os alunos prosseguiram os estudos: 

61,2% – em cursos do ensino regular 
38,8% – em cursos profissionais 

Tabela 11_ Resultados sociais  

 

Campo de análise: Reconhecimento da Comunidade  

Referentes Indicadores Evidências 

Grau de 
satisfação da 
comunidade 
educativa 

Perceção dos alunos 
acerca da escola 
Perceção dos 
encarregados de educação 
acerca da escola 
Perceção de outras 
entidades da comunidade 
têm da escola 

Grau de satisfação global: 86% 
Grau de satisfação por grupo da amostra: 

Q1 – alunos do 4.º ano: 92,08% 
Q2 – alunos dos 2.º e 3.º ciclos: 80,53% 
Q3 – trabalhadores docentes: 95,40% 
Q4 – trabalhadores não docentes: 78,46% 
Q5 – encarregados de educação do Pré-escolar: 85,05% 
Q6 – encarregados de educação dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos: 84,68% 

Ver análise dos resultados, em 4.2, deste relatório. 
Reconhecimento, por parte da sociedade local, nacional e internacional, de algumas das 
dinâmicas do AEF. 

Valorização dos 
sucessos dos 
alunos 

Iniciativas destinadas a 
valorizar os resultados 
académicos 
Iniciativas destinadas a 
valorizar os resultados 
sociais 

Prémios de excelência (académico) e valor (social) (cf. RI)  
Cerimónias públicas de entrega de diplomas (excelência, valor, Canguru Matemático, 
Desportivos). Projeto Miúdos a Votos, No Poupar Está o Ganho e Projeto Supersaudáveis 
Publicação constante de notícias no Comunica e noutros meios de comunicação de 
divulgação, reconhecendo e divulgando o trabalho dos alunos 
Eleição do meteorologista do ano 
Candidaturas a bolsas de mérito  

Tabela 12_ Reconhecimento da Comunidade  
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4.2. Resultados dos questionários de satisfação 
 

Depois de sintetizados, conforme se apresenta nas tabelas 13 a 18, os resultados foram enviados aos respetivos 

grupos da amostra, agradecendo aos inquiridos a colaboração prestada, no âmbito do processo de autoavaliação.  

Complementando aquilo que se pretendia com o procedimento da análise documental, desnudar a realidade do 

AEF, com base em factos/evidências do contexto, com a utilização dos questionários de satisfação procura-se evidenciar 

uma realidade empírica distinta, alicerçada em opiniões sobre aspetos importantes suscetíveis de estarem presentes no 

quotidiano escolar.  

Os dois procedimentos complementam-se, tanto na procura do rigor da informação como no objetivo que 

perseguem: contribuir para o melhor desempenho possível do AEF. Sendo assim, os resultados dos questionários serão 

tratados de forma articulada com os resultados da análise documental, visto que as opiniões expressas por cada um dos 

grupos da amostra assenta nas experiências vividas quotidianamente nos respetivos contextos de trabalho compreendidos 

pelo AEF e traduz a visão dos intervenientes, em função de cada uma dessas realidades.  

A frequência de respostas em cada um dos cinco níveis da escala (1 – 5) será, consequentemente, o indicador 

privilegiado para medir o grau de satisfação da comunidade educativa (alunos, encarregados de educação, trabalhadores 

não docentes e trabalhadores docentes), relativamente a cada um dos tópicos que integram os respetivos questionários, 

ou seja, relativamente às dinâmicas do AEF. 

 

O gráfico que se segue dá-nos uma ideia desse olhar coletivo sobre a realidade. 

 

Uma grande parte  

dos respondentes (86%)   

posiciona-se nos dois itens mais 

elevados da escala de avaliação (5 e 4).  

Gráfico 1_ Grau de satisfação global 

 

Os resultados do gráfico 1 deixam transparecer uma ideia muito positiva sobre a globalidade das dinâmicas do 

Agrupamento de Escolas de Freixo que resulta de uma tendência patente em todos os grupos da amostra, como demonstra 

o gráfico 2.  
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Os grupos dos trabalhadores não 

docentes, dos encarregados de 

educação (1.º, 2.º, 3.º ciclos) e o 

dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos 

apresentam maior incidência de 

opiniões no nível 4 da escala. 

Gráfico 2_ Grau de satisfação por grupo da amostra 

 

Assumindo como critério para definir o grau de satisfação da população inquirida a frequência de respostas nos 

níveis mais elevados da escala (5 - 4), podemos concluir que 86% dos respondentes estão significativamente satisfeitos 

com a escola, com destaque para os trabalhadores docentes, onde essa expressão se aproxima do limite (95,4%).  

Dois dos grupos que apresentam maior incidência de opiniões no nível 4 da escala, alunos dos 2.º e 3.º ciclos e 

encarregados de educação (1.º, 2.º, 3.º ciclos), merecem alguma atenção, pois são dos principais agentes do processo de 

ensino e de aprendizagem. Apesar de não ser possível distinguir o posicionamento dos encarregados de educação e dos 

alunos referidos, em função do nível de ensino a que estão ligados, parece haver aqui alguma correlação entre esta variável 

e as posições assumidas. Esta hipótese adquire ainda mais consistência se tivermos em consideração o posicionamento 

dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos, comparativamente com o dos seus pares do 4.º ano de escolaridade, e ainda as opiniões 

dos encarregados de educação do Pré-escolar.  

A situação dos encarregados de educação do Pré-escolar parece mais fácil de compreender, pois a componente 

paternal está muito presente em algumas rotinas do seu quotidiano escolar, tais como: levar a criança à escola, deixá-la 

em segurança com a funcionária, falar com ela e, eventualmente, com a educadora, partilhar estes momentos com as/os 

outras/os encarregadas/os de educação, etc.). Este tipo de atitudes gera maior proximidade com a escola e contribui 

certamente para a criação de laços de afetividade mais fortes, que vão desaparecendo progressivamente à medida que os 

alunos vão avançando na escolaridade e ficando cada vez mais autónomos.  

Apresentamos de seguida a síntese dos dados recolhidos através da aplicação dos questionários de satisfação 

(tabelas 13 a 18), com base nos quais é possível detetar os aspetos mais positivos bem como identificar algumas áreas mais 

sensíveis e passíveis de melhoria, que serão o alvo a perseguir na interpretação que faremos, com base nos resultados aqui 

compactados.   

As questões introduzidas pela equipa de autoavaliação nos formulários Q1, Q2 e Q3, relativas à promoção de 

equidade e inclusão, no âmbito do domínio da Prestação do Serviço Educativo, devido à sua especificidade e propósito, 

serão tratadas mais à frente, neste relatório (4.2.7.). 
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4.2.1. Resultados Q1 - Questionário aos alunos do 1.º Ciclo (4.º Ano) 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FREIXO 

 Questionário de Satisfação aplicado no âmbito da Autoavaliação da Escola  

Q1 - Questionário aos alunos do 1.º Ciclo - 4.º Ano | maio de 2022 
Universo: 50 

Amostra/Respondentes (%) 34,00 
Questões Muitas Vezes (5) Às Vezes (4) Raramente (3) Nunca (2) Não responde (1)  Total 

01. As tarefas que realizo nas aulas são interessantes. 11 6 0 0 0  17 

02. As tarefas que realizo nas aulas ajudam-me a aprender. 16 1 0 0 0  17 

03. O professor apoia os alunos quando têm dificuldades em aprender. 13 4 0 0 0  17 

04. Sou incentivado a fazer sempre melhor os meus trabalhos na escola. 10 5 1 0 1  17 

05. Sou incentivado a fazer pesquisas para alargar os meus conhecimentos. 12 5 0 0 0  17 

06. Nas aulas o professor avalia os meus trabalhos para eu melhorar. 12 5 0 0 0  17 

07. Eu avalio o meu trabalho nas aulas. 5 11 1 0 0  17 

08. São pedidas aos alunos sugestões de melhoria para o funcionamento da escola. 6 7 1 3 0  17 

09. Na escola faço trabalhos práticos. 11 6 0 0 0  17 

10. Na escola faço experiências. 8 9 0 0 0  17 

11. Na escola realizo atividades artísticas. 8 9 0 0 0  17 

12. Na escola realizo atividades físicas e desportivas. 5 9 2 0 1  17 

13. Sou incentivado a ler na escola. 12 4 0 0 1  17 

14. Sou incentivado a ler fora da escola. 8 6 2 0 1  17 

15. Na escola uso os computadores/tablets para realizar tarefas escolares. 7 8 1 0 1  17 

16. Na escola participo em projetos ligados à saúde e ao bem-estar. 6 6 2 2 1  17 

17. Na escola sou incentivado a participar em ações de solidariedade. 6 8 2 0 1  17 

18. Na escola sou incentivado a participar em ações de educação para a cidadania. 10 6 0 0 1  17 

19. Faço trabalhos de grupo na sala de aula. 6 8 2 0 1  17 

20. Alguns dos meus trabalhos são expostos na escola. 10 3 2 1 1  17 

21. Os adultos da minha escola ajudam-me sempre que preciso. 12 5 0 0 0  17 

22. Na escola os alunos respeitam as diferenças entre uns e outros. 8 8 1 0 0  17 

23. Os alunos respeitam os adultos que trabalham na escola. 7 9 1 0 0  17 

24. Os alunos participam na elaboração das regras da turma. 8 8 1 0 0  17 

25. Sinto-me seguro/a na escola. 14 3 0 0 0  17 

26. Gosto da minha escola. 16 1 0 0 0  17 

Questões Muitas Vezes Às Vezes Raramente Nunca Não responde   

27. É frequente nas aulas uns alunos estarem a fazer atividades com grau de complexidade diferente das dos outros.  5 7 5 0 0  17 

28. Quando terminas as atividades e queres aprender mais, fazes atividades/tarefas diferentes das dos restantes colegas.  2 11 3 1 0  17 

29. Quando sentes dificuldades os professores dão-te tarefas diferentes para melhorares.  6 8 1 2 0  17 

30. Os trabalhos de casa são iguais para todos os alunos.  12 3 1 1 0  17 

31. Quando terminas uma tarefa, é frequente o professor fazer oralmente questões para consolidar o que foi aprendido.  13 2 2 0 0  17 

32. Quando os alunos fazem progressos os professores informam.    11 6 0 0 0  17 

33. Os professores recorrem a trabalho em grupo  10 6 1 0 0  17 

34. Os professores utilizam diferentes instrumentos para a avaliação dos alunos (apresentações orais, trabalhos de grupo, testes, questões 
aula, etc).    13 4 0 0 0  17 

35. Os professores utilizam a tecnologia para diversificar a forma de dar as matérias.    10 5 2 0 0  17 

36. Os professores reorganizam os alunos na sala de aula, para evitar que os alunos se distraiam    13 3 1 0 0  17 

Tabela 13_Resultados Q1 
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A consulta do gráfico 2 e da tabela 13 permite concluir que a população alvo está muito satisfeita (índice de 92,08%) 

com a realidade do estabelecimento de ensino que frequenta, nos contextos geográfico e educativo do Agrupamento de 

Escolas de Freixo.  

 

 

A maioria das opiniões incidem sobre o nível superior 

da escala de avaliação (55,88%) e os três níveis 

inferiores (3-2-1) têm pouca expressão: 4,30% - 

1,36% - 2,26%, respetivamente. 

Gráfico 3_ Grau de Satisfação | Alunos do 4.º ano  

 

Este panorama confirma-se quando, colocados perante a afirmação “Gosto da minha escola”, 16 dos 17 

respondentes, se posicionam no nível mais alto da escala de satisfação. 

Ao invés daquilo que sucedeu com a adoção do critério para definir o grau de satisfação da população inquirida 

(frequência de respostas nos dois itens mais elevados da escala), torna-se difícil estabelecer o grau de insatisfação, devido 

à reduzida frequência de respostas nos restantes níveis. No entanto, talvez mereçam especial atenção os aspetos relativos 

aos itens “08. São pedidas aos alunos sugestões de melhoria para o funcionamento da escola”, “16. Na escola participo em 

projetos ligados à saúde e ao bem-estar” e “20. Alguns dos meus trabalhos são expostos na escola”, por serem os únicos 

em que ocorre o nível de opinião mais desfavorável. Ao nível destas “fragilidades”, se é que assim se podem considerar, 

será possível estabelecer algumas melhorias, sem desprimor para com algumas das práticas já adotadas, como, por 

exemplo, a realização de assembleias de alunos, já mencionadas no âmbito do referente “Práticas de gestão e organização 

das crianças e dos alunos”, do campo de análise “Gestão”. Sem dúvidas que se trata de uma ótima oportunidade para que 

os alunos possam exprimir as suas ideias. 
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4.2.2. Resultados Q2 - Questionário aos Alunos dos 2.º e 3.º Ciclos e Secundário  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FREIXO 

 Questionário de Satisfação aplicado no âmbito da Autoavaliação da Escola  

Q2 - Questionário aos Alunos dos 2.º e 3.º Ciclos | maio de 2022 
Universo: 271 

Amostra/Respondentes (%) 29,89 

Questões Muitas Vezes (5) Às Vezes (4) Raramente (3) Nunca (2) Não responde (1)  Total 
01. As tarefas que realizo nas aulas são interessantes. 21 54 6 0 0  81 

02. As tarefas que realizo nas aulas ajudam-me a aprender.  43 35 3 0 0  81 

03. Os professores apoiam os alunos quando têm dificuldades em aprender.  56 23 2 0 0  81 

04. Sou incentivado a melhorar o meu desempenho escolar.  43 31 6 0 1  81 

05. Avalio o meu trabalho nas aulas.  14 46 19 2 0  81 

06. Nas aulas, a avaliação contribui para melhorar o meu trabalho.  10 28 27 16 0  81 

07. Sou incentivado a apresentar as minhas ideias para melhorar as aulas.  32 44 5 0 0  81 

08. Sou motivado a pesquisar para alargar os meus conhecimentos.  7 37 32 5 0  81 

09. Na escola realizo trabalhos práticos.  21 39 16 5 0  81 

10. Na escola realizo experiências.  33 44 4 0 0  81 

11. Recorro à biblioteca escolar para enriquecer os conhecimentos.  45 30 6 0 0  81 

12.  Na escola uso os computadores/tablets para realizar tarefas escolares.  27 43 8 3 0  81 

13. Na escola participo em projetos ligados à saúde e ao bem-estar.  12 36 25 8 0  81 

14. Na escola sou incentivado a participar em ações de solidariedade.  32 32 9 7 1  81 

15. Na escola sou incentivado a participar em ações de educação para a cidadania.  53 25 1 1 1  81 

16. Faço trabalhos de grupo na sala de aula.  25 42 11 3 0  81 

17. Tenho oportunidades para apresentar alguns dos meus trabalhos na escola.  12 50 17 2 0  81 

18. Tenho oportunidades para apresentar alguns dos meus trabalhos na comunidade.  35 37 8 1 0  81 

19. Na escola sou apoiado para fazer as minhas escolhas de orientação escolar e profissional.  27 34 15 5 0  81 

20. Os adultos da minha escola ajudam os alunos que precisam.  41 31 8 1 0  81 

21. Na escola os alunos respeitam as diferenças entre uns e outros.  51 25 3 1 1  81 

22. Os alunos sabem estar de forma adequada nos diferentes espaços escolares.  17 35 22 7 0  81 

23. Os professores resolvem bem as situações de indisciplina.  13 30 28 10 0  81 

24. São pedidas aos alunos sugestões de melhoria para o funcionamento da escola.  14 30 22 15 0  81 

25. O ambiente da minha escola é acolhedor.  69 11 1 0 0  81 

26. Sinto-me seguro/a na escola.  30 41 10 0 0  81 

Questões Muitas Vezes Às Vezes Raramente Nunca Não responde   

27. É frequente nas aulas uns alunos estarem a fazer atividades com grau de complexidade diferente das dos outros.  32 38 8 3 0  81 

28. Quando terminas as atividades e queres aprender mais, fazes atividades/tarefas diferentes das dos restantes colegas.  39 38 4 0 0  81 

29. Quando sentes dificuldades os professores dão-te tarefas diferentes para melhorares.  67 12 1 1 0  81 

30. Os trabalhos de casa são iguais para todos os alunos.  42 33 6 0 0  81 

31. Quando terminas uma tarefa, é frequente o professor fazer oralmente questões para consolidar o que foi aprendido.  36 40 4 1 0  81 

32. Quando os alunos fazem progressos os professores informam.    42 35 3 0 1  81 

33. Os professores recorrem a trabalho em grupo  26 33 14 7 1  81 

34. Os professores utilizam diferentes instrumentos para a avaliação dos alunos (apresentações orais, trabalhos de grupo, testes, questões 
aula, etc).    28 40 12 0 1  81 

35. Os professores utilizam a tecnologia para diversificar a forma de dar as matérias.    41 32 8 0 0  81 

36. Os professores reorganizam os alunos na sala de aula, para evitar que os alunos se distraiam    17 45 17 1 1  81 

Tabela 14_Resultados Q2 
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O gráfico 2 e a tabela 14 permitem concluir que os alunos dos 2.º e 3.º ciclos são aqueles que evidenciam o segundo 

menor índice de satisfação relativamente à escola (80,53%).  

 

 

Os alunos apresentam maior incidência de 

opiniões no nível 4 (43,25%) do que no nível 5 

da escala (37,18%). 

Gráfico 4_ Grau de Satisfação | Alunos dos 2.º e 3.º Ciclos 

 

Como aspetos mais positivos, sobressaem as respostas dadas aos itens “03. Os professores apoiam os alunos quando 

têm dificuldades em aprender”, “15. Na escola sou incentivado a participar em ações de educação para a cidadania “, “21. 

Na escola os alunos respeitam as diferenças entre uns e outros” e “25. O ambiente da minha escola é acolhedor”.  

Além da apreciação feita ao item 03, os membros da amostra consideram, claramente, que são incentivados “a 

melhorar o [seu] desempenho escolar” (item 04) e a “apresentar as [suas] ideias para melhorar as aulas” (item 07). No 

entanto, outras respostas dadas parecem não corroborar esta ideia positiva, como são os casos de alguns itens 

relacionados, onde a apreciação feita não é favorável: “05. Avalio o meu trabalho nas aulas”,”06. Nas aulas, a avaliação 

contribui para melhorar o meu trabalho”, “08. Sou motivado a pesquisar para alargar os meus conhecimentos” e “09. Na 

escola realizo trabalhos práticos”. 

As considerações feitas aos itens 21 e 25, coerentes entre si, parecem encontrar alguma contradição com a opinião 

manifestada nas respostas dadas noutros momentos do questionário, pois seria normal que “os alunos [soubessem] estar 

de forma adequada nos diferentes espaços escolares” (item 22) e ainda que “os professores [resolvessem] bem as situações 

de indisciplina (item 23), numa escola inclusiva (respeitadora da diferença) e acolhedora. 

Entre os menos positivos, encontram-se ainda aspetos relacionados com a participação em “projetos ligados à saúde 

e ao bem-estar” (Item 13) e com as oportunidades para apresentação de “sugestões de melhoria para o funcionamento da 

escola” (item 24), que, curiosamente, encontram correspondência na opinião manifestada pelos alunos do 4.º ano de 

escolaridade em tópicos equivalentes do seu questionário (Q1, itens 16 e 08, respetivamente).  

A situação atrás mencionada, relacionada com o item “24. São pedidas aos alunos sugestões de melhoria para o 

funcionamento da escola”, aparece com um grau de insatisfação significativo (45,67%), num cenário em que estão a ser 

postas em prática algumas das medidas propostas no plano de melhoria previsto para o presente ano letivo (anexo 6.3.), 

que vão de encontro à resolução desta eventual lacuna: Retomar as assembleias de turma/ano; Retomar reuniões com 

delegados e subdelegados de turma; Aplicar os “questionários de satisfação”, analisar os respetivos resultados e atuar, 

conjuntamente, relativamente à reformulação do PE e procedimentos metodológicos de autoavaliação, para o próximo 

triénio; Envolver alunos e Encarregados de Educação na análise dos dados e na elaboração do relatório de autoavaliação. 

Da análise dos resultados emerge ainda uma situação que pode ser considerada preocupante, apesar da apreciação 

global ser bastante positiva, por se situar na esfera da segurança dos alunos. Colocados perante a afirmação “Sinto-me 

seguro/a na escola” (Q2, item 26), 10 dos 81 respondentes posicionam-se no nível 3 da escala (“Raramente”) e 41 no nível 
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4, admitindo que só “Às vezes” se sentem seguros. Sobre este assunto, os representantes dos alunos e dos Encarregados 

de Educação que compõem a equipa alargada consideram que a insegurança relatada se explica, provavelmente, pela 

ocorrência de alguns furtos de dinheiro e de outros bens na véspera da aplicação dos questionários. Na sua opinião, durante 

o período em que estão ausentes, as suas mochilas e até os cacifos, devido à fragilidade dos cadeados, ficam 

demasiadamente expostas ao risco. 

Relativamente à afirmação “19. Na escola sou apoiado para fazer as minhas escolhas de orientação escolar e 

profissional”, é compreensível que 20 dos inquiridos tenham manifestado uma opinião desfavorável, visto que este apoio 

é essencialmente prestado no 9.º ano de escolaridade, inclusivamente através do acompanhamento do Serviço de 

Orientação e Psicologia (SPO).  Aliás, sobre esta matéria, deve destacar-se ainda que no decurso dos últimos dois anos, no 

âmbito do Programa Erasmus+, tem vindo a ser desenvolvido um projeto inovador de orientação vocacional (G. Guidance), 

cujos resultados foram apresentados, em sessão pública, no dia 12 de julho de 2022, em Ponte de Lima.
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4.2.3. Resultados Q3 - Questionário aos trabalhadores docentes 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FREIXO 

 Questionário de Satisfação aplicado no âmbito da Autoavaliação da Escola  

Q3 - Questionário aos trabalhadores docentes | maio de 2022 
Universo: 76 

Amostra/Respondentes (%) 73,68 
Questões_Secção 1 Concordo Totalmente (5) Concordo (4) Discordo (3) Discordo Totalmente (2) Não Sei Não responde (1)  Total 

01. A escola mobiliza a comunidade educativa em torno do projeto educativo.  24 30 1 0 1 0  56 

02. Os docentes estão ativamente envolvidos na consecução da visão que orienta a ação da escola.  22 29 2 1 2 0  56 

03. O trabalho colaborativo entre docentes é efetivo.  27 27 2 0 0 0  56 

04. Os docentes utilizam mecanismos de autorregulação das suas práticas pedagógicas.  22 32 0 0 2 0  56 

05. As lideranças promovem mudanças significativas para a melhoria da escola.  25 26 4 0 1 0  56 

06. As lideranças valorizam os contributos dos docentes para o bom funcionamento da escola.  26 23 5 1 1 0  56 

07. As lideranças gerem bem os conflitos.  21 22 6 1 4 2  56 

08. Os docentes são auscultados na autoavaliação da escola.  33 18 3 0 2 0  56 

09. Os docentes participam na autoavaliação da escola.  35 17 1 0 2 1  56 

10. A autoavaliação da escola contribui para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem.  22 24 3 1 5 1  56 

Questões_Secção 2 Muitas Vezes (5) Às Vezes (4) Raramente (3) Nunca (2) Não responde (1)   Total 

11. Os recursos educativos são otimizados para o desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem.  50 6 0 0 0   56 

12. Os projetos da escola contribuem para a formação pessoal dos alunos.  44 10 2 0 0   56 

13. Os projetos da escola contribuem para a autonomia das crianças e dos alunos.  41 13 2 0 0   56 

14. O processo de ensino e aprendizagem prevê estratégias diversificadas em função das necessidades das 
crianças e dos alunos.  

45 11 0 0 0 
  56 

15. A oferta educativa é adequada às necessidades de formação dos alunos.  30 26 0 0 0   56 

16. A escola propicia um ambiente escolar acolhedor.  44 11 1 0 0   56 

17. A escola propicia um ambiente escolar inclusivo.  49 5 1 0 1   56 

18. As situações de indisciplina são bem resolvidas.  26 25 5 0 0   56 

19. A escola promove a realização de formação adequada às prioridades pedagógicas.  40 15 0 1 0   56 

20. A escola contribui para o desenvolvimento da comunidade envolvente.  38 16 2 0 0   56 

Questões_Secção 3 Muitas Vezes (5) Às Vezes (4) Raramente (3) Nunca (2) Não responde (1)   Total 

21. Os circuitos de comunicação são eficazes.  37 18 1 0 0   56 

22. Os circuitos de informação são eficazes.  39 16 1 0 0   56 

23. Gosto de trabalhar nesta escola.  42 13 0 1 0   56 

Questões_Secção 4 Muitas Vezes Às Vezes Raramente Nunca Não responde    Total 

24. É frequente nas aulas uns alunos estarem a fazer atividades com grau de complexidade diferente das dos 
outros.  

30 22 4 0 0 
  56 

25. Quando os alunos terminam as atividades e querem aprender mais, são propostas atividades/tarefas 
diferentes das dos restantes colegas.  

21 31 4 0 0 
  56 

26. Quando os alunos sentem dificuldades são propostas tarefas diferentes para os alunos melhorarem.  39 15 2 0 0   56 

27. Os trabalhos de casa são iguais para todos os alunos.  19 26 3 6 2   56 

28. Quando os alunos terminam uma tarefa, é frequente realizar oralmente questões para consolidar o que 
foi aprendido.  

36 18 2 0 0 
  56 

29. Informo os meus alunos quando fazem progressos.     54 2 0 0 0   56 

30. Recorro a trabalho de pares/grupo  43 10 1 0 2   56 

31. Utilizo diferentes instrumentos para a avaliação dos alunos (apresentações orais, TG, testes, questões aula)    44 11 0 1 0   56 

32. Utilizo tecnologia para diversificar a forma de abordagem dos conteúdos.    37 17 2 0 0   56 

33. Reorganizo os alunos na sala de aula, para evitar comportamentos distratores  44 10 1 0 1   56 

Tabela 15_Resultados Q3 
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A análise do gráfico 2 e da tabela 15 permite concluir que os trabalhadores docentes são aqueles que evidenciam 

maior índice de satisfação relativamente à escola (95,40%), facto este que se repercute na posição assumida perante a 

afirmação “Gosto de trabalhar nesta escola”: dos 56 elementos que constituem esta amostra, 42 colocam-se no nível mais 

elevado da escala de satisfação e 13 no nível seguinte. O elemento restante assume claramente que não gosta de trabalhar 

na escola, posicionando-se no nível mais desfavorável (neste caso, “Nunca”).  

 

 

Para além do elevado grau de 

satisfação evidenciado pelo corpo 

docente, é ainda relevante que 62,86% 

das opiniões se situam no nível 5 da 

escala de avaliação. 

Gráfico 5_ Grau de Satisfação | Trabalhadores docentes 

 

Face a este cenário, a interpretação dos resultados passará pela análise comparativa entre estes dados e outros que 

constam do relatório do ano letivo anterior e ainda entre opiniões de diferentes grupos da amostra sobre as mesmas 

questões.  

No ano letivo transato, a autoavaliação do AEF incidiu sobre o domínio da “Liderança e Gestão”, muito 

concretamente, sobre o campo de análise “Liderança”. Foi igualmente aplicado um questionário para aferir a opinião dos 

trabalhadores docentes, no âmbito do referente “Mobilização da comunidade educativa”. De um universo de 82 

professores, responderam 54, que deixam transparecer uma avaliação muito positiva relativamente a todas as lideranças 

(Diretor, Coordenador de Departamento e Coordenador de Centro Educativo), como se pode observar no relatório de 

autoavaliação respeitante a 2020-2021.  

Apesar desta ideia favorável, a equipa responsável salvaguarda a situação transmitida pelos elementos que têm 

assento no Conselho Pedagógico e que representam, neste órgão, as estruturas de orientação educativa que coordenam, 

[cujos] dados recolhidos e analisados permitem aferir que (…) o Nível “Concordo Totalmente” assume valores percentuais 

mais baixos nas respostas “Partilha responsabilidades” e “Apoia-me na gestão de conflitos que surgem na minha estrutura 

(58,3%, em ambos os casos). Os dados deste último item, apesar de o referido relatório não o mencionar, encontram 

expressão equivalente na posição assumida pela globalidade dos professores, relativamente ao seu coordenador de 

departamento: 66,7%, concordam totalmente (segundo valor mais baixo verificado neste nível da escala, relativamente às 

restantes questões), 5,6% discordam e 1,9% discordam totalmente. 

Ao nível do domínio da “Liderança”, no que diz respeito aos trabalhadores docentes, o plano de melhoria decorrente 

do processo de autoavaliação desenvolvido no ano letivo transato (anexo 6.3.) prevê apenas que continuem a promover e 

a estimular a participação dos alunos em projetos de inovação, criteriosamente planificados (com objetivos/metas 

mensuráveis), para que a sua eficácia possa ser avaliada com rigor, acautelando aquilo que de positivo vinha (e continua) 
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a ser feito e não colocando em evidência o eventual problema de gestão de conflitos. Curiosamente, os itens que integram 

o questionário de satisfação (aplicado no presente ano letivo aos docentes – Q3) que se relacionam com a “Liderança”, são 

aqueles onde ocorre maior frequência de respostas nos níveis mais desfavoráveis da escala e onde o problema atrás 

mencionado volta a emergir: “05. As lideranças promovem mudanças significativas para a melhoria da escola”, “06. As 

lideranças valorizam os contributos dos docentes para o bom funcionamento da escola” e “07. As lideranças gerem bem 

os conflitos”.  

Os resultados obtidos neste grupo da amostra, nos itens “16. A escola propicia um ambiente escolar acolhedor”, 

“17. A escola propicia um ambiente escolar inclusivo” e “18. As situações de indisciplina são bem resolvidas”, permitem a 

análise comparativa com os resultados obtidos no questionário aplicado aos trabalhadores não docentes (Q4, itens 10, 11 

e 13, respetivamente). Apesar de se tratar de grupos de intervenientes diferentes, com funções distintas no processo de 

ensino e aprendizagem, os dois parecem estar em sintonia relativamente a estas questões, pois as opiniões são muito 

favoráveis. O grau de satisfação global obtido para o conjunto dos 3 itens perfaz 91.47% (95,23% relativo aos trabalhadores 

docentes e 87,71% relativo aos trabalhadores não docentes). Sobre o ambiente acolhedor da escola merece ainda destaque 

o grau de satisfação evidenciado pelos alunos dos 2.º e 3.º ciclos (98,76%). 
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4.2.4. Resultados Q4 - Questionário aos trabalhadores não docentes  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FREIXO 

 Questionário de Satisfação aplicado no âmbito da Autoavaliação da Escola  

Q4 - Questionário aos trabalhadores não docentes | maio de 2022 
Universo: 33 

Amostra/Respondentes (%) 57,58 

Questões_Secção 2 Concordo Totalmente (5) Concordo (4) Discordo (3) Discordo Totalmente (2) Não Sei Não responde (1)  Total 

01. A escola mobiliza a comunidade educativa em torno do seu projeto educativo.  2 14 1 0 1 1  19 

02. Os trabalhadores não docentes estão envolvidos no cumprimento dos objetivos do projeto educativo da 
escola.  

2 12 1 1 1 2 
 19 

03. As lideranças promovem mudanças significativas para a melhoria da escola.  3 12 1 1 0 2  19 

04. As lideranças valorizam os contributos dos trabalhadores não docentes para o bom funcionamento da 
escola.  

4 10 2 1 0 2 
 19 

05. As lideranças gerem bem os conflitos.  3 7 4 1 1 3  19 

06. Os trabalhadores não docentes participam na autoavaliação da escola.  3 10 2 0 1 3  19 

07. Os recursos são adequados para as atividades desenvolvidas na escola.  2 11 1 0 2 3  19 

08. Os critérios de distribuição de serviço dos trabalhadores não docentes são claros.  4 8 3 0 2 2  19 

09. Os critérios de distribuição de serviço dos trabalhadores não docentes são adequados.  2 9 4 0 1 3  19 

10. A escola propicia um ambiente escolar acolhedor.  3 12 1 0 0 3  19 

Questões_Secção 3 Muitas Vezes (5) Às Vezes (4) Raramente (3) Nunca (2) Não responde (1)   Total 

11. A escola propicia um ambiente escolar inclusivo.  12 7 0 0 0   19 

12. A escola desenvolve projetos que contribuem para o desenvolvimento das crianças e dos alunos.  11 7 0 0 1   19 

13. As situações de indisciplina são bem resolvidas.  8 8 2 0 1   19 

14. O trabalho desenvolvido pelos trabalhadores não docentes é reconhecido na comunidade escolar.  4 8 5 1 1   19 

15. O trabalho desenvolvido pelos trabalhadores não docentes é valorizado na comunidade escolar  4 7 6 1 1   19 

16. Os trabalhadores não docentes são incentivados a fazer a autoavaliação do seu trabalho.  7 10 1 0 1   19 

17. A escola promove a realização de formação adequada às necessidades.  2 9 7 0 1   19 

18. A escola contribui para o desenvolvimento da comunidade.  10 8 0 0 1   19 

19. Os circuitos de comunicação são eficazes.  9 8 1 0 1   19 

20. Os circuitos de informação são eficazes.  9 7 2 0 1   19 

21. Gosto de trabalhar nesta escola.  12 6 0 0 1   19 

Tabela 16_Resultados Q4 
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O gráfico 2 e a tabela 14 permitem concluir que os trabalhadores não docentes são aqueles que evidenciam menor 

índice de satisfação relativamente à escola (78,46%). Apesar desta constatação, 18 dos 19 respondentes posicionam-se 

nos níveis mais elevados da escala de satisfação, quando confrontados com a afirmação “21. Gosto de trabalhar na escola”. 

O elemento restante assume que não gosta de trabalhar na escola. 

 

 

Os trabalhadores não docentes apresentam 

maior incidência de opiniões no nível 4 

(48,72%) do que no nível 5 da escala 

(29,74%). 

Gráfico 6_ Grau de Satisfação | Trabalhadores não docentes 

 

À semelhança do que aconteceu com o grupo dos trabalhadores docentes, também aqui é possível estabelecer 

algumas analogias com os dados do relatório de autoavaliação do ano letivo anterior. Neste documento, no que diz respeito 

à “Liderança”, concretamente à opinião dos Assistentes Operacionais sobre o seu Coordenador, pode ler-se que os itens 

com o nível “Discordo totalmente” e “Discordo” [revelam] percentagens significativas em todas as questões, destacando-

se a que está relacionada com a gestão de conflitos que surgem no seio da estrutura de trabalho que integram, onde 21,1% 

dos respondentes assume discordar totalmente da existência de apoio nesse âmbito.  

Este assunto, já abordado no contexto dos trabalhadores docentes, é novamente objeto de insatisfação no presente 

estudo, pois 8 dos 19 elementos da amostra (42,1%) posicionam-se nos níveis mais desfavoráveis da escola, deixando 

transparecer que, também neste setor da amostra, poderá haver eventuais problemas relativamente à gestão de conflitos, 

por parte das lideranças. 

Para além deste, sobressaem, como menos positivos, aspetos relacionados com a falta de clareza e adequação dos 

critérios de distribuição de serviço dos trabalhadores não docentes (Q4, itens 08 e 09), a falta de reconhecimento e 

valorização (na comunidade educativa) do trabalho desenvolvido pelos trabalhadores não docentes (Q4, itens 14 e 15) e 

ainda com o facto de a escola não promover a realização de formação adequada às necessidades (Q4, item 17). 

O plano de melhoria decorrente do processo de autoavaliação desenvolvido no ano letivo transato (anexo 6.3.) 

prevê duas estratégias, que têm sido postas em prática, com o objetivo de fazer frente a estas e outras situações 

indesejáveis: a) promover reuniões ordinárias/momentos de reflexão, com/entre os Assistentes Operacionais (AO), sobre as 

dinâmicas de operacionalização do serviço distribuído e b) elaborar relatórios anuais de desempenho (simplificados), com 

sugestões de melhoria. 

Nos itens “10. A escola propicia um ambiente escolar acolhedor”, “11. A escola propicia um ambiente escolar 

inclusivo” e “13. As situações de indisciplina são bem resolvidas”, os trabalhadores não docentes apresentam opiniões 

muito favoráveis, em sintonia com os resultados dos professores, como já foi referido anteriormente (Q3, itens 16, 17 e 

18, respetivamente).  
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4.2.5. Resultados Q5 - Questionário aos Pais e Encarregados de Educação (Pré-escolar)  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FREIXO 

 Questionário de Satisfação aplicado no âmbito da Autoavaliação da Escola  

Q5 - Questionário aos Pais e Encarregados de Educação - Educação Pré-escolar | maio de 2022 
Universo: 149 

Amostra/Respondentes (%) 46,98 

Questões_Secção 1 Concordo Totalmente (5) Concordo (4) Discordo (3) Discordo Totalmente (2) Não Sei Não responde (1)  Total 

01. Conheço o projeto educativo do Agrupamento de Escolas/Estabelecimento de Ensino.  10 46 3 2 9 0  70 

02. Participei na elaboração do projeto educativo do Agrupamento de Escolas/ Estabelecimento de Ensino.  4 21 18 3 18 6  70 

03. O educador informa os pais sobre a intencionalidade da sua ação educativa.  27 30 6 1 3 3  70 

04. Sou incentivado, pelo educador, a participar no planeamento das atividades a realizar.  19 28 14 2 4 3  70 

05. Sou envolvido, pelo educador, em atividades do processo de aprendizagem do meu filho/educando.  20 32 8 2 4 4  70 

06. Sou envolvido no desenvolvimento de estratégias para a inclusão do meu filho/educando.  17 36 9 1 1 6  70 

07. As atividades realizadas promovem o desenvolvimento da curiosidade do meu filho/educando.  31 32 1 0 1 5  70 

08. As atividades realizadas promovem o desenvolvimento da autonomia do meu filho/educando.  32 32 0 1 1 4  70 

09. São proporcionados ao meu filho/educando contextos de aprendizagem diversificados, para além da sala 
de atividades.  

28 32 2 1 3 4 
 70 

10. O educador partilha comigo, com regularidade, os progressos das aprendizagens do meu filho/educando.  30 28 6 0 2 4  70 

Questões_Secção 2 Muitas Vezes (5) Às Vezes (4) Raramente (3) Nunca (2) Não responde (1)   Total 

11. Estou satisfeito com os progressos das aprendizagens realizadas pelo meu filho/educando.  58 9 1 1 1   70 

12. São desenvolvidos projetos que relacionam diversos âmbitos do saber (ciências naturais e sociais, 
matemática, linguagens artísticas, entre outros).  

42 22 2 1 3 
  70 

13. O educador aproveita as brincadeiras do meu filho/educando para incentivar mais aprendizagens.  39 25 1 1 4   70 

14. Alguns dos trabalhos do meu filho/educando são expostos.  38 17 9 2 4   70 

15. O ambiente do JI promove o bem-estar do meu filho/educando.  55 9 3 0 3   70 

16. O JI promove o respeito pelas características e interesses de cada criança.  53 12 1 0 4   70 

17. Conheço as regras de funcionamento do JI.  42 18 4 3 3   70 

18. Os responsáveis do JI promovem o seu bom funcionamento.  50 15 0 1 4   70 

19. Participo na autoavaliação do Agrupamento de Escolas/Estabelecimento de Ensino.  33 21 8 4 4   70 

20. Os circuitos de comunicação são eficazes. 43 20 0 2 5   70 

21. Os circuitos de informação são eficazes. 43 18 1 1 7   70 

Tabela 17_Resultados Q5 
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A consulta dos dados do gráfico 2 e da tabela 17 permite concluir que o grau de satisfação evidenciado pelos 

Encarregados de Educação do Pré-escolar é muito positivo (85,05%), facto este que se traduz na expressão favorável que 

é dada perante os enunciados “11. Estou satisfeito com os progressos das aprendizagens realizadas pelo meu 

filho/educando” e “18. Os responsáveis do JI promovem o seu bom funcionamento”. 

 

 

Destaca-se o facto de os elementos 

da amostra se posicionarem 

maioritariamente no nível 5 da escala 

(49,90%) e de se registar muito 

pouca incidência nos níveis 

inferiores. 

Gráfico 7_ Grau de Satisfação | Encarregados de Educação do Pré-escolar 

 

Um outro aspeto que é objeto de maior satisfação por parte deste grupo está relacionado com o enunciado “15. O 

ambiente do JI promove o bem-estar do meu filho/educando”, pois 64 dos 70 respondentes são favoráveis a esta ideia. 

Este pormenor adquire alguma relevância visto que os resultados obtidos nos grupos dos alunos do 4.º ano (Q1, item 16) 

e 2.º/3.º ciclos (Q2, item 13), perante um enunciado similar, sugerem o contrário, pois figuram entre os aspetos onde a 

opinião é menos favorável. 

Apesar do grau de satisfação a que já se aludiu, alguns dos tópicos em análise, onde é evidente uma opinião menos 

favorável, merecem alguma consideração pelo facto de, globalmente, se relacionarem com a participação na vida escolar, 

sugerindo que algo pode ser feito para envolver mais os Encarregados de Educação na planificação, desenvolvimento e 

avaliação das políticas educativas do AEF: “02. Participei na elaboração do projeto educativo do Agrupamento de 

Escolas/Estabelecimento de Ensino”, “04. Sou incentivado, pelo educador, a participar no planeamento das atividades a 

realizar” e “19. Participo na autoavaliação do Agrupamento de Escolas/Estabelecimento de Ensino”.  

Esta situação de menor satisfação causa alguma estranheza, num cenário em que estão a ser postas em prática 

algumas das medidas propostas no plano de melhoria previsto para o presente ano letivo (anexo 6.3.), que vão de encontro 

à resolução destas eventuais lacunas: Aplicar os “questionários de satisfação”, analisar os respetivos resultados e atuar, 

conjuntamente, relativamente à reformulação do PE e procedimentos metodológicos de autoavaliação, para o próximo 

triénio; Envolver alunos e Encarregados de Educação na análise dos dados e na elaboração do relatório de autoavaliação. 

A posição tomada por estes Encarregados de Educação, em relação ao último item mencionado (n.º 19), parece 

inclusivamente significar que não consideram a resposta ao inquérito como uma oportunidade de participação na dinâmica 

e, muito concretamente, no processo de autoavaliação do AEF. 

Ainda no âmbito dos enunciados onde a opinião expressa é menos favorável, sobressai a posição tomada sobre o 

tópico “14. Alguns dos trabalhos do meu filho/educando são expostos”, indiciando algum descontentamento pelos critérios 

de seriação e/ou pela falta de equidade nas oportunidades. 
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Como se explicou na parte inicial deste relatório, aquando do esclarecimento sobre os procedimentos de recolha e 

análise de dados, os itens “Os circuitos de comunicação são eficazes” e “Os circuitos de informação são eficazes”, 

originariamente presentes em “Q3 -Questionário aos trabalhadores docentes” e “Q4 - Questionário aos trabalhadores não 

docentes” foram também aplicados em “Q5 -Questionário aos Pais e Encarregados de Educação-Educação Pré-escolar” e 

“Q6 -Questionário aos Pais e Encarregados de Educação”, a fim de permitir uma avaliação mais consistente sobre a eficácia 

da comunicação e da informação, nos contextos em que efetivamente ela deve ser irrepreensível. 

Constata-se que, sobre estes dois tópicos, trabalhadores docentes (Q3) e trabalhadores não docentes (Q4) têm uma 

opinião diferente daquela que é percetível nos restantes grupos. Enquanto aqueles assumem uma posição claramente 

positiva relativamente à eficácia dos dois circuitos, os encarregados de educação do Pré-escolar e dos restantes ciclos de 

ensino evidenciam algumas dúvidas ou mesmo desconhecimento relativamente a essa mesma eficácia. Contribuem para 

esta conclusão, para além da discordância assinalada, uma considerável frequência de respostas no nível 1 da escala (“Não 

responde”) e no item “Não sei”. No caso dos encarregados de educação do Pré-escolar, esta leitura dos dados parece 

adquirir ainda mais consistência se tivermos em consideração que não têm mail institucional e que isso provocou alguns 

constrangimentos no momento de disponibilização dos questionários online. 
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4.2.6. Resultados Q6 - Questionário aos Pais e Encarregados de Educação  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FREIXO 

 Questionário de Satisfação aplicado no âmbito da Autoavaliação da Escola  

Q6 - Questionário aos Pais e Encarregados de Educação (1.º, 2.º, 3.º) | maio de 2022 
Universo: 460 

Amostra/Respondentes (%) 20,43 

Questões_Secção 1 Concordo Totalmente (5) Concordo (4) Discordo (3) Discordo Totalmente (2) Não Sei Não responde (1)  Total 

01. Conheço o projeto educativo da escola.  10 69 3 2 10 0  94 

02. Participei na elaboração do projeto educativo da escola.  1 26 30 13 18 6  94 

03. Sou incentivado a acompanhar a vida escolar do meu filho/educando.  39 46 5 0 1 3  94 

04. Conheço bem as regras de funcionamento da escola.  27 53 8 1 1 4  94 

05. Os responsáveis da escola são acessíveis e disponíveis.  21 59 5 2 4 3  94 

06. Os responsáveis promovem o bom funcionamento da escola.  21 62 3 1 3 4  94 

07. O meu filho/educando é incentivado a melhorar sempre os seus resultados escolares.  37 45 8 1 0 3  94 

08. O meu filho/educando é apoiado e incentivado a ultrapassar as suas dificuldades.  31 50 8 0 2 3  94 

09. Sou envolvido no desenvolvimento de estratégias para a inclusão do meu filho/educando.  21 52 13 3 2 3  94 

10. Sou informado sobre as aprendizagens realizadas pelo meu filho/educando.  39 45 7 0 1 2  94 

Questões_Secção 2 Muitas Vezes (5) Às Vezes (4) Raramente (3) Nunca (2) Não responde (1)   Total 

11. Sou esclarecido sobre a avaliação das aprendizagens do meu filho/educando.  58 34 2 0 0   94 

12. Conheço os projetos da escola em que o meu filho/educando está envolvido.  49 33 9 0 3   94 

13. O meu filho/educando participa em atividades culturais da escola.  29 45 13 2 5   94 

14. O meu filho/educando participa em atividades científicas da escola.  27 37 18 8 4   94 

15. O meu filho/educando participa em atividades artísticas da escola.  23 41 21 5 4   94 

16. O meu filho/educando participa em atividades desportivas da escola.  37 38 9 8 2   94 

17. O professor/diretor de turma do meu filho/educando faz uma boa ligação à família.  59 23 7 1 4   94 

18. Os recursos educativos da escola são bem utilizados para as aprendizagens dos alunos.  43 46 3 0 2   94 

19. O ambiente da escola promove o bem-estar do meu filho/educando.  46 38 7 0 3   94 

20. A escola promove o respeito pelas diferenças.  54 27 8 2 3   94 

Questões_Secção 3 Concordo Totalmente (5) Concordo (4) Discordo (3) Discordo Totalmente (2) Não Sei Não responde (1)  Total 

21. A escola resolve bem as situações de indisciplina.  22 46 14 3 9 0  94 

22. O meu filho/educando sente-se seguro na escola.  32 53 4 3 0 2  94 

23. Participo na autoavaliação da escola.  21 52 10 2 5 4  94 

24. Gosto que o meu filho/educando frequente esta escola.  47 41 4 0 1 1  94 

25. Os circuitos de comunicação são eficazes. 27 56 6 0 2 3  94 

26. Os circuitos de informação são eficazes. 27 52 8 0 3 4  94 

Tabela 18_Resultados Q6 
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Os dados do gráfico 2 e da tabela 18 permitem concluir que o grau de satisfação evidenciado pelos Encarregados 

de Educação dos alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos é igualmente muito positivo (84,68%), praticamente coincidente com os 

valores encontrados para os Encarregados de Educação do Pré-escolar. Corrobora este resultado o facto de 88 dos 94 

respondentes terem uma opinião favorável ao enunciado “24. Gosto que o meu filho/educando frequente esta escola”. 

 

 

Apesar de a proximidade dos valores que 

definem o grau de satisfação de cada um 

dos grupos de Encarregados de Educação, 

neste caso, o posicionamento no nível 4 da 

escala é superior àquele que ocorre no 

nível 5. 

Gráfico 8_ Grau de Satisfação | Encarregados de Educação dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos 

 

Estes índices de satisfação acompanham aqueles que foram evidenciados pelos seus homólogos da Educação Pré-

escolar em alguns dos aspetos diretamente comparáveis. Assim, fica também aqui percetível a ideia favorável 

relativamente ao papel da escola como promotora de bem-estar para os educandos (Q6, item 19), o desejo de ter um papel 

mais interventivo na dinâmica escolar, ao nível da planificação, desenvolvimento e avaliação das políticas educativas do 

AEF (Q6, itens 02, 09 e 23) e ainda a conceção de dúvida/desconhecimento sobre a eficácia dos circuitos de comunicação 

e informação (Q6, itens 25 e 26). 

Atendendo a esta tendência de resultados, especialmente no que se relaciona com o desejo de ter um papel mais 

interventivo na dinâmica escolar (Q6, itens 02, 09 e 23), parece igualmente legítimo considerar que estes Encarregados de 

Educação também não veem na concretização das medidas previstas no plano de melhoria, desenhado para o presente 

ano letivo, uma oportunidade de participação na dinâmica e, muito concretamente, no processo de autoavaliação do AEF. 

Relativamente ao tópico “21. A escola resolve bem as situações de indisciplina”, a opinião, apesar de ser favorável, 

deixa algumas inquietações, corroborando a posição assumida pelos alunos dos 2.º e 3.º ciclos, em tópico equivalente (Q2, 

item 23), mas contrariando a apreciação positiva feita quer pelos trabalhadores docentes (Q3, item 18) quer pelos 

trabalhadores não docentes (Q4, item 13). 

No que respeita à posição assumida perante a afirmação “22. O meu filho/educando sente-se seguro na escola”, a 

situação já é diferente: diverge da opinião favorável dos alunos do 4.º ano e converge com a representação que os alunos 

dos 2.º e 3.º ciclos têm sobre o seu nível de segurança na escola (Q2, item 26). A junção destes dois pareceres sugere a 

eventual existência de uma área sensível, na escola sede, que deverá ser aprofundada, podendo vir a ser alvo de melhoria.  

Um outro aspeto sobre o qual os Encarregados de Educação não têm uma perspetiva muito favorável prende-se 

com a participação dos seus educandos em atividades da escola de natureza diversificada, distintas das letivas, como são 

os casos paradigmáticos das atividades culturais, científicas e artísticas (Q6, itens 13, 14 e 15).   
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4.2.7. Promoção de equidade e inclusão 
 

Nesta parte do relatório, pretendemos dar a conhecer os dados relativos ao conjunto das dez questões introduzidas 

pela equipa de autoavaliação nos formulários Q1-Questionário aos alunos do 1.º ciclo, Q2-Questionário aos alunos dos 2.º 

e 3.º ciclos e Q3-Questionário aos trabalhadores docentes, relativas à promoção de equidade e inclusão.  

Devido à sua especificidade e propósito (aprofundar a avaliação do domínio relativo à “Prestação do Serviço 

Educativo”), os enunciados foram elaborados de forma a traduzirem as medidas universais de suporte à aprendizagem e 

inclusão que constam do Plano do Aluno (PA), de modo a permitir compreender se efetivamente são conscientemente 

apropriadas pelos diferentes intervenientes: alunos e professores. 

Seguindo os critérios adotados até ao presente momento para a definição dos graus de satisfação, o gráfico 9 

representa esse índice relativamente aos grupos da amostra que responderam a essas questões: alunos do 4.º ano, alunos 

dos 2.º e 3.º Ciclos, trabalhadores docentes: 

 

 

Os dados obtidos permitem 

claramente afirmar que, globalmente, 

os intervenientes envolvidos 

apresentam um elevado grau de 

satisfação, relativamente ao serviço 

educativo prestado em torno da 

equidade e inclusão. 

Gráfico 9_ Equidade e inclusão. 

 

Ao invés do que sucede com os restantes itens, no enunciado “04. Os trabalhos de casa são iguais para todos os 

alunos”, os níveis “Muitas vezes” (5) e “Às vezes” (4) representam a opinião menos favorável e os níveis “Raramente” (3) e 

“Nunca” (2) a opinião mais favorável, partindo-se do princípio de que é desejável que os trabalhos de casa sejam ajustados 

às reais necessidades de cada aluno. Por este motivo esta questão é analisada de forma isolada, relativamente às restantes 

nove, pelo que os respetivos dados não constam no gráfico 9. 

As respostas em torno desta questão parecem então indiciar que apenas os professores tiveram consciência desta 

inversão dos valores da escala, pois são os únicos que, através da dispersão de respostas pelos diferentes níveis de 

avaliação, deixam transparecer a ideia de que efetivamente os trabalhos de casa são pensados e ajustados às características 

individuais dos alunos (cf.  tabelas 13, 14 e 15). 

As conclusões retiradas em torno destas dez questões corroboram as posições assumidas pelos alunos noutros 

momentos dos respetivos questionários, quando colocam o apoio que os professores prestam aos alunos que “têm 

dificuldades em aprender” entre aqueles tópicos que apresentam índice de satisfação mais favorável (Q1 e Q2, item 3). 
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5. Conclusões 

 

Os níveis de adesão ao preenchimento dos questionários de satisfação, apesar das estratégias adotadas, não foram 

tão expressivos quanto seria desejável para a construção de uma amostra mais representativa, nos diferentes setores. 

Nesta matéria, as opiniões recolhidas junto dos Encarregados de Educação, em geral, relativamente à eficácia dos circuitos 

de comunicação/informação, quando comparadas com as opiniões recolhidas nos grupos de trabalhadores docentes ou 

não docentes, parecem correlacionar-se com a dimensão da amostra, visto que se verifica que ao maior reconhecimento 

da eficácia corresponde um maior número de respondentes e, consequentemente, uma maior expressão da amostra. 

O Grau de satisfação global da população alvo é muito positivo: 86% das opiniões dos inquiridos, referentes aos 

diversos itens dos questionários, concentram-se nos dois níveis mais elevados da escala de avaliação. 

O grupo da amostra que evidencia o grau de satisfação mais elevado é o dos trabalhadores docentes (95,4%), 

(seguido pelos alunos do 4.º ano de escolaridade – 92,08%) e o grupo dos trabalhadores não docentes é aquele que 

apresenta o grau mais baixo (78,46%), seguido pelos alunos dos 2.º e 3.º ciclos – (80,53%). 

De forma a melhor aferir a interferência de algumas variáveis nas opiniões manifestadas no seio de cada um dos 

grupos da amostra, teria sido conveniente estratificar mais alguns deles, designadamente no que concerne aos alunos 

(separando o 2.º do 3.º ciclo) e Encarregados de Educação (distribuindo-os por 1.º, 2.º e 3.º ciclos). A opção de não o fazer, 

devido ao receio de que o número de respondentes fosse escasso, acabou por não constituir uma limitação ao estudo, pois 

a capacidade de análise (essencialmente comparativa) que se perdeu acabou por ser compensada pelo aumento da 

fiabilidade da amostra. De igual modo, a opção metodológica adotada de fazer corresponder os dois níveis mais elevados 

da escala de avaliação ao índice de satisfação e os níveis 2 e 3 ao índice de insatisfação acabou por evitar que as trocas 

inadvertidas das escalas interferissem, de forma nociva, no tratamento e interpretação dos resultados. 

Durante o ciclo avaliativo que agora termina (2019-2022), foram elaborados dois planos de melhoria com base nos 

dados dos relatórios correspondentes aos domínios: 

a) “Resultados – objeto de análise no ano letivo de 2019-2020, deu origem a um plano de melhoria a executar no 

ano letivo de 2020-2021 (anexo 6.2) 

Decorrente de algumas fragilidades detetadas nos resultados obtidos pelos alunos em algumas disciplinas, no 

documento mencionado, foi identificada a seguinte “área a melhorar”: A forma como se tem processado a 

articulação curricular dos programas, entre os vários ciclos de escolaridade e dentro dos anos de cada ciclo, em 

estreita articulação com os elementos variáveis e permanentes da EMAEI.  

Para responder a estas fragilidades, no cumprimento do plano de ação então proposto, nos anos letivos de 2020-

2021 e 2021-2022, foram constituídas equipas responsáveis por definir planos de articulação, envolvendo diversos 

docentes de diferentes disciplinas e níveis de ensino. No caso concreto do presente ano letivo, a equipa reuniu 

duas vezes: setembro de 2021 e julho de 2022. Os resultados têm sido positivos, pois os níveis negativos são 

escassos e encontram-se devidamente justificados em ata. 

b) “Liderança” – objeto de análise no ano letivo de 2020-2021, deu origem a um plano de melhoria a executar no 

ano letivo de 2021-2022 (anexo 6.3.). 

Apesar de não estar repercutido no plano de melhoria, na opinião dos docentes (pp. 25 e 26 do presente relatório) 

parece haver problemas na gestão de conflitos, por parte das lideranças.  
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No que respeita aos trabalhadores não docentes, o plano de melhoria prevê estratégias, que têm sido postas em 

prática, para tentar colmatar este e outros problemas identificados, que provavelmente ainda não produziram os 

efeitos desejados (pp. 14, 28 e 29, do presente relatório). 

Quanto aos alunos, foram e estão a ser postas em prática algumas das medidas propostas, com o objetivo de lhes 

proporcionar a oportunidade de apresentarem “sugestões de melhoria para o funcionamento da escola”, no 

entanto o seu descontentamento (45,67%) sobre este aspeto permanece ainda bem vincado (pp. 13, 22 - 24, do 

presente relatório). 

Relativamente aos Encarregados de Educação (Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos), a posição de alguma insatisfação 

tomada no âmbito da participação na vida escolar, parece significar que não consideram a resposta ao inquérito 

de satisfação como uma oportunidade de envolvimento e colaboração no processo de autoavaliação do AEF, 

tornando mais difícil a tarefa de (re)definir novas estratégias (p. 31 deste relatório). 

As representações assumidas pelos diferentes grupos da amostra, face aos temas alvo dos inquéritos mais 

diretamente relacionados com o âmbito deste plano de melhoria, não permitem concluir, pelo menos com 

convicção, que os respondentes tenham consciência sobre a importância e as repercussões dos resultados dos 

questionários de satisfação na elaboração de um novo plano estratégico e/ou de melhoria. 

 

Conforme propósito inicialmente assumido e de acordo com o que tem sido explanado ao longo deste relatório, 

apesar de apenas num dos imensos itens (Q2, item seis) se ter verificado maior índice de insatisfação do que de satisfação, 

foram identificadas algumas áreas sensíveis, suscetíveis de melhoria: 

Avaliação dos alunos. Independentemente das aparentes contradições já referidas sobre este assunto (p. 23 deste 

relatório), os alunos manifestam um grau de insatisfação (53,08%) superior ao grau de satisfação (46,91%) relativamente 

ao enunciado “06. Nas aulas, a avaliação contribui para melhorar o meu trabalho”, contrariando a tendência das restantes 

respostas aos questionários deste e dos outros grupos da amostra. Por este motivo, a avaliação praticada com os alunos, 

na sala de aula, é considerada uma área sensível.  

Participação/envolvimento nas dinâmicas do AEF. A ideia da falta de oportunidades para apresentar sugestões para 

a melhoria do funcionamento da escola é transversal aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos e aos Encarregados de Educação (1.º, 

2.º e 3.º ciclos). Esta situação ocorre, mesmo depois de estarem a ser implementadas medidas decorrentes do Plano de 

Melhoria previsto para o ano letivo de 2021-2022, tais como: assembleias de turma, reuniões dos elementos da Direção 

com os Delegado e Subdelegados das turmas e aplicação dos questionários de satisfação. 

Segurança.  A posição dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos e dos Encarregados de Educação (1.º, 2.º e 3.º ciclos) indicia a 

existência, ainda que residual, de problemas relativos à segurança na escola, que podem eventualmente já ter sido sanados, 

por via da implementação de algumas medidas no final do ano letivo: intervenção da equipa da Escola Segura, em todas as 

turmas dos 2.º e 3.º ciclos, instauração de alguns procedimentos de averiguação e disciplinares e reuniões do Diretor com 

os Delegados e Subdelegados das turmas.  

Indisciplina.  Ainda que com graus de satisfação diferentes, as opiniões dos Encarregados de Educação (1.º, 2.º e 3.º 

ciclos) e dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos, relativamente à resolução dos problemas de indisciplina, sugerem a necessidade 

de atuar relativamente a esta situação, que pode, eventualmente, estar relacionada com hipotéticos problemas de 

segurança, sugeridos pelos mesmos grupos da amostra.  
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Gestão de conflitos. Confrontados os dados recolhidos no presente ano letivo (Q3, item 07, e Q4, item 05) com 

aqueles que foram obtidos pela anterior equipa de autoavaliação, em 2020-2021, emerge ainda alguma evidência de 

discordância relativamente à gestão de conflitos, por parte das lideranças.  

Circuitos de comunicação/informação. Face aos procedimentos previamente adotados para envolver os 

Encarregados de Educação dos alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos no preenchimento do questionário e ainda ao prolongamento 

do período da sua aplicação, a escassa dimensão da respetiva amostra (20,43%) faz prever que a informação não foi eficaz 

e/ou que os visados não deram a devida importância ao que lhes foi solicitado. 

  

 

5.1.  Oportunidades de melhoria 
 

O Projeto MAIA, implementado no presente ano letivo, está agora a ser alvo de monitorização, por parte das 

estruturas competentes, e será previsivelmente reformulado de acordo com as sugestões recolhidas. A sua implementação 

surge num contexto atípico de ensino e aprendizagem, de experimentação de novas metodologias, motivadas por dois 

anos de pandemia, às quais a avaliação dos alunos não deve estar indiferente. O momento atual, em que está a ser 

preparada a reformulação do Projeto Educativo para o novo triénio e em que regressaram as provas de avaliação externa, 

que, embora de caráter de aferição, permitem a análise comparativa de dados, constitui um excelente momento de 

reflexão alargada, em torno desta questão primordial. Neste sentido, os alunos (2.º e 3.º ciclos) e todos os EE devem ser 

chamados a pronunciar-se, não só sobre implementação do Referencial de Avaliação como também sobre a 

implementação do Referencial para a Cidadania e Desenvolvimento e ainda relativamente aos resultados escolares 

(internos, dos 1.º e 2.º semestres, e externos, provas de aferição e provas finais). 

Este tão desejado envolvimento de toda ou parte da comunidade educativa (consoante os assuntos) poderá e 

deverá ser estimulado, mantendo e reforçando práticas e estratégias já instituídas, e implementando outras que, 

essencialmente, consigam gerar oportunidades para que todos possam intervir e contribuir para aprimorar as dinâmicas 

do AEF. Melhorias ao nível dos circuitos de comunicação e informação são desejáveis para que este desígnio possa 

concretizar-se mais facilmente: criar emails institucionais para os EE do pré-escolar; alterar a lógica (grupo-turma) de 

distribuição dos emails dos alunos do primeiro ciclo, agrupando-os também por ano de escolaridade; insistir na formação 

dos Encarregados de Educação, etc. Estando todos efetivamente ligados, torna-se mais fácil veicular informação, manter 

as pessoas atualizadas, agilizar e homogeneizar procedimentos, conferir a toda a comunidade educativa um papel mais 

interventivo/participativo na vida escolar. 

Na responsabilização dos principais intervenientes pelo processo de ensino e aprendizagem (Encarregados de 

Educação, alunos, trabalhadores docentes e não docentes), que pode ser obtida através do apelo à sua 

participação/envolvimento nas principais decisões do AEF, com recurso a mecanismos considerados convenientes e 

adequados, pode estar a chave para a resolução de algumas das fragilidades detetadas bem como para a prevenção de 

eventuais problemas que possam ser antecipados, em função dos cenários traçados neste relatório. Casos como a falta de 

segurança na escola e a indisciplina, que podem eventualmente estar correlacionados, são exemplos concretos desta 

possibilidade.  
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5.2. Apontamento final 
 

Este relatório, como ficou dito na introdução, pretende dar a conhecer os resultados do processo de autoavaliação 

realizado no presente ano letivo. Além disso, porque se trata de uma análise efetuada em final de ciclo avaliativo (2019-

2022), o documento traz também à superfície dados relativos aos dois anos letivos anteriores, sempre que considerados 

úteis para um melhor esclarecimento da realidade atual.  

No pressuposto de que este estudo só ficará completo mediante o olhar crítico dos verdadeiros intervenientes do 

contexto educativo do AEF, o real objeto de estudo, espera-se que seja amplamente divulgado, analisado e debatido, por 

toda a comunidade educativa, para que possa despertar sensibilidades e suscitar mudanças.  

Com a identificação dos pontos fortes e, essencialmente, de algumas áreas mais sensíveis, esperamos que de algum 

modo possamos dar esse contributo e ajudar a construir um futuro ainda mais próspero para o Agrupamento de Escolas 

de Freixo.  
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6. Anexos 

 

Anexo 1 – Plano Estratégico de Autoavaliação 2019-2022 

Anexo 2 – Plano de Melhoria 2020-2021  

Anexo 3 – Plano de Melhoria 2021-2022 
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6.1. Plano Estratégico de Autoavaliação 2019-2022 

2019 

2022 

Plano 

Estratégico de 

Autoavaliação 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FREIXO 
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1. Introdução 

No quadro das competências atribuídas ao Agrupamento em matéria de autoavaliação, tanto pela Lei n.º 31/2002, de 

20 de dezembro, como pelo Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, a autoavaliação é um dos procedimentos que o 

Agrupamento de Escolas de Freixo utiliza para prestar contas do seu desempenho a toda a comunidade educativa. A 

equipa da autoavaliação assume o papel de promotora de uma cultura de autoavaliação no Agrupamento que 

conduza a reflexões e a processos de melhoria que elevem o nível dos resultados educativos do Agrupamento. 

A elaboração do Plano Estratégico de Autoavaliação surge como resposta ao conjunto de ações de melhoria já 

refletidas e/ou implementadas no ano avaliativo anterior, áreas de melhoria identificadas no Projeto Educativo e no 

Projeto de Intervenção do Diretor.  

Constituem parte integrante na operacionalização deste plano as estruturas de coordenação intermédia de modo a 

promover a sua implementação, planeamento, definição de áreas de intervenção e monitorização.  

 

2. Equipa 

A Equipa de Autoavaliação é uma estrutura alargada de participação da comunidade educativa, que reúne, 

ordinariamente, duas vezes por ano, sendo constituída pelos seguintes membros:  

a. Docentes das escolas do agrupamento, sendo obrigatoriamente: um de cada ciclo de ensino e/ou um de 

cada um dos estabelecimentos de ensino que fazem parte do Agrupamento; 

b. Representantes dos pais/encarregados de educação, sendo, pelo menos um, de cada ciclo e um 

representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação; 

c. Representantes dos assistentes operacionais dos assistentes técnicos;  

d. Representantes dos alunos: um de cada ciclo de ensino e um representante da Associação de Estudantes. 

A equipa de autoavaliação integra uma equipa de coordenação permanente, constituída por três elementos, 

designados pelo diretor, que tem a responsabilidade de executar as atividades previstas pela equipa de autoavaliação 

e reúne tantas vezes quantas julgadas necessárias para a consecução do trabalho planeado.  

Sempre que se considere necessário ouvir várias opiniões, para se ter em conta uma diversidade de pontos de vista, 

ou perceber a reação da comunidade a um determinado projeto ou atividade, para corrigir erros ou omissões, ou, 

ainda, para validar instrumentos de trabalho, pode ser constituído um grupo de focagem. Nessa constituição poderão 

tomar parte pais e encarregados de educação, alunos, docentes, assistentes técnicos e operacionais, técnicos de 

diversas valências que colaborem com o Agrupamento, membros de órgãos ou estruturas do Agrupamento. 

 

3. Metodologia de trabalho 

Fase 1 – Planificar o trabalho  

• Há necessidade de ajudas exteriores à equipa? Quem? Está disponível? 

• Quem vai representar os alunos, os assistentes, as famílias e os parceiros? Que papel para esta equipa 

alargada? 

• Que amostras estabelecer quando for necessário recolher informação junto de cada grupo de interessados 

(alunos, famílias, professores, assistentes, outros parceiros)? Que dimensão? Que critério para a seleção dos 

elementos integrantes de cada amostra? 

• Como dividir o trabalho pelo tempo disponível e pelas habilidades dos membros da equipa? Qual a melhor 

altura, o melhor local e a tecnologia mais adequada para recolher informação de cada grupo? 

Fase 2 – Construir os instrumentos  

• Elaborar os quadros de dados estatísticos que queremos recolher; 

• Selecionar as fontes das estatísticas (primárias ou secundárias); 

• Elaborar os inquéritos; 
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• Testar, pelo menos, uma versão quase final junto de 3 ou 4 “semelhantes”; 

• Testar os guiões dentro da equipa ou de “semelhantes” distantes. 

Fase 3 – Recolher a informação  

• Distribuir, recolher e tratar os inquéritos. 

Fase 4 – Produzir o relatório de avaliação  

• Ponto um – metodologia utilizada na autoavaliação; 

• Ponto dois – apresentação e análise dos dados; 

• Ponto três – síntese dos dados recolhidos; 

• Ponto quatro – recomendações (síntese das recomendações recolhidas e das apresentadas pela equipa); 

• Ponto cinco – plano de melhoria. 

Fase 5 – Apresentação do relatório à comunidade educativa 

• Conselho Geral (última reunião do ano); 

• Conselho Pedagógico; 

• Uma sessão pública de apresentação aberta à comunidade educativa. 

Fase 6 – Melhoria e Monitorização 

• Em cada relatório apresentado, deverá constar um plano de melhoria, que será alvo de verificação anual. 

 

4. Enquadramento e identificação das áreas de intervenção 

O Projeto Educativo do Agrupamento (2019-2022) apresenta como áreas de melhoria: 

• Aproximar os resultados académicos dos alunos nas avaliações internas e externas.   

• Concertar atividades e práticas promotoras do desenvolvimento pessoal/social e educação para a cidadania.   

• Criação de um espaço para o desenvolvimento de competências funcionais.  

• Diversificar as ofertas de atividades para o maior envolvimento parental.  

• Divulgar atempadamente as atividades do Plano Anual que decorrem no Agrupamento.  

• Aumentar os espaços de trabalho autónomo dos alunos.   

• Divulgar a avaliação da eficácia dos projetos/atividades/clubes desenvolvidos no Agrupamento.  

• Aumentar os espaços cobertos de qualidade para os alunos. 

A equipa de autoavaliação apontou no relatório final (2018/2019) as seguintes sugestões:  

• É importante que se avalie a forma como o PAA é divulgado/publicado. Deve ser considerada ainda a 

facilidade de acesso à consulta deste documento e que possam ser publicadas com frequência as atividades 

propostas no mesmo, para que toda a comunidade educativa tenha conhecimento.  

• Seria importante, relativamente ao envolvimento dos alunos, incluir as atividades propostas pela associação 

de estudantes no PAA; convidar representantes dos alunos a participar na elaboração de documentos 

estruturantes da escola; realização de assembleias de alunos em todos os ciclos de ensino.  

• Parece claro para os alunos que os docentes os motivam para participar em projetos/atividades culturais, 

artísticas, científicas e tecnológicas, mas nem todos participam nos projetos/atividades que conhecem. A 

equipa pensa que poderá ser vantajoso para os alunos, concentrar as atividades/projetos/clubes num horário 

livre que seja comum a todos os alunos. Sugere que a sexta à tarde seja livre, de forma a concentrar o maior 

número de atividades/projetos/clubes, uma vez que é final na semana e o cansaço dos alunos gera menor 

capacidade de concentração/atenção em sala de aula. 

• Os docentes afirmam desenvolver atividades motivadoras para os alunos, que os integram no meio escolar e 

combatem indisciplina. Contudo, a equipa entende que se deve discutir a relevância de concertar 

atividades/práticas promotoras do desenvolvimento pessoal/social e educação para a cidadania. 
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• Apesar dos encarregados de educação considerarem que o seu nível de envolvimento na vida escolar dos 

seus educandos é o adequado, ficam dúvidas sobre se se referem ao acompanhamento, em casa, ou à sua 

intervenção na escola. É importante que haja momentos para ouvir as suas sugestões relativamente à vida 

escolar dos seus educandos e que não se resuma apenas à sua participação nas reuniões com os DT. 

• É conveniente dar cumprimento ao estabelecido no regulamento interno do Agrupamento: 

• “Do quadro de excelência é sempre passado certificado, que consubstancia a natureza simbólica do mesmo, 

podendo cumulativamente serem atribuídos outros de natureza material ou excecionalmente financeira” – 

artigo 130.º, ponto 12. 

• “Os prémios de valor serão entregues em cerimónia a calendarizar no início do ano letivo seguinte ou no final 

do próprio ano letivo para os alunos que se encontram a frequentar o último ano de escolaridade do 3.º 

ciclo” – artigo 131.º, ponto 5. 

Tendo presente: 

• as áreas de melhoria identificadas no Projeto Educativo; 

• o relatório final de autoavaliação do Agrupamento (2018/2019); 

• a premissa de que a autoavaliação se deve adequar à realidade da escola;  

• os constrangimentos/ áreas de melhoria apresentadas nos diferentes documentos analisados, referentes às 

estruturas de coordenação intermédia, e algumas áreas apresentadas no Plano de Intervenção do Diretor 

para o quadriénio 2019-2023, que requerem maiores esforços de melhoria; 

Elencam-se, de seguida, algumas reflexões que mereceram destaque pela Equipa de Autoavaliação alargada: 

1. Identidade da escola – missão e visão e documentos orientadores da escola.  

2. Valorização das lideranças intermédias – o papel dos líderes, o seu grau de liderança e alcance, o sentimento 

de pertença da escola, a comunicação entre os diferentes atores de liderança, o seu grau de 

participação/envolvimento na escola; a importância do aluno enquanto líder, o grau de motivação das 

pessoas; a articulação entre estruturas de coordenação e gestão; formas de colaboração entre as várias 

estruturas intermédias; reflexão sistemática para a melhoria da prática letiva e aprendizagem dos alunos.  

3. Bem-estar da comunidade escolar – verificação dos fatores que contribuem para o bem-estar individual dos 

alunos, de acordo com a OCDE (Asmussen, K. (2017[5]), Language, wellbeing and social mobility, 

www.eif.org.uk/blog/languagewellbeing-and-social-mobility.); expetativas sobre o bem-estar dos alunos e sua 

perceção real de bem estar; sentimento de segurança dos alunos na escola; avaliação da inclusão de todos 

os alunos; impacto na aprendizagem de acordo com os níveis de bem estar; promoção de bem estar físico, 

mental e social (desafios e realidades).  

4. Recursos e materiais: adequação à aprendizagem – aferir se os recursos materiais existentes são satisfatórios 

para as aprendizagens dos alunos, tendo em consideração o perfil dos alunos e a bússola de aprendizagem 

2030, proposta pela OCDE; aferir se os recursos materiais promovem a escola inclusiva; avaliar se as opções 

tomadas na aquisição de recursos tiveram impacto positivo na qualidade da aprendizagem e se foram ao 

encontro das necessidades e expetativas dos alunos; monitorização e ajuste da aquisição/utilização de 

recursos materiais; utilização dos recursos materiais existentes; constrangimentos à utilização de recursos; 

apresentação de áreas de melhoria. 

5. Resultados académicos e sociais – análise e reflexão dos resultados internos e externos dos alunos do 

Agrupamento; avaliar assimetrias internas e externas de resultados; resultados obtidos nos alunos avaliados 

pela EMAEI; valorização da excelência; avaliar o grau de atividades desenvolvidas por iniciativa dos alunos; 

mecanismos de intervenção e iniciativa dos alunos nas atividades da escola; aferir o grau de intervenção social 

e cívica dos diferentes membros da comunidade escolar. 

Tendo em consideração as reflexões acima descritas, o presente Plano Estratégico de Autoavaliação vai incidir nas 

seguintes áreas de intervenção: 
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• Lideranças partilhadas: envolvimento e compromisso.  

• Bem-estar e inclusão. 

• Recursos e materiais: adequação à aprendizagem. 

• Monitorização e avaliação dos resultados académicos. 

• Análise e avaliação dos resultados sociais. 

De acordo com as áreas de intervenção, referidas acima, a equipa de autoavaliação definiu os seguintes elementos de 

análise que deveriam ser avaliados, de forma a garantir uma melhoria efetiva das aprendizagens dos alunos: 

• IMPACTO na aprendizagem dos alunos, nas práticas pedagógicas, no clima escolar, no funcionamento da 

escola, na comunidade. 

• ENVOLVIMENTO/PARTICIPAÇÃO - mobilização da comunidade educativa; visão partilhada da escola; 

valorização das lideranças intermédias; dos parceiros. 

• EFICÁCIA – no desenvolvimento de projetos e sua avaliação; na organização e gestão de recursos; no 

estabelecimento de parcerias. 

Considerando: 

• as áreas de intervenção definidas neste plano; 

• os elementos de análise escolhidos para cada área de intervenção a avaliar; 

• os domínios do quadro de referência da Inspeção-Geral de Educação e Ciência, para o terceiro ciclo de 

avaliação externa das escolas; 

Apresenta-se, de seguida, a calendarização da intervenção a ser realizada no presente Plano Estratégico de 

Autoavaliação, para o triénio 2019-2022. 

 

Domínios  Campos de análise Referentes 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Resultados 

escolares 

Resultados académicos Resultados do ensino básico geral.    

Resultados para a equidade, inclusão e 

excelência. 

Resultados sociais Participação na vida da escola e assunção 

de responsabilidades 

Cumprimento das regras e disciplina 

Solidariedade e cidadania 

Impacto da escolaridade no percurso dos 

alunos 

Reconhecimento da 

Comunidade 

Grau de satisfação da comunidade 

educativa 

Valorização dos sucessos dos alunos 

Liderança e 

Gestão 

Visão e estratégia Visão estratégica orientada para a 

qualidade das aprendizagens 

   

Documentos orientadores da escola  

Liderança Mobilização da comunidade educativa 

Desenvolvimento de projetos, parcerias e 

soluções que promovam a qualidade das 

aprendizagens 

Gestão Práticas de gestão e organização das 

crianças e dos alunos 

   

Ambiente escolar 

Organização, afetação e formação dos 

recursos humanos 

Organização e afetação dos recursos 

materiais 

Comunicação interna e externa 
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Prestação do 

serviço educativo Desenvolvimento 

pessoal e emocional das 

crianças e dos alunos 

Apoio ao bem-estar das crianças e alunos. 

   

Ensino/ 

Aprendizagem/ 

Avaliação  

Promoção da equidade e inclusão de 

todas as crianças e de todos os alunos. 

   

 

Com base neste quadro de referência, foram identificados os indicadores, as fontes de informação e os instrumentos 

de recolha de informação a mobilizar para a fase do processo de autoavaliação que a seguir se apresenta. 

Plano de ação 2019-2022 

Domínio a avaliar: LIDERANÇA E GESTÃO 

Campos de análise Referentes Indicadores Fontes/instrumentos 

Visão e estratégia 

 

 

Visão e estratégia 

Documentos 

orientadores 

1. Grau de conhecimento da visão estratégica do Agrupamento. 

2. Grau de envolvimento dos líderes no desenvolvimento do sentido 

de pertença e de identificação com o AEFreixo. 

3. Grau de partilha de responsabilidades dos líderes, envolvendo os 

diferentes atores educativos nos processos de tomada de decisão. 

4. Grau de clareza dos documentos orientadores da ação da escola. 

5. Evidências de planos de ação para a melhoria. 

PE, PAA, planos de 

melhoria, PI 

Questionários 

  

Liderança 

Desenvolvimento 

de projetos, 

parcerias e 

soluções que 

promovam a 

qualidade das 

aprendizagens. 

1. Número de projetos de inovação e/ou mudança adotados. 

2. Número de projetos de inovação e/ou mudança apoiados por 

programas exteriores à escola; 

3. Grau de concretização dos projetos. 

Protocolos, 

programas e projetos 

Relatório das equipas 

de projetos 

Mobilização da 

comunidade 

educativa 

 

1. Grau de motivação/satisfação dos alunos, funcionários e 

professores.  

2. Grau de envolvimento das lideranças intermédias nos diferentes 

contextos (trabalho colaborativo, articulação, importância do 

papel de líder, etc…). 

Questionários 

Entrevista  

 

 

Domínio a avaliar: LIDERANÇA E GESTÃO 

Campos 

de 

análise 

Referentes Indicadores Fontes/instrumentos 

Gestão 

Organização 

e afetação 

de recursos 

materiais  

1. Organização dos equipamentos e materiais pedagógicos. 

2. Impacto das instalações, equipamentos e materiais pedagógicos nas 

aprendizagens. 

3. Adequação das instalações e materiais.  

Normas específicas de 

utilização 

Inventários 

Questionários  
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Ambiente 

escolar 

1. Os espaços escolares nas diferentes escolas do Agrupamento promovem 

aprendizagens acolhedoras e promotoras de competências estéticas, culturais e 

desportivas. 

2. Os espaços escolares nas diferentes escolas do Agrupamento são seguros, 

saudáveis e ecológicos. 

3. Rentabilização de espaços das escolas para aprendizagens em contextos 

diversificados. 

Entrevistas  

Questionários  

Práticas de 

gestão e 

organização 

das crianças 

e dos alunos 

 

1. Critérios de constituição das turmas e dos horários dos alunos. 

2. Horários das atividades de enriquecimento curricular (clubes e outros) 

3. Organização dos alunos para a promoção da personalização da aprendizagem  

4. Existência de práticas de supervisão pedagógica. 

5. Existência e divulgação de critérios de aplicação de medidas disciplinares ao 

aluno. 

 

Relação de alunos por 

turma 

Atas de conselhos de 

ano 

Horários das turmas, 

dos docentes e dos 

projetos/clubes 

Relatório da supervisão 

pedagógica 

Relatório da 

monitorização PI 

Critérios de constituição 

das turmas 

Critérios de elaboração 

dos horários dos 

alunos.  

Organização 

e afetação 

de recursos 

humanos 

1. A distribuição dos recursos humanos tem em conta os interesses dos alunos. 

2. Os recursos humanos são geridos de forma a valorizar o desenvolvimento 

profissional e o bem-estar. 

3. Nível de colaboração com a Camara Municipal. 

4. Atividades do Plano de formação Continua dos docentes e não docentes.  

 

Questionários 

Plano de formação do 

Agrupamento (PFA) 

Relatório de 

implementação do PFA 

Comunicação 

interna e 

externa 

1. Meios de divulgação e comunicação em uso no Agrupamento. 

2. Grau de satisfação por parte da comunidade educativa relativamente à 

comunicação. 

 

Página do 

Agrupamento 

Questionários 

Regulamento da 

privacidade e proteção 

de dados do 

Agrupamento 
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Domínio a avaliar: RESULTADOS 

Campos de análise Referentes Indicadores Fontes/instrumentos 

Resultados 

académicos 

Resultados internos 

1. Percentagens transição e de conclusão por ano/ciclo. 

2. Distribuição dos níveis por área disciplinar/disciplina/por ano de 

escolaridade/por ciclo 

3. Média dos níveis das disciplinas 

4. Evolução dos níveis médios por disciplina nos últimos 3 anos.  

5. Taxas de transição/conclusão com sucesso em todas as disciplinas.  

6. Percentagem de alunos com medidas de suporte à aprendizagem 

e inclusão. 

7. Comparação da média de níveis dos alunos com RTP/PEI com os 

restantes alunos. 

8. Comparação da média de níveis dos alunos de origem imigrante/ 

de contextos sócio económico desfavorecido com os restantes 

alunos. 

Plano aluno 

Pautas 

NetGIAE 

EMAEI – relatório 

Relatório do Plano de 

Inovação 

Relatórios dos 

departamentos. 

Resultados externos 

1. Diferença entre os níveis médios internos e externos.  

2. Diferença entre os níveis médios externos do Agrupamento e os 

níveis médios externos do concelho e nacionais.  

3. Evolução da diferença entre os níveis médios internos e externos. 

4. Evolução da diferença entre os níveis médios externos do 

Agrupamento e os níveis médios externos do concelho e nacionais.  

Pautas 

NetGIAE  

Infoescolas 

Relatórios das 

estruturas 

intermédias 

 

Resultados sociais  

Participação na vida 

da escola 

1. Número de atividades desenvolvidas na escola por iniciativa dos 

alunos. 

2. Percentagem de participação dos alunos nas reuniões para que são 

convocados/convidados. 

3. Percentagem de alunos retidos por faltas. 

Atas da eleição de 

associação de 

estudantes 

Relatório de 

atividades e projetos 

Biblioteca  

Cumprimento de 

regras de disciplina 

1. Percentagem de ocorrências em que foram aplicadas medidas 

disciplinares sancionatórias.  

2. Número de ocorrências disciplinares. 

3. Número de medidas corretivas. 

4. Número de medidas sancionatórias. 

5. Número de processos disciplinares. 

 

Atas  

Solidariedade e 

cidadania 

1. Número de ações e atividades que envolvem ações de: 

voluntariado, solidariedade, apoio à inclusão, participação 

democrática. 

Referencial Educação 

Cidadania 

Relatórios equipas 

responsáveis 

projetos/PAA 

Impacto da 

escolaridade no 

percurso dos 

alunos 

1. Número de alunos que seguem a via profissional e número de 

alunos que seguem a via científico-humanística.  

2. Número de reuniões de articulação com DT, outras escolas e/ou 

entidades para encaminhamento dos alunos com PEI após a 

conclusão do 3.º ciclo. 

SPO 

EMEAI- atas 

Reconhecimento da 

comunidade 

Valorização dos 

sucessos dos 

alunos 

1. Número de alunos distinguidos com prémios de valor.  

2. Número de alunos distinguidos com quadros de excelência.  

3. Números de prémios/distinções atribuídos em resultado de 

atividades do PAA/CLUBES… 

4. Número de prémios/distinções recebidas pelos alunos em 

iniciativas exteriores. 

5. Número de trabalhos produzidos pelos alunos ou a escola esteve 

envolvida divulgados em iniciativas internas e externas. 

6. Número de notícias relativo a desempenho de alunos publicados 

na comunicação social (regional e nacional). 

7. Número de notícias relativas a projetos/atividades que reconhecem 

a identidade do agrupamento. 

Atas 

Notícias jornais 

Página Agrupamento  
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Domínio a avaliar: Prestação do serviço educativo 

Campos de análise Referentes Indicadores Fontes/instrumentos 

Desenvolvimento pessoal e 

bem-estar das crianças e 

alunos 

Apoio ao 

bem-estar das 

crianças e 

alunos  

1. Grau de satisfação relativamente aos espaços de 

trabalho e convívio. 

2. Número de atividades realizadas de apoio ao bem-

estar das crianças e alunos.  

3. Número de atividades realizadas no âmbito da 

integração dos alunos 

4. Tipo de metodologias/práticas do Agrupamento 

5. Número de atividades realizadas no âmbito da 

orientação escolar e profissional.  

6. Evidências da existência um projeto de educação para 

a cidadania por ano/ciclo. 

7. As relações professor/aluno, não docente/aluno e 

aluno/aluno são harmoniosas, de cooperação e 

respeito mútuo.  

Questionário 

Entrevista  

Referencial para a 

cidadania 

Ensino/aprendizagem/avaliação 

Promoção de 

equidade e 

inclusão de 

todas as 

crianças e de 

todos os 

alunos 

1. Sucesso escolar dos alunos com medidas no âmbito do 

54/2018. 

2. Percentagens de abandono escolar. 

3. Práticas de articulação entre docentes/EE/técnicos 

especializados. 

4. Dispositivos de monitorização e avaliação de medidas 

de suporte à aprendizagem e inclusão. 

5. Número de alunos com áreas de melhoria. 

6. Instrumentos de avaliação utilizados nos diversos 

departamentos 

7. Projetos/atividades desenvolvidas que promovem a 

inclusão  

Relatórios de 

monitorização 

EMAEI  

Plano do aluno 

Relatório de 

monitorização do PI 

 

 

 

Aprovado pelo CP, em fevereiro de 2020 

Apreciado pelo CG, em março de 2020 
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6.2. Plano de Melhoria 2020-2021 

 

 

2020 

2021 

Plano de melhoria 

AUTOAVALIAÇÃO 

Domínio - Resultados 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FREIXO 
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1. Resultados Académicos:  

1.1. Resultados internos e externos 

Nada a referir, neste ano letivo, tendo em conta a situação pandémica e o não terem sido realizadas as 

provas de aferição e provas finais de ciclo. 

 

1.2. Resultados para a Equidade, Inclusão e Excelência 

A- Forma como se tem processado a articulação curricular dos programas, entre os vários ciclos de 

escolaridade e dentro dos anos de cada ciclo; 

 

 

Áreas de melhoria:  

Reflexões Documentos de evidência 

Verifica-se que é efetuada uma articulação entre os 

professores dos conselhos de turma/ano e ciclo, quer ao 

nível do desenvolvimento dos projetos, quer ao nível do 

currículo. 

1. Atas de Conselho de Ano 

2. Reuniões das Equipas Pedagógicas (Teams). 

3. Referencial de Articulação 

Constata-se que existe articulação em cada um dos 

departamentos a nível pedagógico, organizacional e 

curricular. 

1. Atas de Conselho de Ano 

2. Referencial de Articulação 

3. Plano Estratégico das Ciências - articulação do 

pré-escolar ao nono. 

4. Plano Estratégico de Matemática 

A forma como se tem processado a articulação curricular dos 

programas, entre os vários ciclos de escolaridade e dentro 

dos anos de cada ciclo, em estreita articulação com os 

elementos variáveis e permanentes da EMAEI 

É uma área a melhorar de acordo com o plano de 

ação que se segue:  

Reflexões Plano de ação  Operacionalização 

(Até 15 de junho) 

Apesar dos 

resultados  

positivos na 

globalidade 

do 1.º CEB 

apresentam-se 

ainda 

fragilidades 

em alguns 

domínios das 

áreas de 

Português, 

Matemática e 

Inglês  

Elaboração de um plano de articulação entre anos de 

escolaridade na área de Português: 

-Reforço da aplicação de estratégias que visem o 

desenvolvimento de competências que promovam 

compreensão leitora;   

-Reforço das estratégias de desenvolvimento da escrita 

criativa e do domínio da estrutura de texto escrito;  

Manutenção do trabalho colaborativo na partilha de 

documentos e instrumentos de avaliação. 

Professores do 1.º ciclo 

 

 

 

 

Elaboração de um plano de articulação entre anos de 

escolaridade na área de Matemática: 

- Desenvolvimento da relação de significância entre termos na 

relação linguagem materna/linguagem matemática;  

- Consolidação de procedimentos de cálculo;  

- Resolução de problemas;  

Professores do 1.º ciclo 
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B- Forma como têm sido rentabilizados os apoios educativos (coadjuvações, PNPSE); 

Manutenção do trabalho colaborativo na partilha de 

documentos e instrumentos de avaliação. 

Verifica-se 

uma 

diminuição 

dos níveis do 

4.º para o 5.º 

ano nas 

disciplinas de 

Português, 

Matemática e 

Ciências 

Naturais 

Elaboração de um plano de articulação na área de Português; 

Partilha de documentos e instrumentos de avaliação 

Gestão de tempo na realização de fichas/trabalhos, etc.. 

Professores de português 2.º e 

3.º ciclos 

1 professor do 1.º ciclo 

1 educadora 

Coordenador:  

Elaboração de um plano de articulação na área de Inglês 

Partilha de documentos e instrumentos de avaliação 

Gestão de tempo na realização de fichas/trabalhos, etc.. 

Professores de inglês 1.º, 2.º e 

3.º ciclos 

Coordenador:  

Elaboração de um plano de articulação na disciplina Estudo 

do Meio (4.º ano) e História e Geografia de Portugal, 

Geografia e História. 

Partilha de documentos e instrumentos de avaliação 

Gestão do tempo na realização de fichas/trabalhos, etc.. 

Professores de história 2.º e 3.º 

ciclos 

Professores de geografia 

1 professor do 1.º ciclo 

1 educadora 

Coordenador:  

Revisão do plano de articulação na disciplina de Matemática; 

Partilha de documentos e instrumentos de avaliação 

Gestão do tempo na realização de fichas/trabalhos, etc.. 

Professores de matemática 2.º e 

3.º ciclos 

1 professor do 1.º ciclo 

1 educadora 

Coordenadora:  

Revisão do plano estratégico de articulação à disciplina de 

Ciências Naturais; 

Partilha de documentos e instrumentos de avaliação 

Análise da gestão do tempo para a realização de 

fichas/trabalhos, etc.. 

Professores de Ciências Naturais 

2.º e 3.º ciclos 

1 professor do 1.º ciclo 

1 educadora 

Coordenadora: 

Anos/ciclos 

houve 

regressão na 

média dos 

níveis por 

disciplina 

fatores que 

estiveram na 

origem 

5ºAno – regressão a Matemática e CN - Revisão do plano de 

articulação na disciplina de Matemática e Ciências Naturais - 

partilha de documentos (fichas de avaliação, rubricas de 

avaliação, etc…); e gestão do tempo na realização de 

fichas/trabalhos. 

 

6ºAno – regressão a Português e Matemática - Revisão do 

plano de articulação na disciplina de Matemática - partilha de 

documentos (fichas de avaliação, rubricas de avaliação, etc…); 

e gestão do tempo na realização de fichas/trabalhos.  

 

 

 

Medidas anteriores 

Reflexões Evidências 

Apoio Educativo no 1.º CEB 

Apoio Educativo generalizado a todos os alunos do 1.º CEB em função das 

necessidades de cada aluno nas áreas de Português e Matemática, numa 

metodologia de desdobramento de grupo-turma ou grupo de ano- a 

manter. 
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C- Implementação/aplicação das medidas de suporte à aprendizagem e inclusão educativas; 

 

D- Análise dos resultados escolares, nas estruturas intermédias, focando os elementos de análise previstos 

no documento de Autoavaliação deste Agrupamento de Escolas: 

Apoio Educativo direcionado a alunos a beneficiarem de Medidas 

Universais num trabalho de reforço das aprendizagens com caracter 

individualizado, sempre que necessário em contexto de sala de aula – a 

manter. 

Coadjuvações 

Reforço de conteúdos, apoio direto e individualizado e esclarecimento de 

dúvidas nas disciplinas de Português, Matemática e Inglês, nos 2º e 

3ºCiclos, em contexto de sala de aula, dependendo da estratégia 

articulada com o professor da disciplina. – a manter. 

PNPSE Apoio direcionado para alunos com falta de conhecimentos prévios, ao 

nível do 1ºCiclo – apoio aos alunos de 5.º, 6.º e 7.ºAnos de escolaridade, 

nas disciplinas de Português e Matemática, em contexto de sala de aula – 

a manter. 

Reflexões Estratégias 

Existe um aumento gradual do número 

de alunos com RTP/PEI a partir do 5ºano; 

- Aplicação do Lexplore no 1.º Ciclo, como meio de identificar problemas 

de leitura (descodificação, compreensão, velocidade); 

 

Reflexões Evidências 

Impacto ao nível das práticas/metodologias 

pedagógicas na aprendizagem dos alunos 

No 1.º CEB: 

- Atas de reuniões de departamento de análise de resultados 

- Documento de análise do aproveitamento dos alunos no 1.º semestre 

- 2019/2020, de Julho 2020 

Nos 2.º e 3º Ciclos: 

- Documento de análise estatística dos resultados dos alunos no ano 

letivo 2019/2020. 

- Atas de reuniões de departamento (análise de resultados) 

Envolvimento/participação na importância do 

trabalho colaborativo nas aprendizagens dos 

alunos e eficácia das estratégias 

pedagógicas/atividades/ 

projetos nas atividades dos alunos. 

1.º CEB: 

- tipologia dos projetos em que os alunos estiveram envolvidos 

(Concursos Literários, Concursos de Ideias e Ciência, Projetos Erasmus, 

Projetos de Cidadania, Educação Financeira e Empreendedorismo, 

Assembleia de Alunos…) ; 

- número de alunos envolvido em cada tipo de projeto; 

-número de projetos desenvolvidos de cariz local e municipal 

- número de projetos desenvolvidos de cariz regional e nacional 

- número de projetos desenvolvidos de cariz nacional e internacional 

2º e 3º Ciclos: 

- Tipologia dos projetos em que os alunos estiveram envolvidos 

(Concursos Literários, Concursos de Ideias e Ciência, Projetos Erasmus, 

Projetos de Cidadania, Educação Financeira e Empreendedorismo, 

Assembleia de Alunos…); 

- Número de alunos envolvidos 
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2. Resultados sociais 

2.1. Participação na vida da escola   

 

 

2.2. Reconhecimento da Comunidade 

 

 

 

 

  

Reflexões Estratégia 

Realização de assembleias de alunos em todos os ciclos de 

ensino. 

- Manutenção das assembleias de alunos no 1.º CEB 

iniciadas no ano letivo de 2018/2019 com as devidas 

adaptações ao Plano de Contingência. 

- O professor Titular de Turma/Diretor de Turma realiza 

assembleia de alunos com a sua turma, pois devido à 

implementação do plano de contingência não há 

possibilidade de reunir por ano de escolaridade. 

No 3.º ciclo, criação de assembleias de alunos do mesmo 

ano de escolaridade com todos os diretores de turma para 

debater em conjunto os temas de interesse para 

desenvolvimento de projetos que permitam a colaboração 

e partilha de saberes. 

Devido à implementação do plano de contingência não há 

possibilidade de reunir por ano de escolaridade. 

Reflexões Estratégias Operacionalização 

(Até 15 de junho) 

Reflexão sobre a utilidade e/ou 

normas de enquadramento 

relativamente à atribuição do prémio 

de valor. 

Revisão dos critérios de atribuição do 

Prémio de Valor, no Regulamento 

Interno. 

Equipa: 

Cristina Rodrigues 

Conceição Gomes 

Emília Cruz 

3 professores do 1.º ciclo 
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6.3. Plano de Melhoria 2021-2022 

 

 

 

2021 

2022 

Plano de melhoria 

AUTOAVALIAÇÃO 

Domínio - Liderança 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FREIXO 
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3. Liderança:  

3.1. Desenvolvimento de projetos, parcerias e soluções que promovam a qualidade das aprendizagens 

 

A - Número de projetos de inovação e/ou mudança adotados 

B - Número de projetos de inovação e/ou mudança apoiados por programas exteriores à escola 

C - Grau de concretização dos projetos 

 

Reflexão Proposta de Melhoria 

A e B  

“…há uma efetiva mobilização do Agrupamento no 

desenvolvimento de projetos inovadores e/ou mudança 

adotados no Agrupamento, assim como projetos de 

inovação e/ou mudança apoiados por programas 

exteriores à escola, que deverá ser mantida e até 

estimulada”. 

-  Continuar a promover a participação dos alunos em 

projetos de inovação e de promoção da qualidade das 

aprendizagens; 

  

- Estimular a participação em projetos de inovação e/ou 

mudança apoiados por programas externos  

C   

“…não existe nestes relatórios (relatórios finais dos 

clubes/projetos/PAA e atas de departamento) referência 

à avaliação da eficácia dos projetos nas aprendizagens e 

resultados dos alunos” 

Na planificação dos clubes/projetos/ atividades PAA…, 

devem ser estabelecidos objetivos/metas mensuráveis 

que possam ser avaliados, com rigor, nos respetivos 

relatórios finais. 

 

 

 

3.2. Mobilização da Comunidade Educativa 

A – Docentes 

B – Não Docentes 

C – Alunos (a inserir na proposta de melhoria abaixo) 

Reflexão Proposta de Melhoria 

A  

Sobre o Diretor 

Sobre o Coordenador de Departamento 

Sobre o Coordenador de Estabelecimento 

 

-----------  

B 

““É necessário dar atenção a algumas questões com 

respostas menos favorável, a saber – “Envolve-me na 

tomada de decisões” e “Age de forma motivadora”” 

- Promover reuniões ordinárias/momentos de reflexão 

com e entre AO de reflexão sobre as dinâmicas de 

operacionalização do serviço distribuído; 

- Elaborar relatórios anuais de desempenho 

(simplificados), com sugestões de melhoria. 
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C 

“…poderá ser avaliada a possibilidade de se fazer um 

semelhante ao do presente relatório, relativo à avaliação 

que os Alunos e os Encarregados de Educação fazem de  

“outras lideranças intermédias” ou serviços…” 

- Envolver alunos e Encarregados de Educação na 

análise dos dados e na elaboração do relatório de 

autoavaliação; 

- Retomar as assembleias de turma/ano; 

- Retomar reuniões com delegados e subdelegados de 

turma; 

- Aplicar os “questionários de satisfação”, analisar os 

respetivos resultados e atuar, conjuntamente, 

relativamente à reformulação do PE e procedimentos 

metodológicos de autoavaliação, para o próximo triénio. 
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Na presente data, damos por concluído o Relatório de Autoavaliação do Agrupamento de Escolas de Freixo, relativo 

ao ano letivo de 2021–2022, colocando-o ao dispor do Senhor Diretor. 

 

Membros da equipa de autoavaliação Assinatura 

Trabalhadores docentes  

da Equipa Restrita 

Fernando Gonçalves (Coord.) – Português, 3.º Ciclo 

 

Cassiana Brandão – Matemática, 3.º Ciclo 

 

Cecília Braga – Inglês, 3.º Ciclo 

 

Conceição Gomes - Educação Física, 3.º Ciclo 

 

Trabalhadores docentes  

da Equipa Alargada 

Armandina Carvalho – Pré-Escolar, representante do JI 
de Sandiães  

 

Maria Ester Pereira – 1.º Ciclo, representante do 
Centro Escolar de Vitorino de Piães  

 

Maria Rosa Fernandes de Amorim – 1.º Ciclo 

 

Maria Emília Pacheco Vieira da Cruz – Matemática, 2.º 
Ciclo  

 

Trabalhadores não docentes 
Deolinda Machado – Assistente Operacional  

 

Clara Freitas – Assistente Técnica  

 

Encarregados de Educação 

Natalie Braga da Costa – Pré-escolar, Sandiães, e 2.º 
ciclo  

 

Patrícia Alexandra da Silva Alves – 1.º Ciclo, Freixo 

 

Cátia Sofia Loureiro – 1.º ciclo, Poiares  

 

Érica Baixinho Meira – 2.º Ciclo  

 

Natália Fumega 3.º Ciclo 

 

Alunos 

Rodrigo Sousa – 1º Ciclo (Fr 6) 

 

Hugo Vieira – 2º ciclo  

 

Sofia Araújo – 3º ciclo  

 

Mariana Fernandes – Associação de Estudantes (9.º 
ano) 

 

 

 

Agrupamento de Escolas de Freixo, 18 de julho de 2022 

 

 

 

 

 


