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INTRODUÇÃO  

 

A Comissão de Avaliação Interna (CAI) decidiu aplicar os questionários ao universo do Pessoal 

Docente (PD), Pessoal Não Docente (PND) e a uma amostra do universo dos Alunos/Formandos 

e Pais/Encarregados de Educação do Agrupamento. A seleção destes foi realizada 

aleatoriamente, com um intervalo de confiança de 95%. 

Os questionários, aplicados durante os meses de maio e junho, incidiram sobre os critérios 

da CAF (os critérios 1 a 5 dizem respeito aos meios, ou seja, o que a organização faz e como 

realiza as suas atividades para alcançar os resultados desejados; nos critérios 6 a 9 são 

avaliados os resultados alcançados ao nível dos cidadãos/clientes, pessoas, sociedade e 

desempenho-chave através de medidas de perceção e indicadores internos). Têm como 

objetivo aferir o grau de satisfação relativamente ao funcionamento global do Agrupamento. 

Eram constituídos por perguntas fechadas, nas quais os inquiridos tinham de escolher entre 

respostas alternativas e perguntas de resposta curta. As respostas aos questionários foram 

facultativas, anónimas e confidenciais. Foi decidido pela CAI que a inquirição seria feita 

através da plataforma online Office 365 – Forms. 

A implementação destes inquéritos enquadra-se no alinhamento dos objetivos da instituição 

com o modelo CAF, promovendo: 

➢ uma cultura de garantia e melhoria contínua da qualidade baseada em práticas de 

autoavaliação;  

➢ a recolha de dados, analisando de forma sistemática e sistémica os resultados 

alcançados sobre a atividade desenvolvida e refletir esse exercício na melhoria 

contínua das práticas da nossa entidade; 

➢ uma reflexão abrangente e contextualizada, pois considera-se que só dessa forma as 

ações implementadas têm um impacto efetivo de melhoria.  
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AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO – ALUNOS/FORMANDOS 

Numa população de 945 alunos/formandos, selecionou-se de forma aleatória uma amostra 

de 243 indivíduos, os quais responderam na totalidade, o que corresponde a 25% da 

população, com um nível de confiança de 95%. As crianças da Educação Pré-escolar não 

foram consideradas elegíveis e, no 1.º Ciclo, apenas responderam os alunos do 4.º ano de 

escolaridade.  

Número de inquiridos por ano de escolaridade: 

4.º 

Ano 

5.º 

Ano 

6.º 

Ano 

7.º 

Ano 

8.º 

Ano 

9.º 

Ano 

10.º 

Ano 

11.º 

Ano 

12.º 

Ano 
Total 

35 29 30 22 30 36 24 21 16 243 

 

Quadro 1 | Resultados do questionário de satisfação dos Alunos do 1.º Ciclo - 4.º ano de 

escolaridade 

Em anexo. 

 

Para apurar o grau de satisfação foram realizados inquéritos, em que a escala usada varia de 

1 a 4, sendo que 1 significa Discordo Muito e 4 Concordo Muito. Assim, sempre que a média 

da satisfação por parâmetro for inferior a 2 ou a taxa de satisfação for inferior a 50,0%, são 

empreendidas ações corretivas de melhoria.  

 

Pontos fortes: 

➢ Sendo a média de 1 a 4, registe-se que as respostas dadas pelos discentes, nos vários 

parâmetros, situam-se, todas, acima de 3, o que demonstra um elevado grau de 

satisfação. 
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➢ Nos parâmetros relativos à qualidade do ensino e ao relacionamento interpessoal, o 

nível de satisfação é igual ou superior a 3,5, corroborando o grau de satisfação 

referido atrás.  

➢ Registe-se, igualmente, que em alguns parâmetros, o índice de satisfação foi de 

100%. Revestem-se de grande importância, pois abrangem domínios muito 

importantes, como saberem que são ouvidos pelos docentes, conhecerem as regras 

fundamentais da escola, sentirem-se seguros na escola, sentirem-se acompanhados 

pelos Encarregados de Educação e gostarem da escola que frequentam. São eles: 

Parâmetros % 2021 % 2018 

Os professores ouvem as minhas opiniões. 100 99 

Conheço os meus direitos e deveres. 100  

Sinto-me seguro na escola. 100 99,1 

O meu Encarregado de Educação, sempre que necessário, vai à escola. 100 98,1 

O meu Encarregado de educação está atento ao meu dia a dia na escola. 100 99,1 

Gosto da minha escola. 100 100 

 

➢ Aspeto a melhorar: 

O envolvimento dos discentes no Plano de Atividades Anual, quer na escolha das 

atividades, quer na divulgação das mesmas: 51% dos inquiridos não conhece as 

atividades (100% conhecia em 2018) e 60% não participa na escolha das mesmas 

(92,4% participou em 2018). 
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Dados dos Inquéritos: 2021 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Quadro 2 | Resultados do questionário de satisfação dos Alunos do 2.º/3.º Ciclos e Ensino Secundário 

Sim
40%

Não
60%

PARTICIPEI NA ESCOLHA DAS ATIVIDADES PARA O PAA.

Sim
49%

Não
51%

CONHEÇO AS ATIVIDADES DO PLANO DE ATIVIDADES ANUAL 
(PAA).
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Em anexo. 

Para apurar o grau de satisfação foram realizados inquéritos, em que a escala usada varia de 1 a 

4, sendo que 1 significa Discordo Muito e 4 Concordo Muito. Assim, sempre que a média da 

satisfação por parâmetro for inferior a 2 ou a taxa de satisfação for inferior a 50,0%, são 

empreendidas ações corretivas de melhoria.  

Pontos fortes: 

➢ Sendo a média de 1 a 4, registe-se que as respostas dadas pelos discentes, nos vários 

parâmetros, situam-se, todas, acima de 3, o que demonstra um elevado grau de 

satisfação. 

➢ Nos parâmetros relativos à qualidade do ensino e ao relacionamento interpessoal, o 

nível de satisfação é igual ou superior a 3,4, corroborando o grau de satisfação 

referido atrás.  

➢ Registe-se, igualmente, que em alguns parâmetros, o índice de satisfação foi igual ou 

superior a 95%. São eles: 

Parâmetros % 2021 % 2018 
Comum ao 

1.º Ciclo 

As minhas opiniões são tidas em consideração pelos professores. 95 83,3 X Sinto-me seguro na escola. 96 93,1 X O meu Encarregado de Educação, sempre que necessário, vai à escola. 100 53,9 X 

O meu Encarregado de educação está atento ao meu dia a dia na escola. 95 92,6 X 

O Diretor de Turma é importante, porque me acompanha mais de perto. 98 94,4  

Conheço os critérios de avaliação. 99 97,1  

A secretaria funciona bem. 97 86,8  

A reprografia/papelaria funciona bem. 98 95,3  

O bar funciona bem. 97 89  

A biblioteca funciona bem. 96   
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Os professores utilizam tecnologias em sala de aula (manuais digitais, 

computadores, telemóveis…). 
99 90,2  

Gosto da minha escola. 96 81,4 X 

➢ Registe-se que apenas alguns dos inquiridos, responderam aos seguintes 

parâmetros tendo em conta a condição de resposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sim
94%

Não
6%

ESTA QUESTÃO É COLOCADA APENAS PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM 
O 9.º E 12.º ANO DE ESCOLARIDADE: RECEBO INFORMAÇÃO ADEQUADA 

SOBRE O MEU PERFIL E SAÍDAS VOCACIONAIS.

Sim 
97%

Não 
3%

SE FREQUENTAS UM CURSO PROFISSIONAL CONSIDERAS QUE 
A FORMAÇÃO TÉCNICA CORRESPONDE ÀS TUAS 

EXPECTATIVAS.
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➢ Aspeto a melhorar: 

O envolvimento dos discentes no Plano de Atividades Anual, no que respeita à escolha das 

atividades: 42% não participa na escolha das mesmas (55,7% participou em 2018). 

Conclusão: 

A taxa de satisfação manteve-se, na maioria dos parâmetros, muito elevada. Estes valores 

permitem concluir que os alunos estão muito satisfeitos com o funcionamento global do 

Agrupamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Sim
93%

Não
7%

OS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO EDUCATIVA SÃO UMA 
AJUDA.
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AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO – PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Numa população de 1518 alunos/formandos, dos quais foram considerados apenas os EE 

das crianças da Educação Pré-escolar e dos alunos do 4.º ao 12.º anos – 1219, foram 

inquiridos 304, mas apenas responderam 274, o que corresponde a uma margem de erro de 

aproximadamente 6%. 

Quadro 3 | Resultados do questionário de satisfação dos Pais/Encarregados de Educação 

Em anexo. 

Para apurar o grau de satisfação foram realizados inquéritos, em que a escala usada varia de 

1 a 4, sendo que 1 significa Discordo Muito e 4 Concordo Muito. Assim, sempre que a média 

da satisfação por parâmetro for inferior a 2 ou a taxa de satisfação for inferior a 50,0%, são 

empreendidas ações corretivas de melhoria.  

Pontos fortes: 

➢ Sendo a média de 1 a 4, registe-se que as respostas dadas pelos Pais/Encarregados 

de Educação, nos vários parâmetros, situam-se, todas, acima de 3, o que demonstra 

um elevado grau de satisfação. De destacar o parâmetro A qualidade do ensino no 

Agrupamento é boa, com um grau de satisfação de 3,4. 

➢ Registe-se, igualmente, que em vários parâmetros, o índice de satisfação foi igual 

ou superior a 95%. São eles: 

Parâmetro % 2021 % 2018 
Comum aos 

alunos 

As minhas opiniões são tidas em consideração pela Educadora/Professor 

Titular de Turma/Diretor de Turma. 
98 94,5 X 

A Educadora/Professor Titular de Turma/Diretor de Turma mostra 

disponibilidade e faz uma boa ligação à família. 
99 97,5  

O Agrupamento implementa projetos e atividades do Plano de Atividades 

Anual que promovem o desenvolvimento das competências escolares. 
95 77  
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A escola é segura. 97 87,7 X 

Estou satisfeito com o trabalho desenvolvido pela Educadora/Professor Titular 

de Turma/Diretor de Turma do meu educando. 
99 98,3  

Conheço os critérios de avaliação do meu educando. 97 96,5 X 

Os serviços administrativos funcionam com eficácia. 97 91,2 X 

As formas de circulação da informação entre mim e a escola são adequadas. 97 94,8  

Gosto que o meu educando frequente este Agrupamento. 98 94,3 X 

 

Conclusão: 

➢ A taxa de satisfação, manteve-se, na maioria dos parâmetros, muito elevada, não se 

registando aspetos a melhorar e, consequentemente, ações de melhoria. Assim, 

conclui-se que os Pais/Encarregados de Educação estão muito satisfeitos com o 

funcionamento global do Agrupamento. 

  



 
 
 
 

                                                                                                                   Página 12  
                Sede - Escola Básica e Secundária Dr. Machado de Matos, Felgueiras   Rua de Pombeiro de Ribavizela, 600 - 4610-642 POMBEIRO DE RIBAVIZELA 255340310 - Fax: 255340319  e-mail: ae.felgueiras@aefelgueiras.pt  

151490 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. MACHADO DE MATOS, FELGUEIRAS 

AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO – PESSOAL DOCENTE 

Foram inquiridos 179 indivíduos, no entanto apenas responderam 150. 

Quadro 4 | Resultados do questionário de satisfação do Pessoal Docente 
 
Em anexo. 

Para apurar o grau de satisfação foram realizados inquéritos, em que a escala usada varia de 

1 a 4, sendo que 1 significa Discordo Muito e 4 Concordo Muito. Assim, sempre que a média 

da satisfação por parâmetro for inferior a 2 ou a taxa de satisfação for inferior a 50,0%, são 

empreendidas ações corretivas de melhoria.  

Pontos fortes: 

➢ Sendo a média de 1 a 4, registe-se que as respostas dadas pelo Pessoal Docente, nos 

vários parâmetros, situam-se, todas, acima de 3, o que demonstra um elevado grau 

de satisfação.  

➢ Registe-se, igualmente, que em vários parâmetros, o índice de satisfação foi igual ou 

superior a 95%. São eles: 

Parâmetro % 2021 % 2018 
Comum aos 

alunos 

A Direção é acessível e responde às minhas solicitações em tempo útil. 98 88  

A Direção incentiva a minha participação em ações de formação que 

visam o meu melhoramento profissional. 
98 89  

Os Coordenadores de Departamento/Subdepartamento estão a fazer um 

bom trabalho. 
94 90  

Os Coordenadores de Diretores de Turma estão a fazer um bom trabalho. 100 81  

Os Diretores de Turma fazem um bom trabalho. 100 84  

Os serviços de reprografia funcionam com eficiência. 97 90 X 

Os assistentes operacionais, no âmbito das suas funções, colaboram com 

os docentes. 
99 89  
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Os assistentes técnicos, no âmbito das suas funções, colaboram com os 

docentes. 
99   

Promovo em sala de aula o respeito pela conservação, higiene e 

segurança das instalações da escola. 
100 99  

O nível de segurança da escola é adequado. 99 84 X 

O trabalho colaborativo entre docentes é uma mais-valia para a escola. 99 94  

Os alunos são informados dos critérios de avaliação. 100 94 X 

Discuto os resultados da avaliação com os meus alunos. 100 94 X 

Dialogo com os meus alunos sobre os seus progressos e dificuldades. 100 98 X 

Reconheço o trabalho desenvolvido pelos meus alunos. 99 98 X 

Em sala de aula consigo utilizar, em simultâneo, práticas pedagógicas de 

modo a adaptar o ensino às capacidades e ritmos de aprendizagem dos 

alunos. 

98 94  

Tenho uma boa relação com os alunos. 100 100 X 

Incentivo os meus alunos a melhorar as suas competências. 100 99  

Uso as aprendizagens adquiridas em formação nas minhas práticas 

pedagógicas. 
99   

Promovo uma cultura de cidadania. 100 100  

Promovo a aproximação dos Encarregados de Educação à escola. 98 88  

Os alunos participam nas atividades propostas. 99 96  

Gosto de trabalhar nesta escola. 99 93 X 

Aspeto a melhorar: 

➢ A auscultação dos docentes relativamente às alterações do Regulamento Interno: Sou 

auscultado relativamente às alterações do Regulamento Interno, cujo nível de satisfação é 

2,8. 
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Conclusão: 

➢ A taxa de satisfação manteve-se, na maioria dos parâmetros, muito elevada. Estes valores 

permitem-nos concluir que o Pessoal Docente está muito satisfeito com o funcionamento 

global do Agrupamento. 
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AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO – PESSOAL NÃO DOCENTE 

Foram inquiridos 91 indivíduos, no entanto apenas responderam 54. 

Quadro 5 | Resultados do questionário de satisfação ao Pessoal Não Docente 

Em anexo. 

Para apurar o grau de satisfação foram realizados inquéritos, em que a escala usada varia de 

1 a 4, sendo que 1 significa Discordo Muito e 4 Concordo Muito. Assim, sempre que a média 

da satisfação por parâmetro for inferior a 2 ou a taxa de satisfação for inferior a 50,0%, são 

empreendidas ações corretivas de melhoria.  

Pontos fortes: 

➢ Salientam-se alguns parâmetros cujo índice de satisfação foi superior a 80%. São eles: 

Parâmetro % 2021 % 2018 
Comum aos 

alunos 

A Direção é acessível e responde às pessoas em tempo útil. 87 88  

Conheço os objetivos do Agrupamento relativamente às minhas 

funções. 
84 81  

Os serviços administrativos funcionam com eficiência. 83 88 X 

A escola está limpa e asseada. 97 88 X  

Tenho uma boa relação com os alunos. 100 100 X 

Promovo uma cultura de cidadania. 97 94  

Introduzo melhorias no meu trabalho que permitam aumentar a 

satisfação dos alunos/formandos e dos pais/Encarregados de 

Educação. 

100 94  

O atendimento aos alunos e ao público, em geral, é feito de forma 

eficaz e cortês. 
99 100  

Gosto de trabalhar nesta escola. 96 100 X 
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➢ Registe-se, que em vários parâmetros, o índice de satisfação foi inferior a 80%. São eles: 

Parâmetro % 2021 % 2018 
Comum aos 

alunos 

A Direção gere adequadamente os recursos humanos de que dispõe. 72 81  

A Direção informa sobre decisões que impliquem alterações ou 

mudanças no Agrupamento. 
67 69  

A Direção reconhece o meu trabalho. 66 76  

A Direção fomenta ações de melhoria dentro do Agrupamento. 65 88  

A Direção define claramente o papel e a responsabilidade de cada um. 63 88  

A Direção preocupa-se com as relações entre os não docentes e os 

alunos. 
68 75  

O Conselho Geral divulga as suas deliberações de forma eficaz. 65 59  

As chefias do Pessoal Não Docente, em conjunto com o respetivo 

pessoal, analisam o resultado do seu trabalho e definem medidas no 

sentido de lhe introduzir melhorias. 

61 56  

Sou tido em conta na avaliação dos serviços e funções da minha área 

de responsabilidade. 
69 81  

As chefias do Pessoal Não Docente gerem bem o serviço. 72 71  

O superior hierárquico influencia, positivamente, o seu trabalho. 63 81  

O superior hierárquico dá orientações relativamente aos aspetos que 

preciso de melhorar. 
62 88  

Tenho as condições de trabalho necessárias ao desempenho da minha 

atividade. 
61 94  

Contribuo na definição das linhas orientadoras a contemplar no 

Projeto Educativo. 
48 24  

A Direção faz reuniões com o Pessoal Não Docente para divulgar a 

missão e os objetivos do Agrupamento explicitados no Projeto 

Educativo. 

30 31  

A gestão das instalações, espaços e equipamentos é adequada à 

funcionalidade dos serviços. 
68 81  
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Os alunos contribuem para a conservação, higiene e segurança das 

instalações da escola. 
50 19  

O nível de segurança da escola é adequado. 74 73 X 

As formas utilizadas para a circulação de informação são eficientes. 72 77  

Sinto-me reconhecido e valorizado pelo meu mérito profissional. 55 65  

Sou incentivado a colaborar nas atividades do Agrupamento. 71 88  

 

Aspetos a melhorar: 

➢ Os parâmetros acima destacados, apesar de se situarem acima dos 50,0%, merecem 

especial atenção, visando a sua melhoria. 

 

Conclusão: 

➢ A taxa de satisfação manteve-se, na maioria dos parâmetros, abaixo de 3. Estes 

valores permitem concluir que o Pessoal Não Docente revela um grau de satisfação 

mediano relativamente ao funcionamento global do Agrupamento. 

➢ Registam-se diferenças com alguma relevância entre os resultados obtidos em 2018 

comparativamente com os de 2021. 
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CONCLUSÃO 

De acordo com os dados apresentados, Alunos/Formandos, Pais/Encarregados de Educação, 

Pessoal Docente demonstram um nível de satisfação global acima dos 90%, o que é bastante 

satisfatório. Registe-se que havia parâmetros comuns de satisfação entre os inquiridos. 

Porém o Pessoal não Docente, revela uma taxa de satisfação razoável de 70%, em relação ao 

funcionamento global do Agrupamento.  

Assim, o Agrupamento focar-se-á na melhoria dos parâmetros atrás identificados, visando, 

sempre, a promoção de uma cultura de garantia e melhoria contínua da qualidade do 

processo de ensino/aprendizagem, com vista à excelência e inovação. 
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