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Amostra estratificada – exemplo alunos 

No sentido de manter 
a representatividade e 
a proporcionalidade 
dos grupos 
entrevistados: 
 o número de 

entrevistas 
determinou-se em 
função dos cálculos 
apresentados. 

 a escolha dos alunos 
contemplou todas 
as turmas. 



Resultados 

Docentes 



 Existe o factor negativo da distância das escolas em relação à escola-sede; 
 Maior proximidade dos docentes com o Director, maior o grau de satisfação;  
 Solicitação para que o Director esteja mais presente no seu local de trabalho e em 
todas as actividades desenvolvidas no Pré-escolar e no 1.º C.E.B.; 
 Os docentes dos 1.º, 2.º e 3.º C.E.B. avaliaram a concepção e gestão do 
Agrupamento com Bom; 
 Existe a preocupação por parte da Direcção Executiva em promover eventos que 
contribuem para a criação de uma óptima cultura de escola. 
 A D.E. toma decisões no momento oportuno, actua de forma democrática, 
ausculta e negoceia com a comunidade escolar na tomada de decisões, define o 
papel e responsabilidade das pessoas envolvidas no P.E. e acompanha de forma 
bastante satisfatória o trabalho atribuído/desenvolvido. 
 
A melhorar 
 o nível da comunicação entre o Director e a Direcção Executiva; 
 a visibilidade do Conselho Geral; 
as condições de frequências das acções de formação. 

 



Não Docentes 



 Existe um descontentamento maior dos que os restantes agentes 
educativos; 
Avaliam o desempenho das suas funções como muito positivo, 
contrariamente à avaliação que fazem das lideranças e das suas 
condições de trabalho no Agrupamento; 
 Quanto maior a distância da escola-sede, maior o 
descontentamento.   
 A divulgação dos documentos estruturantes do Agrupamento deve 
ser melhorada. 



Alunos 



 Quanto maior a faixa etária dos entrevistados, maior o espírito crítico e a 
exigência.; 
As crianças do Pré-Escolar e do 1.º C.E.B. manifestaram um grande agrado por 
pertencer a este Agrupamento, em viver a sua escola; 
 Apontam pistas de melhoria para aperfeiçoar as infra-estruturas das suas 
respectivas escolas; 
 Lamentam o facto de não se desenvolver estratégias que propiciem a sua auto-
avaliação. 
 Os alunos do 1.º C.E.B. referem que o diálogo estabelecido entre os professores e 
os alunos é muito bom, bem como a informação fornecida aos alunos sobre as 
finalidades e os objectivos das actividades pedagógicas, fazendo prova de grande 
disponibilidade e acessibilidade na comunicação; 
 Os métodos de ensino obtiveram bons resultados, bem como o relacionamento 
entre professores e alunos;  
Os alunos dos 2.º e 3.º C.E.B., partilham do entusiasmo dos seus colegas em 
pertencer a este Agrupamento; 
 Referem queixas pontuais a nível das infra-estruturas; 
 Mostram um nível de satisfação claramente positivo no que diz respeito às 
lideranças e ao Ensino e Metodologias adoptados neste Agrupamento. 



Pais/Encarregados de Educação 

 Manifestaram grande agrado com o ensino ministrado aos seus educandos;  
Lamentam o facto de não possuírem o conhecimento desejável dos documentos 
estruturantes do Agrupamento; 
 As lideranças deverão desenvolver os trâmites necessários no sentido de melhorar a 
comunicação/divulgação dos documentos que determinam a Vida do Agrupamento. 
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