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Introdução
A equipa de avaliação interna do nosso Agrupamento tem vindo a
desenvolver um trabalho de avaliação do Agrupamento em diversos domínios,
consagrados na Lei nº31/2002 de 20 de dezembro. Pareceu-nos que a avaliação do
Agrupamento teria muito mais valor se tivesse o contributo de todos os protagonistas
da vida escolar- alunos, pais e encarregados de educação, pessoal docente e
pessoal não docente. Assim, de 2 em 2 anos têm sido aplicados inquéritos a estes
membros da comunidade escolar procurando conhecer as suas opiniões sobre o
funcionamento da escola. Os resultados dos inquéritos e as reflexões que estes têm
proporcionado têm sido publicados nos relatórios finais de avaliação interna. No
entanto, no final do ano letivo 2015-2016, quando nos preparávamos para aplicar os
inquéritos aos alunos, fomos desafiados pelo nosso perito externo, Dr José Augusto
Palhares a enriquecer e a dar um novo sentido aos inquéritos de opinião. Estes além
de nos revelarem as opiniões dos inquiridos, no caso concreto os alunos, poderiam
ser um importante meio para conhecermos melhor os nossos alunos: as suas
origens, o contexto familiar em que vivem, as suas perspetivas sobre a escola, os
seus hábitos de estudo, as suas ocupações de tempos livres, as suas projeções em
relação ao seu futuro, etc. Se conhecermos bem os nossos alunos, teremos
necessariamente mais facilidade em ajustar as nossas práticas (estratégias,
atividades, etc). Aceitamos o repto e como já não havia tempo para reformular os
nossos inquéritos, decidimos adiar a sua aplicação para o ano letivo seguinte 20162017. Seguidamente apresentam-se estes resultados, juntamente com algumas
reflexões realizadas pela equipa de avaliação interna que nos permitirão conhecer
melhor o perfil dos alunos do nosso Agrupamento, mas também a imagem e a
avaliação que eles fazem do nosso Agrupamento.
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Metodologia
A opinião e a avaliação do grau de satisfação dos alunos do 6º e do 9ºanos
de escolaridade foi aferida através da aplicação de um inquérito disponibilizado em
suporte

informático

(formulário

on-line,

disponibilizado

na

plataforma

do

Agrupamento, Edulink).
Nos meses de maio e junho de 2017, foram aplicados inquéritos a 154 alunos
do 6º ano e a 79 alunos do 9ºano de escolaridade, num total de 233 inquiridos(101
do sexo feminino e 132 do sexo masculino), com idades compreendidas entre os 11
e os 17 anos. Numa primeira fase, seriam só estes anos terminais os escolhidos.
Futuramente poder-se-á alargar o estudo aos alunos do 4ºano. Os inquéritos foram
disponibilizados através de um formulário on-line (do Google Docs), em duas partes:
na primeira foram colocadas questões que tinham como objetivo principal conhecer
a situação sociofamiliar, os seus hábitos de estudante e as suas ocupações
extraescolares. Na segunda parte foram colocadas questões que pretendiam
conhecer as suas opiniões sobre a escola e sobre o desempenho do Diretor, dos
Docentes, do pessoal não docente e das relações da escola com as famílias e a
comunidade. Os resultados foram sujeitos a tratamento estatístico no software de
análise estatística SPSS e, para os enriquecer, foram complementados e
confrontados com os resultados da avaliação sumativa dos alunos nos 1º, 2º e 3º
períodos e os resultados da 1ªfase dos exames nacionais do 9ºano de escolaridade.
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APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

1.1. Público-alvo
Foram aplicados inquéritos a 154 alunos do 6º e 79 alunos do 9ºanos de
escolaridade, num total de 233 inquiridos(101 do sexo feminino e alunas e 132 dos
sexo masculino), com idades compreendidas entre os 11 e os 17 anos.

1.2.

Residência

Gráfico 1-Residência dos alunos

39,50%

19,70%
9,40%

6,40%
2,60%

Margaride

Várzea

Varziela

Friande

Moure

2,10%

1,70%

Refontoura

Lagares,
Torrados,
Pombeiro

O Gráfico 1 revela que a maioria (quase 40%) dos nossos alunos vive na freguesia
de Margaride ou nas freguesias vizinhas. É de assinalar que há 10,2% dos alunos
que vivem em freguesias da área de influência de outros Agrupamento de escolas
do concelho, nomeadamente, Agrupamento de Escolas de Felgueiras, de Lagares e
de Airães.

6

Rua Manuel de Faria e Sousa – 4610-178 Felgueiras – Telefone: 255 926 669 – Fax: 255 926 769
www.manuelfariasousa.pt – manueldefariaesousa@gmail.com

DGEstE – Direção de Serviços da Região Norte

Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa

1.3.

Agregado familiar
Gráfico 2 – Composição do Agregado familiar
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A maioria (63,5%) dos alunos inquiridos vive em famílias «tradicionais», compostas
por pai, mãe e irmão(s). Há ainda 15% de alunos/as filhas/as únicos, que vivem só
com o pai e com a mãe.

Há cerca de 12% de alunos que vivem em famílias

monoparentais. Há 9,4% de alunos que vivem em famílias mais alargadas que
incluem outros familiares(avós, tios, etc.)

1.4. Tens irmãos? Quantos?
Gráfico 3 – Irmãos

Gráfico 4 – Número de irmãos
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Os gráficos 3 e 4 mostram que a maioria dos alunos interpelados no inquérito têm
irmãos e a maior parte (60,9%) tem 1 irmão ou irmã.
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1.5. «Quantas pessoas vivem em tua casa?»
Gráfico 5 – Número de pessoas que partilham a habitação
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Verificamos que a 52,8% dos alunos inquiridos partilha a habitação com mais 3
pessoas (sobretudo o pai, a mãe e 1 irmão ou irmã) e 23,2% vivem com mais duas
pessoas. É ainda significativa a percentagem de alunos (15,8%) que vivem em
famílias com 5 ou mais pessoas.

1.6. Escolaridade dos pais (pai e mãe)
Gráfico 6- Escolaridade do pai e da mãe
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O gráfico anterior (gráfico 6) evidencia os seguintes aspetos relevantes:
1- 60% dos pais estudaram até ao 9º ano. Por seu turno, nas mães esta
percentagem é de cerca de 57%.
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2- 25,3% das mães completaram o ensino secundário superando, ainda que
ligeiramente, os 24,9% dos pais.
3- Cerca de 16% das mães concluíram o ensino universitário. Esta percentagem é
5% superior à percentagem de pais que completaram o Ensino Universitário.
4- 0,4% das mães não sabe ler nem escrever.
Assim, verificamos que as mães dos alunos inquiridos são mais escolarizadas. Este
é um dado importante, se tivermos em conta que a escolaridade das mães é um
fator preditor do sucesso/insucesso.

1.7. Situação laboral dos pais (pai e mãe)
Gráfico 7- Situação laboral do pai e da mãe
Pai

Mãe
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85,80%
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A grandes maioria dos pais (90,5% dos pais e 85,8% das mães) exercem uma
profissão a tempo inteiro. A percentagem de desempregados é maior nas mães
5,6%) do que nos pais(3%). Há uma pequena percentagem de mães(2,6%) que se
ocupam de tarefas domésticas e 2,1% que desempenha uma atividade em part-time.
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1.8. Profissão do Pai (última ou actual)
Gráfico 8- Profissão do pai
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Relativamente à “Profissão do Pai”, constata-se que predomina a profissão de
operário fabril, cuja percentagem se cifra nos 37%. Segue-se a profissão de
empresário que assume uns expressivos 9,7%. De seguida, podemos constatar que
se segue, por ordem decrescente na tabela em análise, as profissões de operário de
construção civil (5%) vendedor (2,4%), administrativo (2%). As profissões de
mecânico e picheleiro surgem a seguir, com 1,7%. Seguidamente, com 1,3%,
encontram-se as profissões de empregado de balcão e informático. Há ainda um
leque de profissões, com valores muito residuais, que não constam no gráfico, mas
cuja totalidade perfaz 40%

1.9. Profissão da Mãe(última ou atual)
Relativamente à “Profissão da Mãe”, constata-se que predomina a profissão
de operária fabril, cuja percentagem se cifra nos 46,4%. Seguem-se a profissão de
administrativa, com 6,2%, e empresária, com uns expressivos 5,9%. De seguida,
podemos constatar que se seguem, por ordem decrescente na tabela em análise, as
profissões de professora, com 5,1% e funcionária pública, com 3,3%. Com 2,1%
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surge a profissão de contabilista, à qual se seguem as de cabeleireira e doméstica,
com 1,7%. As profissões de costureira e esteticista surgem a seguir, com 1,3% e
1,2%, respetivamente. Seguidamente, com 0,9%, encontram-se as profissões de
enfermeira e florista, e com 0,8%, as profissões de gerente, informática e operária
têxtil. É de referir que “outras profissões” atingem, na sua globalidade, 17,5%, sendo
de salientar que cada uma delas se cifra nos 0,4% perfazendo, cumulativamente, o
peso percentual atrás mencionado. A taxa de desemprego que se constata situa-se
nos 3,4%. (cf.Gráfico 9)
Gráfico 9- Profissão da mãe

3,30%

2,10%
Operária fabril

5,10%

Administrativa
5,90%
Empresária
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6,20%
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1.10. Situação Profissional do Pai
Em relação à situação profissional do Pai (Cf.Gráfico 10), podemos concluir que se
verifica uma maioria significativa de trabalhadores por conta de outrem/assalariados,
numa taxa que se traduz em 58,4%. Segue-se a situação de trabalhador por conta
própria (sem empregados a seu cargo), 16,3%, com mais 4% que a situação similar
de empresário/patrão (com empregados a seu cargo), com 15,9%. No que se refere
à situação de trabalhadores na empresa da família, a taxa percentual é de 1,7%. No
âmbito de “Outra situação” regista-se um peso percentual de 3%. Não responderam
4,7% dos inquiridos.
11

Rua Manuel de Faria e Sousa – 4610-178 Felgueiras – Telefone: 255 926 669 – Fax: 255 926 769
www.manuelfariasousa.pt – manueldefariaesousa@gmail.com

DGEstE – Direção de Serviços da Região Norte

Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa
Gráfico 10- Situação Profissional do Pai
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1.11. Situação Profissional da Mãe
Gráfico 11- Situação Profissional da Mãe
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Pela análise dos dados em análise relativamente à” Situação Profissional da Mãe”,
podemos concluir que se verifica uma maioria significativa de trabalhadores por
conta de outrem/assalariados, numa taxa que se traduz em 58,4%. Segue-se a
situação de trabalhador por conta própria (sem empregados a seu cargo), 14,6%,
com mais 3,9% que a situação similar de empresário/patrão (com empregados a
seu cargo), com 10,7%. No que se refere à situação de trabalhadores na empresa
12
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da família, a taxa percentual é de 6,97%. No âmbito de “Outra situação” regista-se
um peso percentual de 6,9%. Não responderam 2,5% dos inquiridos.

1.12. «Tens subsídio escolar?»
Gráfico 12- Subsídio escolar

Dos alunos que responderam (233) a maioria (57,1%) não tem subsídio escolar.

1.13. Escalão do Subsídio escolar
Gráfico 13- Escalão do Subsídio escolar

Dos alunos subsidiados, os que têm escalão B são mais do dobro (68,2%) dos que
têm escalão A.

1.14. «Alguma vez reprovaste?»
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Gráfico 14- Retenções

Dos alunos inquiridos (n=233) 15,5% (n=36) tem pelo menos uma retenção no seu
percurso escolar.

1.15. Número de retenções
Gráfico 15- Número de Retenções no percurso escolar

1 retenção
2 retenções
3 retenções

Do conjunto de 15,5% de inquiridos que disseram já ter ficado retidos no seu
percurso escolar, a grande maioria (58,3%) ficou retida uma vez. 38,9% tem duas
retenções no seu percurso escola e há apenas 1 aluno (2,8%) que tem mais de duas
retenções.

1.16. «Em que ano(s) de escolaridade reprovaste?»
Tabela 1- Número de Retenções no percurso escolar
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A tabela anterior mostra que é no 2ºano de escolaridade que se verifica a maior
percentagem de retenções(31,0%), seguido do 3ºano com 13,9% e do 5ºano com
11,2%. De assinalar que 8,3% afirmaram terem ficado retidos no 4º e no 6ºanos;
5,5% no 2 º e no 3ºanos e no 8º e no 9ºanos.

1.17. «Como avalias o teu desempenho escolar até ao presente?»
Gráfico 16- Apreciação do Desempenho escolar

Dos 231 alunos que responderam, 129 (55,4%) consideram o seu desempenho
“Bom”, 52 (22,3%) “Suficiente” e 42 (18%) “Muito Bom”. Apenas 1 aluno (0,4%)
considera o desempenho “Mau” e 7 (3%) “Insuficiente”.
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1.18. Avalia o teu comportamento na escola : atenção nas aulas
Gráfico 17- Avaliação da atenção nas aulas
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A grande maioria dos alunos considera que se mantém atento e muito atento nas
aulas. É residual a percentagem de alunos que reconhece a sua falta de atenção.

1.19. Avalia o teu comportamento na escola: participação
Gráfico 18- Participação nas aulas

19%

0,40%

3%
40,10%

1 (muito negativo)
2

3
4
37,50%

5 (muito positivo)

Existe uma percentagem mínima de alunos que considera a sua participação muito
negativa. A maior parte dos alunos considera que participa muito bem. Há um
grande grupo que considera que a participação é satisfatória.
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1.20. Avalia o teu comportamento na escola: colaboração nas atividades das
aulas
Gráfico 19- Colaboração nas atividades

21,60%

0,4%

0,9%

29,40%

1 (muito negativa)
2
3
4

47,60%

5 (muito positiva)

É considerável a percentagem de alunos que

entende colaborar muito

positivamente. Poucos são os que avaliam negativamente a sua colaboração nas
atividades.

1.21. Avalia o teu comportamento na escola: assiduidade
Gráfico 20- Assiduidade

0,40%

1,30%
10,80%
1 ( muito negativa)

2
3
4

60,30%

27,20%

5(muito positiva)

A assiduidade é vista pelos alunos como sendo positiva ou muito positiva. Ainda
assim, é considerável o número de alunos que admitem faltar.
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1.22. Avalia o teu comportamento na escola : cumprimento das regras
Gráfico 21- Cumprimento das regras nas aulas

0,90%
0,40%

24,20%

26%

1 ( muito negativa)
2
3
4
5 (muito positiva)

48,50%

São poucos os alunos que admitem não cumprir as regras. Os alunos consideram
que, ao nível do cumprimento das regras, têm uma prestação muito positiva: 48,5%
avalia o

cumprimento de regras com nível 4 e 26%

com nível 5. A maior

percentagem é dos que avaliam de forma muito positiva o cumprimento das regras.

1.23. Avalia o teu comportamento na escola : respeito pelos outros
Gráfico 22- Respeito pelos restantes membros da comunidade escolar

0,40%

0,40%

11,20%

1 ( muito negativa)
2
3
4

50%

37,90%

5 (muito positiva)
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87,9% dos inquiridos considera que

respeita bem ou muito bem os restantes

elementos da comunidade escolar. Há 11% que avalia com «suficiente» o respeito
pelos outros.

1.24. Avalia o teu comportamento na escola: realização das tarefas propostas
Gráfico 23- Realização das tarefas

1,30%
0,40%

29,40%

22,10%
1 ( muito negativa)
2
3
4
5 ( muito positiva)

46,80%
A maioria dos alunos (76,2%) considera corresponder bem ou muito bem às
solicitações dos docentes. Ainda é significativo o número dos que afirmam não
corresponder.

1.25. Avalia o teu comportamento na escola: interesse pelas aprendizagens
Gráfico 24- Interesse pelas aprendizagens

0,90%

26,70%

1,70%
23,30%

1 (muito negativo)
2
3
4
5 (muito posditivo)

47,40%
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Os alunos afirmam ser interessados ou muito interessados pelas aprendizagens,
numa grande percentagem. Continua a ser significativa a percentagem daqueles que
classifica o interesse pelas aprendizagens como «Suficiente»

1.26. Avalia o teu comportamento na escola: gosto pelos conteúdos
Gráfico 25- Gosto pelos conteúdos

0,40%

0,90%

17,20%

30,90%

1 ( muito negativo)
2
3
4
5 (muito positivo)

50,60%
Esta leitura evidencia que, em geral, os alunos dizem ter gosto pelos conteúdos
estudados. É muito residual a percentagem de alunos que dizem não ter gosto pelos
conteúdos lecionados.

1.26. Avalia o teu comportamento na escola: solidariedade (partilha de
experiências e saberes)
Gráfico 26- Espírito de Solidariedade

24,10%

0,40%

1,70%

25,40%

1 ( muito negativa)

2
3
4
5 (muito positiva)

48,30%
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Em geral, os alunos consideram que são solidários na partilha de saberes e
experiências.

1.27. Avalia o teu comportamento na escola: melhoria constante dos
resultados (competitividade)
Gráfico 27- Competitividade

0,40%
22,50%

0,00%

32,50%
1 (muito negativa)

2
3
4
5 (muito positiva)
44,60%

Conclui-se pela elevada competitividade dos alunos.

1.29. «Com que frequência estudas?»
Gráfico 28- Hábitos de estudo

Pela análise do gráfico anterior, verificamos que a maior parte dos alunos inquiridos
afirma estudar diariamente ou de segunda a sexta-feira (41,6% e 18,0%,
21
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respetivamente). Há uma percentagem significativa de alunos (12,9%) que afirma
estudar só nas vésperas dos testes e 4,7% que diz estudar só quando é obrigado/a.

1.30. «Em média, quanto tempo estudas por dia?»
Gráfico 29- Tempo de estudo diário

32,60%

25,80%

17,20%

14,20%

Menos de Entre 30 Entre 1-2
30 minutos minutos a
horas
uma hora

7,70%

Entre 2-3 Mais de 3
horas
horas

2,60%
NR

Verificamos que uma percentagem muito significativa dos alunos inquiridos estuda
diariamente entre 30 min. a 2 horas (58,4%). Há ainda uma percentagem
considerável de alunos (21,9%) que dizem estudar 2 horas ou mais.

1.31. «Com quem costumas estudar ?»
Gráfico 30- Acompanhamento no estudo

57,90%
28,80%
7,30%

0,90%
Sozinho(a)

3,40%

Acompanhado(a) Acompanhado(a) Acompanhado(a) Acompanhado(a)
no Centro de
pelo pai ou pela
por explicador
por outros
Estudos/ATL
mãe
(sozinho/a)
familiares

Verifica-se que mais de metade dos nossos alunos estuda sozinho. Há um número
significativo de alunos (40,4%) que tem acompanhamento no estudo ou em Centro
de Estudos/ATL, acompanhado por familiares e com a colaboração de explicadores.
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1.32. «Tens outras atividades para além da escola ?»
Gráfico 31- Número de atividades extraescolares por ano de escolaridade

48,70%

6º

46,80%

9º

22,70% 24,05%
9,10%

1

22,70%

19,50%

2

6,30%

3

nenhuma/NR

Gráfico 32- Tipo de atividades extraescolares

40,25%
34,17%

23,40%

6º

31,64%

9º

25,90%
18,98%
15% 17%
11,03%

9,74%
7,59%
6,32%
2,53%
1,29%

1,29%
0,00%

0,00%

5,06%

Os gráficos anteriores (gráfico 31 e 32) mostram que a maior parte dos alunos quer
de 6ºano quer de 9ºano têm uma única atividade extraescolar. Quanto à distribuição
por tipo de atividades, a maioria (40,25% no 6ºano e 31,64% no 9º) tem atividades
de índole religiosa (catequese, grupos de acólitos, coro). Há também um número
assinalável de alunos (23,4% no 6º e 34,17% no 9ºano) que têm atividades físicas
de recreação ou em ginásios.
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1.33. «Praticas algum desporto de competição ?»
Gráfico 33- Desporto de competição

4,3%

34,3%

N.R
Não
Sim

60,5%

Gráfico 34- Modalidade praticada

45,56%

18,90%
13,92%
7,59%

2,53%
2,53%

Futebol

Natação

Karaté

Dança

Ténis

Basquetebol

Relativamente à “Ocupação dos tempos livres”, constata-se que 60,5% dos
alunos não praticam qualquer desporto de alta competição e 34,3% praticam-no. O
desporto de alta competição mais praticado é o futebol (45,56%), seguido pela
natação (18,90%), Dança(13,92%) e Karaté (7,59%). Há ainda uma percentagem
mais baixa (2,53%) de alunos que praticam ténis e basquetebol.

1.34. Ocupação dos tempos livres
Relativamente a outras atividades de lazer, constata-se pela análise do
gráfico 35, que 10,3% dos alunos visitam frequentemente a Biblioteca Municipal,
1,7% muito frequentemente a visitam e cerca de 80% poucas vezes a visitam.
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O gráfico 36 mostra que 35,6% dos alunos tocam, frequentemente, um instrumento
musical e 61% dos alunos utilizam-no com pouca frequência.
Em relação aos hábitos de frequência de cinemas(gráfico 37) verifica-se que 42%
dos inquiridos fazem-no frequentemente e 57% pouco frequentemente.
Em relação ao gosto pela música (gráfico 38) , cerca de 86% dos alunos tem prazer
em ouvir música enquanto que 12% não têm esse gosto.
Quanto aos jogos na consola ou no computador (gráfico 39), cerca de 66% dos
alunos usam este passa tempo e cerca de 33% dos alunos manifestam pouco
interesse por este tipo de jogos.
Relativamente a atividades de natureza religiosa (gráfico 40), 56% dos alunos
participam neste tipo de atividades enquanto que 42,5 % participam com pouca
frequência ou raramente.
Em relação aos hábitos de leitura(gráfico 41) 54,5 % dos alunos inquiridos têm bons
hábitos de leitura e 44,6% pouco ou nada leem.
No gráfico 42, verifica-se que 92,7% dos alunos convivem com os amigos e 6%
pouco ou nada convivem.
De acordo com o gráfico 43, os nossos alunos praticam desporto e exercício físico
num número muito significativo, ou seja, cerca de 90%. Poucos são, cerca de 18%,
que não os praticam ou raramente os praticam.
Em relação ao costume de ver televisão, DVD, vídeos(gráfico 44), 80,2% praticam
este passa tempo, enquanto 18,4% dos alunos pouco o costumam fazer.
De acordo com os dados do gráfico 45, muito perto de 90% costuma navegar na
internet e só 8,6 ou não o fazem ou raramente o fazem.
Relativamente à participação dos alunos em redes sociais online(gráfico 46),
constata-se que 76% têm este hábito, enquanto que 22,4% ou não participam ou
raramente o fazem.
O gráfico 47 mostra que os alunos inquiridos não costumam frequentar espaços de
diversão como bares e discotecas. Só 11,2% dos inquiridos dizem que frequentam
estes espaços com frequência.
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Gráfico 35- Frequência da Biblioteca Municipal
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Gráfico 36- Alunos que tocam instrumentos musicais
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12,40%

37,80%

23,20%

Frequente
Pouco frequente
Nada frequente
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Gráfico 37- Hábitos de ida ao cinema
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Gráfico 38- Hábitos de ouvir música
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0,90%
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31,30%
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Gráfico 39- Hábitos de jogo (jogos de consola ou computador)
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Nada frequente
38,60%

Gráfico 40- Participação em atividade de caráter religioso
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Gráfico 41- Hábitos de Leitura
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Gráfico 42- Contactos com os colegas e amigos
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Gráfico 43- Prática de atividades desportivas
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Gráfico 44- Hábitos de utilização de meios audiovisuais
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Gráfico 45- Hábitos de utilização da internet

1,70%

7,30%

Muito frequente

Frequente
Pouco frequente
38,20%

51,50%

Nada frequente

Gráfico 46- Hábitos de utilização das redes sociais
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Gráfico 47- Hábitos de frequência de bares e/ou discotecas
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1.35. Profissão desejada
Tabela 2- Profissões desejadas pelos alunos

profissão

Nº

%

futebolista

31

13,3%

médico

15

6,43%

pediatra

12

5,15%

cirurgião

3

1,28%

veterinário/a

7

3,00%

engenheiro

12

5,15%

informático

11

4,72%

fotógrafo/a

7

3,00%

Cientista

6

2,57%

professor

5

2,14%

Educ.infância, designer, Youtuber, Emp. Calçado, Advogado/a

4

1,71%

cabeleireira, skater, Personal Trainer, polícia

3

1,28%

Biólogo, nadador, atriz, trolha, psicóloga, hospedeira de bordo,
biólogo/a, bombeiro, gestor/a, nadador, músico

2

0,85%
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Apresentador de televisão, bailarina, astrónomo, jornalista,
estilista, fisioterapeuta, guia. esteticista, mecânico, modelo
maquilhadora, inspetor PJ, tasqueiro, pintora, publicitário/a

1

0,42%

Não sei

26

11,15%

A tabela anterior mostra que, uma percentagem significativa dos alunos (15,86%)
que manifesta a vontade de exercer uma atividade profissional em áreas
relacionadas com a medicina. Há, depois, uma percentagem também assinalável de
alunos (13,3%) que manifesta a vontade de abraçar a carreira de futebolista. Foram
ainda referidas muitas outras profissões, de diferentes setores de atividade, mas
com uma percentagem muito pequena, correspondente à escolha de um ou dois
alunos. De salientar o facto de 26 inquiridos (11,15%) não saber que profissão
deseja seguir.

1.36. Curso pretendido
Gráfico 48- Curso desejado

Relativamente ao curso que o aluno gostaria de frequentar, contata-se que o
curso preferido é Ciências, seguido de Desporto, Artes, Informática, Humanidades,
Engenharia, Design e outros. Refere-se que “Outros” atingiu 28,9% e refere-se na
sua totalidade ao somatório de variados cursos com um ou 2 pretendentes à sua
frequência.
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2. O «Ofício do aluno» do 6º e do 9º anos: algumas tendências 1
Extraímos uma solução ACM (Análise das Correspondências Múltiplas), usando
o SPSS IBM Statistics (V. 25), a partir de 6 variáveis relativas aos alunos do 6.º ano
de escolaridade. Pretendíamos fazer uma aproximação ao “Ofício do aluno”, tendo
em conta o ano-turma, a frequência de estudo, com quem costuma estudar, o tempo
dedicado ao estudo, o perfil académico dos alunos e se pertencia a algum escalão
de ASE. Algumas tendências observadas (Cf. Figura 1):
i) Há uma clivagem entre os alunos que dizem estudar e os que estudam pouco
(até 30 min.) ou o fazem pontualmente (nas vésperas dos testes, quando
obrigados, só aos fins-de-semana ou quando têm de fazer o TPC);
ii) Os alunos que estudam menos fazem-no sozinhos, ao contrário dos que mais
estudam

que

dizem

fazerem-no

acompanhados

no

Centro

de

Estudos/Explicações e/ou acompanhados por familiares;
iii) As classificações tendem, em parte, a refletir este investimento no estudo,
sendo mais visível classificações até 3 valores entre os que estudam
menos do que haver uma clara evidência entre os que estudam mais e as
classificações mais elevadas;
iv) Há diferenciações nos desempenhos escolares nas práticas de estudo
relacionadas com a pertença a determinadas turmas. Porém, se há
diferenças entre a frequência semanal de estudo, o tempo que se lhe
dedica e o contexto/companhia que lhe está associado, diferenciando-se
as turmas 6.º G e 6.º F das turmas 6.º A e 6.º B, por exemplo, por outro
lado, quando se tomam as classificações com variável de leitura, emergem
diferenças significativas, em contraste, entre as turmas 6.º F e 6.º A com
melhores classificações e as turmas 6.ºG e 6.ºB com desempenhos
escolares inferiores;
v) O ter ou não subsídio escolar não parece ser uma variável muito explicativa
para compreender as práticas de estudo e os desempenhos escolares,

1

Comunicação do Prof.Doutor José Augusto Palhares, no dia 18 de junho de 2018,na Biblioteca
Municipal de Felgueiras, no âmbito da ação de capacitação de docentes do Pré-escola e do 1ºciclo do
AE D.Manuel de Faria e Sousa, que se realizou nos dias 18 de junho, 3 de julho e 19 de julho de 2018.
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não obstante as turmas G, F e E serem aquelas que mais integram alunos
com subsídio escolar.
Figura 1- «Ofício do aluno» do 6ºano de escolaridade

Quando se toma a figura seguinte (Figura 2) onde se pretende associar o “ofício do
aluno” à escolaridade dos progenitores, algumas observações anteriores poderão
encontrar alguma clarificação. Desde logo, as classificações 4-5 valores estão para
as escolaridades mais elevadas dos progenitores como as classificações até 3
valores estão para os níveis mais baixos de escolaridade dos pais e das mães. Mas
não é só: visualiza-se aqui com mais clareza o menor investimento no tempo e nos
processos de estudo. A turma 6.º F está mais próxima dos melhores resultados
escolares, caracterizando-se por investimento diário no estudo, muito embora os
progenitores não sejam detentores de escolaridade superior (predomina ensino
secundário), muito embora, tal como o 6.º A, o acompanhamento dos pais, seja
indicado no quotidiano do estudo.
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Figura 2- «Ofício do aluno» do 6ºano de escolaridade e a escolaridade dos pais

Reportando-nos à informação recolhida junto dos alunos do 9.º ano, quer no que
respeita aos dados do inquérito por questionário, quer no que concerne às
classificações

finais

no

exame

a

Língua

Portuguesa

e

a

Matemática,

complementarmente fizemos uma análise de clusters, tendo-se extraído 3 com a
seguinte composição – cluster 1, 13 casos; cluster 2, 35 casos e cluster 3, 31 casos
(Cf.Figura 3). As quatro turmas, para efeito do estudo, perfizeram 79 alunos. Assim,
o Cluster 1 é composto por alunos que obtiveram as notas mais elevadas nos dois
exames nacionais, cujos progenitores têm escolaridade superior, que tem
acompanhar os trabalhos/estudo dos filhos (estando estes também inseridos em
CE/explicações), alunos que estudam em média 1 a 2 horas por dia para além da
escola, sendo o 9.º B (e também o 9.º A) a turma mais característica deste cluster.
Por sua vez, o Cluster 2 é composto pelos alunos com desempenhos nos exames
nacionais abaixo dos 50% a ambas as disciplinas, denotando-se também que são os
alunos que estudam menos e de forma irregular, fazem-no sozinhos e cujos
progenitores têm baixos níveis de escolaridade. O 9.º C constitui a turma mais
característica deste cluster. Por último, o Cluster 3 é constituído por alunos com
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classificações intermédias, mas positivas, nos exames nacionais, tendem a ser
aqueles que dizem estudar mais (de 2.ª a 6-ª feira e diariamente, entre 2 a 3 horas –
alguns só aos fins de semana), cujos pais e mães têm entre o 9.º ano e o 12.º ano
de escolaridade. O explicador aparece junto destes alunos como um apoio ao
estudo. O 9.º D é a turma que melhor reflete as características deste cluster. Poderse-á deduzir que mais estudo não se repercute em melhores classificações,
sobressaindo neste exercício o capital escolar dos progenitores como uma alavanca,
à semelhança do que a literatura das ciências sociais e da educação vem
demostrando há algumas décadas. Os alunos alocados no cluster 1 não necessitam
tanto investimento no trabalho escolar para além da escola, porque os seus recursos
e experiências favorecem uma maior proximidade e naturalidade com os processos
e saberes escolares. Há que cuidar, num território TEIP, da atenuação destas
clivagens em vez de continuar a reproduzir as diferenças que socialmente se
observam para além dos muros da escola.
Figura 2- Alunos do 9ºano: estratificação por clusters
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Na última figura (Figura 4) procurou-se fazer uma apanhado geral tendo em conta
tanto os alunos do 6.º como os alunos do 9.º ano. Algumas notas poderão ser
extraídas dessa figura:
a) há uma natural clivagem entre o tempo e a frequência de estudo, nomeadamente
entre aqueles que se dedicam de 2 a 3 e mais horas diárias, que recorrem ao
CE/explicações e os que estudam menos de 30 minutos, ou só o fazem quando são
obrigados ou nas vésperas dos testes;
b) essa clivagem está correlacionada com o nível de escolaridade dos pais;
c) os alunos do 9.º ano são aqueles que emergem como os menos aplicados ao
contrário dos colegas mais novos do 6.º ano;
d) Os alunos do 6.º ano têm familiares com níveis de escolaridade mais elevados.
São tendências, sobretudo as verificadas junto dos alunos do 6.º ano, que, a
manterem-se, poderão conduzir a melhores resultados escolares dos alunos, quer
na avaliação contínua quer nos exames nacionais. A menos que os alunos inquiridos
tenham dado uma imagem do seu ofício desvirtuado da realidade, estamos em crer
que a consolidação das práticas de estudo em articulação com os dispositivos em
curso na escola poderão refletir uma melhoria das aprendizagens e a obtenção de
resultados na linha com as metas estabelecidas pelo agrupamento.
Figura 4
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3. Opinião sobre a escola
3.1.Condições de funcionamento e recursos das escolas
Procurou-se, neste capítulo, conhecer a opinião dos alunos sobre as
condições de funcionamento e sobre os recursos das diferentes escolas do
Agrupamento. Pediu-se que o fizessem recorrendo à escala de avaliação de 1(muito
negativo) a 5 (muito positivo).
Verificou-se que, em geral, existe uma avaliação positiva das condições e dos
recursos da escola. 8 indicadores (61,5%) foram avaliados com 4 (Bom) e 5 (38,5%)
foram avaliados com nível 3 (satisfaz). Houve, no entanto, uma percentagem
assinalável de alunos que avaliaram negativamente(com nível 1 e 2) alguns recursos
da escola, nomeadamente a sala de estudo(com 26,5% de opiniões negativas), a
cantina (com 18,1% de opiniões negativas) e a(s) sala(s) de informática e de
computadores (com 14,7% de opiniões desfavoráveis). (Cf. Tabela 3 e Gráficos 49 a
61)

Tabela 3- Avaliação do funcionamento e recursos das escolas (%)

1.Instalações da escola em geral
2.Salas de aulas
3.Laboratórios
4.Sala de Convívio/Polivalente
5.Espaços Desportivos
6.Biblioteca
7.Sala da Informática/ computadores
8.Bufete/bar
9.Cantina
10.Reprografia
11.Secretaria/Serviços Administrativos
12.Sala(s) de estudo
13.Recreios

1

2

3

4

5

2,60
0,40
0,90
1,70
0,90
0,90
1,30
0,90
2,20
1,70
1,30
10,80
1,80

11,20
9,90
6,70
1,70
10,30
5,60
13,40
7,30
15,90
12,00
3,40
15,70
11,00

46,80
46,80
35,40
39,90
34,30
28,30
36,20
34,30
46,40
37,80
33,50
36,30
31,60

37,30
40,80
43,00
44,60
42,90
45,10
39,20
39,50
30,20
30,20
37,80
31,80
37,30

2,10
2,10
13,90
6,00
11,60
20,20
9,90
18,00
5,20
5,20
24,00
4,50
18,40

Gráfico 49- Condições das instalações
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37,30%

2,10% 2,60%

11,20%

1(Muito
negativo)
2

46,80%

Gráfico 50- Condições das salas de aulas

2,10% 0,40% 9,90%
40,80%

1( Muito
negativo)

46,80%

Gráfico 51- Condições dos laboratórios

13,90%

0,90% 6,70%

1(Muito
negativo)
35,40%

43%

Gráfico 52 – Sala de Convívio/Pavilhão Polivalente

6%

1,70%

7,70%
1 (Muito negativo)

2
3
4
44,60%

39,90%

Gráfico 53 – Condições dos espaços desportivos/Campo de jogos
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0,90%

11,60%

10,30%
1 (Muito negativo)

2
3
4
34,30%

42,90%

5 (Muito Positivo)

Gráfico 54 – Condições da Biblioteca

0,90%

20,20%

5,60%
28,30%

1( Muito negativo)
2
3
4
5 (Muito positivo)

45,10%

Gráfico 55 – Condições da(s) Sala(s) de Informática

9,90%

1,30%

13,40%
1(Muito negativo)
2
3

4
39,20%

36,20%

5(Muito positivo)

Gráfico 56 – Condições do bufete/bar

0,90%
18%

7,30%
1(Muito negativo)

2
3
4
39,50%

34,30%

Gráfico 57– Condições da cantina
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5,20%

2,20%

15,90%

30,20%

1(Muito negativo)
2

3
4
46,60%

5(Muito positivo)

Gráfico 58– Condições da reprografia

5,20%

1,70%

1 (Muito Negativo)

12%

2
3
4
5(Muito positivo)

30,20%

37,80%

Gráfico 59– Condições da Secretaria/Serviços Administrativos

1,30%
3,40%

24%

1(Muito negativo)
2
3
4

33,50%

37,80%

5(Muito positivo)

Gráfico 60– Condições da sala de estudo

5,40%

10,80%
15,70%

31,80%

1(Muito negativo)
2
3
4
5(Muito positivo)

36,30%
Gráfico 61– Condições dos recreios
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1,80%

18,40%

11%
1(Muito negativo)
2
3
4
5(Muito positivo)

31,60%

37,30%

3. 2. «O que gostas mais na escola?»
À questão relacionada com o que mais gostavam na escola, os alunos
responderam numa percentagem muito elevada(45%) os espaços de recreio e do
campo de jogos. Há outros aspetos que agradam os alunos, mas em percentagem
muito inferior. (Cf.Gráfico 62)
Gráfico 62– Aspetos de que os alunos mais gostam

45%

9%

9%

4%

7%

10%

9%
3%

3%

1%

3. 3. «O que aprecias menos na escola?»
Em sentido oposto à questão anterior, questionou-se sobre o(s) aspetos(s)
que os alunos gostavam menos na escola. Obtiveram-se 23% de respostas muito
diversas que incluíam, por exemplo, os testes, a sopa, o gabinete do Diretor, as filas
no bufete, a escola, entre outros. Das restantes respostas dadas pelos alunos
destacam-se as opiniões negativas em relação às casa de banho(20%), às salas de
aula/Biblioteca(16%) e à Cantina(11%). (Cf.Gráfico 63)
Gráfico 63– Os que os alunos gostam menos
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16%
7%

23%

20%
11%

2%

5%

5%

5%

2%

3.4.Avaliação do trabalho do Diretor/Direção
Pretende-se, também, apurar o grau de conhecimento e de convivência com o
Diretor. A partir das respostas dadas verificamos que, no conjunto das 6 afirmações
apresentadas, os alunos assinalaram «Nunca» em 4 e «Poucas vezes» em 2.
Conclui-se, portanto, que os alunos reconhecem não ter um contacto próximo e
frequente com o Diretor (Cf. Tabela 4 e Gráficos 64 a 69).
Tabela 4-Contactos com o Diretor/Direção

O Diretor/Direção…
1-...esteve presente na minha sala
2-…esteve presente numa sessão com todos os
alunos
3-Fui chamado aos gabinete do Diretor por
questões disciplinares
4-Apresentei sugestões ao Diretor em nome da
Turma. Sou delegado(a) de Turma
6-... contacta connosco na cantina da escola
7-... conversa connosco no bufete ou no(s)
corredor(es)

Bast.
Vezes
2,60

Muitas
Vezes
1,30

Poucas
vezes
58,80

12,90

12,90

1,30

Nunca

NR

36,90

0,40

48,90

24,50

0,90

0,40

9,00

88,40

0,90

2,10

0,90

11,20

85,00

0,90

1,70

0,40

16,30

79,80

1,70

4,30

3,00

33,90

57,90

0,90

Gráfico 64– Visita do Diretor à sala de aula
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0,40%
36,90%

2,60%

1,30%
Bastantes
Vezes
Muitas
vezes
58,80%

Gráfico 65– Presença do Diretor em sessão com todos os alunos

12,90%
24,50%

12,90%

Bastantes
Vezes
Muitas
vezes

48,90%

Gráfico 66– Chamada ao gabinete do Diretor por questões disciplinares

9,00%

0,90%

1,30%
0,40%
N.R
Bastantes vezes
Muitas vezes
Nunca
Poucas vezes
88,40%

Gráfico 67– Representação da turma junto do Diretor
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2,10%
11,20%

0,90%

0,90%
N.R
Bastantes vezes
Muitas vezes
Nunca
Poucas vezes
85,00%

Gráfico 68– Contacto com o Diretor na cantina

1,70%

1,70%
0,40%

16,30%
N.R
Bastantes vezes
Muitas vezes
Nunca
Poucas vezes
79,80%
Gráfico 69– Diálogo com o Diretor

0,90%

33,90%

4,30%
3,00%

N.R
Bastantes vezes

Muitas vezes
Nunca
57,90%

Poucas vezes
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3.5 Importância do trabalho do Diretor e da Direção da escola
Na sequência da questão anterior, procuramos conhecer a opinião dos alunos
sobre a importância da missão do Diretor e do seu papel na escola. Analisando
atentamente os dados da tabela seguinte (Tabela 5) concluímos que os alunos
valorizam todos os aspetos apresentados, mas há alguns que merecem um
destaque, sendo consideradas muito importantes, a saber: garantir a segurança na
escola (70,4%); garantir um bom ambiente no estabelecimento escolar (62,7%);
incentivar o sucesso escolar(57,1%) e também, atender ao desempenho dos
docentes e promover um bom clima de aprendizagem (com cerca de 54% de
opiniões, cada).
Tabela 5-Importância do Trabalho do Diretor/Direção

Muito
Importante
(%)

Importante
(%)

Pouco
Importante
(%)

Nada
Importante
(%)

Não Sei
(%)

Estar disponível para ouvir os alunos

46,8

40,8

4,7

1,7

6,0

Resolver problemas de indisciplina

48,9

36,9

3,4

0,4

10,3

45,1

36,9

6,9

0,9

42,1

41,6

6,4

0,9

8,2

62,7

30,0

3,9

1,3

2,1

46,4

39,1

7,3

2,1

5,2

46,4

40,3

4,7

2,1

6,0

47,6

42,1

4,7

1,3

3,4

54,5

37,8

3,4

1,3

2,6

54,1

36,9

3,4

0,4

4,7

70,4
57,1

23,2
31,8

3,0
4,3

0,9
1,3

1,7
4,7

Representar a escola junto da
comunidade e no exterior (Ministério
da Educação, etc)
Gerir o pessoal não docente (A.Técnicos
e Operacionais)
Ser responsável pelo Bom ambiente na
escola
Receber/contactar Pais e Enc. Educ.
Divulgar as regras de funcionamento da
escola
Assegurar o bom funcionamento das
atividades letivas
Atender ao desempenho dos
professores
Promover um bom clima de
aprendizagem
Garantir a segurança na escola
Incentivar o sucesso escolar

10,3
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3.6. Avaliação dos professores
Pediu-se também que expressassem a sua concordância ou discordância
relativamente

às

afirmações

apresentadas

relativas

ao

desempenho

dos

professores. Os alunos têm uma imagem muito positiva dos seus professores tendo
em conta a percentagem elevada(mais de 70%) de concordância com a grande
maioria das afirmações. Contudo, há 3 afirmações em que se verificou uma
percentagem de concordância mais baixa: logo na primeira afirmação «Os meus
professores não faltam às aulas», somente 37,8% dos inquiridos assinalaram «Sim».
À primeira vista, esta resposta revela que, para os alunos, os docentes faltam muito.
Mas se analisarmos bem, o que se apresentou foi uma afirmação e não uma
questão/interrogação. Certamente, os alunos terão respondido a esta afirmação
como se se tratasse de uma pergunta. Daí os resultado contraditório verificado. Um
segundo

aspeto

que

não

mereceu

uma

percentagem

tão

clara

de

concordância(registou-se somente 69,5% de «Sim») foi a afirmação de que os
docentes acolhem as críticas e as sugestões que são apresentadas. Por fim, um
terceiro aspeto foi a afirmação de que os docentes “são uma espécie de amigos
mais velhos”, com “apenas” 56,7% de registos «Sim». Um outro aspeto que salta à
atenção é o facto de existirem algumas afirmações em que uma percentagem entre
10 e 15% de alunos manifestaram não ter uma opinião formada, tendo optado por
assinalar «Não Sei». Por fim, sublinha-se o facto de um(a) aluno(a) ter sentido a
necessidade de assinalar em campo aberto «Outro(s)» a ideia de que há
professores que não sabem o nome dos seus alunos. Apesar de se tratar da opinião
de um(uma) único(a) aluno(a), constitui uma afirmação de que os nossos alunos
valorizam as relações que os docentes estabelecem com eles e apreciam serem
conhecidos e reconhecidos pela sua identidade e não como mais um/a aluno/a no
conjunto mais vasto que é a turma.
Tabela 6- Avaliação dos docentes do Agrupamento

Os meus professores…

… não faltam às aulas
…têm uma boa relação com os alunos
… incentivam a participação…

SIM
(%)
37,8
85,4
95,3
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(%)
47,2
5,6
2,6

Não Sei
(%)
13,7
8,2
2,1
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…esclarecem dúvidas
…apoiam os alunos com mais dificuldades
…elogiam o trabalho dos alunos
…acolhem críticas e sugestões
…preocupam-se em manter a disciplina
…preparam bem as aulas
…são exigentes
…utilizam estratégias diversificadas
…divulgam os critérios de avaliação
…promovem a autoavaliação dos alunos
…são justos na atribuição das classificações
… são uma espécie de amigos mais velhos

88,8
85,8
71,3
69,5
92,7
88,0
88,8
74,2
89,7
91,8
78,1
56,7

2,6
4,7
14,6
20,6
2,6
6,4
5,2
12,4
4,7
2,6
8,6
25,3

6,9
9,4
13,7
9,9
4,3
5,6
6,0
13,3
5,2
5,6
12,9
16,3

OUTRO(S): “Há professores que não sabem o nome dos alunos”

3.7 Avaliação dos assistentes técnicos e operacionais
Relativamente ao desempenho do pessoal não docente, assistentes técnicos
e assistentes operacionais, os alunos fazem uma apreciação muito positiva do
trabalho desenvolvido por estes profissionais. Todas as afirmações apresentadas
foram maioritariamente avaliadas com nível 4(Bom) ou 5(Muito Bom) e as avaliações
menos positivas são muito residuais, com exceção da afirmação de que os
assistentes técnicos e operacionais executam as tarefas com rapidez que teve uma
avaliação negativa (com nível 1 ou 2) por parte de 13,9%. (Cf.Tabela 7 e Gráfico 70)
Tabela 7- Avaliação do desempenho dos A.Técnicos e A.Operacionais

Respeito pelos/as alunos/as
Simpatia
Disponibilidade para ajudar
Boa relação com os/as alunos/as
Preocupação em manter a disciplina
Competência
Rapidez na execução das tarefas

1
1,7%
2,6%
2,1%
1,7%
1,3%
2,6%
3,5%

2
6,4%
6,5%
6,9%
6,0%
4,3%
4,7%
10,4%

3
26,2%
26,7%
28,3%
30,5%
27,3%
20,2%
21,6%

4
33,9%
36,2%
37,3%
31,8%
30,3%
41,2%
42,9%

5
31,3%
28,0%
25,3%
30,0%
36,8%
31,3%
21,6%
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Gráfico 70– Avaliação do desempenho dos A.Técnicos e A.Operacionais
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2
3
4
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37,30%
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30,30%
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26,20% 31,30% 26,70%28,00%28,30%
30,50%30,00%27,30%
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1,70%
1,70%
1,30%

3.8. Avaliação do papel e do desempenho do(a) Diretor(a) de Turma
Outro aspeto sobre o qual se procurou obter a perspetiva dos alunos foi
perceber como é que estes avaliam o papel do Diretor de Turma e o seu
desempenho na missão de estabelecerem a ponte entre a escola e as famílias e
vice-versa.
Os resultados apurados revelam que os alunos avaliam de forma muito
positiva o desempenho do/a Diretor/a de Turma. Sublinham que estes se preocupam
em manter uma boa relação com os pais e encarregados de educação, estão
disponíveis para atender ou para comunicar com os encarregados de educação,
prestam informações, recorrendo a diversos meios, sobre a situação escolar e sobre
o desempenho dos alunos. (Cf.Tabela 8 e Gráficos 71 e 72)
Tabela 8- Avaliação das relações da escola com as famílias e do desempenho dos Diretores de Turma

O Diretor de Turma/
1-...mantém uma boa relação com os pais/E.Educ
2-…tem um horário compatível com o dos pais/E.Educ.
3-…está disponível para atender fora do horário de atendimento
4-…só contacta com os pais/E.Educ. em reuniões
5-…contacta com os pais/E.Educ através de diversos meios(telefone,
e.mail,etc)
6-…mantém os pais/E.Educ. informados sobre o desempenho escolar
dos/as alunos/as
7-…informa com tempo os pais/E.Educ. sobre as reuniões e atividades
da escola
8-…recebe muitos pais/E.Educ. que vêm à escola para obterem
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Sim
91,8%
81,1%
84,1%
34,8%
87,6%

Não
0,0%
8,2%
3,4%
54,1%
3,9%

Não Sei
8,2%
10,7%
12,4%
10,7%
8,6%

91,4%

1,7%

6,0%

93,1%

1,7%

4,7%

69,1%

4,3%

25,8%
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informações sobre os alunos
9-…só contacta com os pais/E.Educ quando há problemas na escola

36,1%

44,2%

18,9%

Gráfico 71 – Avaliação do desempenho do/a Diretor/a de Turma
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Gráfico 72 – Avaliação do desempenho do/a Diretor/a de Turma (cont.)
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3.9. Relações da escola com as famílias e com a comunidade local
Procurou-se, por fim, conhecer a perspetiva dos alunos sobre as relações que
a escola mantém com as famílias e com a comunidade local, em particular, as
parcerias com instituições locais. Além disso, pretendeu-se saber em que medida os
alunos falam com os pais sobre o que vai sucedendo na escola, em termos de
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actividades de complemento curricular. Pediu-se que, recorrendo a uma escala de
frequência (Sempre, Bastantes vezes, poucas vezes, nunca), os inquiridos
expressassem a sua opinião relativamente a um conjunto de afirmações
apresentadas.
Verificamos que os alunos não têm uma opinião consensual sobre a
dinamização de atividades por parte da escola

dirigidas às famílias e sobre a

participação dos pais nas actividades, uma vez que as opiniões se dividem entre
«Bastantes Vezes» e «Poucas vezes». Há um consenso sobre a pouca participação
dos pais nas atividades que se realizam na escola. Em sentido inverso, existe uma
ideia positiva sobre a cooperação da escola com instituições locais, sobre a
quantidade de atividades abertas à comunidade local que revelam o que se faz na
escola. Outro aspeto muito relevante é o facto de os alunos reconhecerem que a
vida escolar é um tema de conversa em família. (Cf. Tabela 9 e Gráfico 73)

Tabela 9- Avaliação das relações da escola com a comunidade local

A escola…
1-…promove atividades que envolvem as
famílias
2-...incentiva a participação dos
pais/E.Educ. na vida escolar(nas Assoc.Pais,
etc)
3-Os pais/E.Educ., em geral, participam nas
atividades da escola
4-... coopera com outras instituições locais
(Câmara, Junta de Freguesia, etc.)
5-Há atividades que mostram à
comunidade o que fazemos na escola
6-Falo com os meus pais sobre o que se
passa na escola

Sempre

Poucas
Vezes
30,9%

Nunca

Não sei

7,3%

Bast
vezes
38,6%

15,9%

7,3%

21 %

42,9%

21,9%

7,7%

6,4%

8,6%

31,8%

37,8%

12,9%

9%

18,5%

43,3%

16,3%

6,9%

13,7%

21,9%

41,6%

15,9%

5,2%

14,2%

27,5%

42,1%

18,5%

6,4%

5,6%
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Gráfico 73– Avaliação das relações da escola com as famílias e com a comunidade local
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A Equipa de Avaliação Interna
Julho de 2018
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