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Resultados globais dos questionários aplicados à Comunidade Educativa 

 
Área de intervenção “Sucesso Educativo” 

Grau de satisfação 
Indicador de 

partida 

Avaliação intermédia 

2018/2019 
Meta a atingir 

Comunidade Educativa 84% 

 

89,7% 

(dos quais 41,6% 

muito satisfeitos) 

>  84% 

 

 Em termos globais, a avaliação sobre a referida área de intervenção foi bastante positiva. 

Constata-se que cerca de 90% dos inquiridos se consideram satisfeitos com as estratégias 

implementadas, dos quais cerca de 42% se assumem como muito satisfeitos. 

 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

 Aprendizagens dos alunos. 

 Incentivos aos bons resultados. 

 Conhecimento dos princípios do Projeto de 

Flexibilidade e Autonomia Curricular. 

  Metodologias implementadas. 

 Projetos implementados. 

 Atitudes/comportamentos dos alunos 

de 2.º e 3.º ciclos. 

 

 

Área de intervenção “Organização e Gestão” 

Grau de satisfação 
Indicador de 

partida 

Avaliação intermédia 

2018/2019 
Meta a atingir 

Comunidade Educativa 83,2% 

 

78,1% 

(dos quais 31,2% muito 

satisfeitos) 

> 83,2% 
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Em termos globais, a Comunidade Educativa apresenta um grau de satisfação muito elevado. O 

grau de satisfação situa-se nos 78,1%, dos quais 31,2% mostra-se muito satisfeito. 

 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

 Circulação da informação. 

 Envolvimento na avaliação interna 

do Agrupamento. 

 Elevada satisfação pela frequência 

dos educandos neste Agrupamento. 

 Não concretização do Plano de Formação (docentes da 

escola sede e não docentes do Agrupamento). 

 Equipamentos e Instalações (sede). 

 Condições para o trabalho colaborativo dos docentes. 

 Circulação da informação (não docentes da escola sede). 

 Envolvimento na avaliação interna (não docentes) 

 Acesso aos resultados da avaliação interna (não docentes 

e encarregados de educação de alunos que frequentam o 

1.º ciclo). 

 

 

Área de intervenção “Ambiente Educativo” 

Grau de satisfação 
Indicador de 

partida 

Avaliação 

intermédia 

2018/2019 

Meta a 

atingir 

Comunidade Educativa 

84% 

(Educação para a 

Cidadania) 

 

 

59,9% 

(dos quais 25,4% 

muito satisfeitos) 

> 84% 

 

  

Em termos globais, a avaliação sobre a referida área de intervenção é positiva. Constata-se que 

cerca de 60% dos inquiridos estão satisfeitos com as estratégias implementadas, dos quais cerca de 25% 

estão muito satisfeitos.  
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PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

 Gostam de trabalhar no 

Agrupamento. 

 Comportamento dos alunos dentro e fora da 

sala de aula (na escola sede). 

 Comportamento dos alunos fora da sala de aula 

(nas escolas de 1.º ciclo). 
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