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Constituição do Agrupamento 

 

Jardins de Infância e Escolas EPE 1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB SEC 

Jardim de Infância de Pínzio, Pinhel X     

Escola Básica de Freixedas, Pinhel  X    

Escola Básica n.º 1 de Pinhel X X    

Escola Secundária de Pinhel   X X X 

 

Os seguintes estabelecimentos escolares do Agrupamento não se encontram a funcionar no corrente 
ano letivo pelo facto das crianças e dos alunos terem sido deslocados para outras escolas: Escola 
Básica de Alverca da Beira; Escola Básica n.º 2 de Pinhel; Escola Básica de Pala. 

  



 
 

AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS  

Agrupamento de Escolas de Pinhel 

3  

1. Introdução 

A Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, alterada pelo Art.º 182 da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, 
aprovou o sistema de avaliação dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e 
secundário, no âmbito do qual se realizaram, até à data, dois ciclos de Avaliação Externa das Escolas, o 
primeiro entre 2006-2007 e 2010-2011 e o segundo entre 2011-2012 e 2016-2017. 

No ano letivo 2018-2019 iniciou-se o terceiro ciclo da Avaliação Externa das Escolas. 

O presente relatório expressa os resultados da avaliação externa do Agrupamento de Escolas de Pinhel, 
realizada pela equipa de avaliadores com recurso a uma metodologia que inclui a observação da prática 
educativa e letiva, efetuada nos dias 11 e 12 de novembro de 2021, a análise dos documentos estruturantes, 
dos dados estatísticos oficiais e das respostas aos questionários de satisfação aplicados a alunos, docentes e 
não docentes e pais/encarregados de educação, bem como a visita às instalações e entrevistas a elementos 
da comunidade educativa, realizadas entre os dias 15 a 18 de novembro de 2021. 

A equipa de avaliação externa visitou a Escola Básica n.º 1 de Pinhel (educação pré-escolar e 1.º ciclo) e a 
Escola Secundária de Pinhel (2.º, 3.º ciclos e ensino secundário) e realizou a observação da prática educativa 
e letiva nas mesmas escolas 

Escala de avaliação 

Níveis de classificação dos quatro domínios 

Excelente: predomínio de pontos fortes em todos os campos de análise, incluindo práticas inovadoras e 
resultados notáveis. Não existem áreas que carecem de melhorias significativas. Tanto as práticas inovadoras 
como os resultados notáveis são generalizados e sustentados.  

Muito bom: predomínio de pontos fortes em todos os campos de análise, incluindo boas práticas e resultados 
notáveis. Tanto as boas práticas como os resultados notáveis são generalizados. 

Bom: os pontos fortes sobrepõem-se significativamente aos pontos fracos, na maioria dos campos de análise. 
Os resultados são positivos na maioria dos indicadores, mas existem ainda áreas significativas de melhoria. 

Suficiente: os pontos fortes sobrepõem-se aos pontos fracos, na maioria dos campos de análise, mas a ação 
ainda não é generalizada, nem sustentada. Os resultados são positivos na maioria dos indicadores, mas 
existem ainda lacunas importantes e a melhoria nos últimos anos não é evidente. 

Insuficiente: os pontos fracos sobrepõem-se aos pontos fortes ou existem áreas importantes que carecem 
de melhorias urgentes. Os resultados são globalmente negativos e não revelam uma tendência de melhoria 
consistente. 

O relatório e o contraditório apresentados no âmbito da Avaliação Externa das Escolas 2021-
2022 estão disponibilizados na página da IGEC. 
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2. Quadro resumo das classificações  

DOMÍNIO CLASSIFICAÇÃO 

Autoavaliação Bom 

Liderança e gestão Muito Bom 

Prestação do serviço educativo Bom 

Resultados Bom 

 

 

3. Pontos fortes 

DOMÍNIO PONTOS FORTES 

 

Autoavaliação 
 

 Processo de reflexão que ocorre em órgãos e equipas sobre o desempenho do 
Agrupamento, com impacto na melhoria organizacional e na prestação do serviço 
educativo. 

Liderança 
e gestão 

 Visão estratégica, partilhada pelos diferentes atores educativos, centrada na 
promoção de uma escola inclusiva, orientada para a melhoria das aprendizagens. 

 Ação do diretor e da sua equipa na mobilização e valorização dos recursos 
internos e captação e envolvimento de instituições e agentes da comunidade, 
com impacto positivo nos serviços prestados. 

 Processos de organização e gestão das crianças e dos alunos, bem como dos 
recursos humanos do Agrupamento, promotores de um bom ambiente escolar. 

 
Prestação do 

serviço educativo 
 

 Oferta educativa que proporciona aos alunos um alargado conjunto de 
experiências de enriquecimento pessoal e social, correspondendo globalmente 
às expectativas da comunidade local e com impacto na inclusão. 

 Clima de aula favorável à aprendizagem, caraterizado pela boa relação entre 
crianças/alunos e adultos na sala de atividades/aula, propiciador de ambientes 
educativos inclusivos. 

 Práticas de regulação do desenvolvimento do currículo, que garantem o 
cumprimento das planificações e a implementação adequada de medidas de 
reforço das aprendizagens. 

Resultados 

 Desempenho nos cursos científico-humanísticos e cursos profissionais do ensino 
secundário, evidenciando uma sustentabilidade consistente, que se constitui 
como fator de melhoria das aprendizagens e valorização dos alunos. 

 Participação das crianças e dos alunos em diferentes atividades, com impacto no 
seu desenvolvimento pessoal e social e sentido de pertença. 

 Reconhecimento da comunidade relativamente ao serviço prestado às crianças e 
aos alunos e à valorização do meio local. 
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4. Áreas de melhoria 

DOMÍNIO ÁREAS DE MELHORIA 

 
Autoavaliação 

 Adoção de um referencial e de uma metodologia que garantam maior rigor no 
processo de análise e interpretação dos dados obtidos. 

Liderança 
e gestão 

 Estruturação do plano anual de atividades, em coerência com as linhas 
orientadoras do projeto educativo, no sentido de melhor corresponder ao 
objetivo proposto de promover a articulação curricular.  

 Definição de um plano de formação para os trabalhadores, assente num 
diagnóstico rigoroso, que vá ao encontro das necessidades e prioridades 
pedagógicas do Agrupamento.   

 
Prestação do 

serviço educativo 
 

 Aproveitamento dos instrumentos de gestão do currículo já existentes, com vista 
a aprofundar os processos de inovação e flexibilidade curricular. 

 Operacionalização dos critérios de avaliação definidos e melhoria na sua 
divulgação, designadamente junto dos encarregados de educação. 

 Criação de mecanismos de acompanhamento e supervisão entre pares e pelas 
lideranças intermédias em contexto de sala de aula, como meios de 
desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes.  

Resultados 

 Tratamento dos resultados dos alunos oriundos de contextos socioeconómicos 
desfavorecidos, de grupos culturalmente diferenciados e dos alunos com relatório 
técnico-pedagógico, programa educativo individual e/ou com plano individual de 
transição (PIT), tendo em vista aferir a eficácia das medidas implementadas na 
promoção da equidade e inclusão. 

 Atribuição de tarefas e responsabilidades aos alunos, para desenvolver a sua 
autonomia na tomada de decisões e na apresentação de propostas próprias. 

 

 

5. Juízos avaliativos  

 

5.1 – Autoavaliação 

Desenvolvimento 

Regularmente, são produzidos relatórios que monitorizam áreas do desempenho do Agrupamento, 
por exemplo, ao nível da execução do plano anual de atividades, do trabalho desenvolvido pelas 
bibliotecas escolares e dos resultados académicos alcançados trimestralmente. No ano letivo de 
2020-2021, no âmbito do Plano de Capacitação Digital dos Docentes, estes responderam a um 
inquérito por questionário tendo por base a ferramenta de autoavaliação Check-In e, no âmbito do 
Projeto Adélia promovido pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças 
e dos Jovens, alunos, pais e docentes preencheram também um questionário com incidência em 
vários aspetos do clima de escola. Os processos revelam-se adequados à realidade do Agrupamento 
e abrangem a globalidade da comunidade escolar. 
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Paralelamente, desenvolve-se um processo de autoavaliação, a cargo de uma equipa, cujo trabalho 
mais relevante remonta a 2015, com a produção de um relatório que levou à implementação de um 
plano de melhoria para o triénio de 2015-2016 a 2017-2018. Desde então, o trabalho tornou-se 
menos sistemático, para o que contribuiu o funcionamento condicionado das escolas decorrente da 
doença COVID-19, tendo a equipa elaborado recentemente um relatório reflexivo sobre os quatro 
domínios abrangidos pela avaliação externa das escolas, com base nos relatórios dos diferentes 
processos de monitorização interna implementados no Agrupamento.  

 

Consistência e impacto 

A recolha de dados é regular e abrangente. Porém, no recente relatório de autoavaliação, que se 
constituiu fundamentalmente como um processo de meta-reflexão, é patente a ausência de um 
referencial ajustado ao Agrupamento e a indefinição de uma metodologia abrangente e autónoma 
que permita maior solidez nas conclusões obtidas, sobre as quais a comunidade educativa ainda não 
teve oportunidade de iniciar um processo de reflexão.  

A identificação de pontos fortes e áreas de melhoria, por exemplo no projeto educativo, e as 
reflexões que os departamentos curriculares, o conselho pedagógico e as equipas pedagógicas 
constituídas por ano (REP) fazem regularmente sobre o desempenho do Agrupamento, com enfoque 
no processo de ensino e aprendizagem, mostram-se consequentes.  Os diagnósticos obtidos têm 
sido relevantes na melhoria organizacional e na implementação de medidas de recuperação das 
aprendizagens que se traduzem em melhores resultados escolares. 

 

 

5.2 – Liderança e gestão 

Visão e estratégia 

O projeto educativo, construído para o quadriénio 2018-2021, define linhas que orientam a ação do 
Agrupamento para a consecução do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO). 
A partir de uma análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) expressa a missão, 
visão e valores da organização e define objetivos centrais, objetivos estratégicos e indicadores, em 
áreas críticas de desenvolvimento, com particular realce para a melhoria dos resultados e dos 
processos de ensino e aprendizagem. O discurso dos responsáveis escolares, que é partilhado pelos 
diferentes atores educativos, enfatiza estes objetivos estratégicos, a que se associa um forte 
empenho em promover a integração do Agrupamento na vida da comunidade local. 

Os restantes documentos orientadores estão globalmente orientados para a consecução dos 
objetivos definidos. No plano anual de atividades, contudo, muito centrado numa apresentação 
cronológica de comemorações e eventos, não se encontra clarificado tal alinhamento. Não se verifica 
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igualmente, ao contrário do que expressa este documento, que sirva de alavanca ao trabalho 
interdisciplinar e à articulação curricular no âmbito dos domínios de autonomia curricular (DAC). 

 

Liderança 

O diretor e a sua equipa exercem uma liderança dinâmica orientada para o cumprimento das metas 
e objetivos educacionais. Incentivam e motivam os diferentes atores educativos à participação na 
vida do Agrupamento, com realce para a boa colaboração mantida com a comunidade local, que se 
traduz no aproveitamento de recursos materiais e humanos em prol das aprendizagens das crianças 
e dos alunos. As lideranças intermédias são valorizadas, sendo-lhes atribuídas responsabilidades e 
reconhecida autonomia na sua atuação. 

A ligação com a comunidade, instituições e agentes do meio local concretiza-se numa multiplicidade 
de parcerias e protocolos, merecendo destaque a cooperação com a Câmara Municipal de Pinhel no 
desenvolvimento de atividades comuns e na boa gestão das instalações. As parcerias com 
instituições particulares de solidariedade social e empresas locais têm sido importantes na melhoria 
da qualidade das aprendizagens, por exemplo, através dos estágios profissionais e na promoção da 
inclusão. 

 

 

 

 

 

 

Gestão 

As práticas de gestão e organização das crianças e dos alunos respeitam princípios da equidade e 
inclusão, nomeadamente no que concerne à organização de grupos e turmas, cujos critérios de 
constituição estão divulgados junto da comunidade educativa.  

Professores e assistentes técnicos e operacionais mostram-se comprometidos em proporcionar às 
crianças e aos alunos um ambiente propício às aprendizagens, que se caracteriza por ser seguro, 
saudável, ecológico, socialmente acolhedor, inclusivo e cordial. 

 

 

 

O Agrupamento participa e desenvolve diversos projetos e concursos, dos quais se destaca, pela 
perspetiva inovadora, o projeto O Mar Começa Aqui, no âmbito do Programa Eco-Escolas, 
galardoado com a atribuição de um primeiro prémio, em que se destacam as pinturas junto das 
sarjetas da escola-sede, evidenciando que o mar começa efetivamente ali. Merece igualmente 
destaque o programa de rádio A Voz da Escola que semanalmente, em colaboração com a Rádio 
Elmo, dá voz ao programa aLer+ 2027, do Plano Nacional de Leitura, com o objetivo de 
desenvolver o prazer da leitura e da escrita. 
 

O bom ambiente escolar, reconhecido pela comunidade como uma mais-valia do Agrupamento, 
é fator de atração de novos alunos, nomeadamente de concelhos vizinhos, e de fixação dos 
trabalhadores. 
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A distribuição e gestão dos recursos humanos é feita de acordo com as necessidades das crianças e 
dos alunos, estando assegurado o bom funcionamento dos diferentes setores. Os profissionais 
sentem-se valorizados e reconhecidos pelo trabalho prestado. São proporcionadas algumas ações 
de atualização profissional a docentes e não docentes, mas desenquadradas de um plano 
estruturado que identifique as reais necessidades e prioridades pedagógicas do Agrupamento. Os 
estabelecimentos de educação e ensino dispõem de espaços adequados e os recursos tecnológicos 
são variados e rentabilizados, o que favorece e potencia a flexibilidade do trabalho com os grupos e 
as turmas. 

Os canais de comunicação são diversificados, garantindo o acesso à informação relevante pela 
comunidade educativa. Os dados contantes da página do Agrupamento na Internet são variados e 
os contactos com alunos, pais e trabalhadores do Agrupamento são fáceis e estão agilizados.    

 

 

5.3 – Prestação do serviço educativo 

Desenvolvimento pessoal e bem-estar das crianças e dos alunos 

O Agrupamento desenvolve diversas iniciativas que promovem a autonomia e a responsabilidade 
individual. A atribuição de tarefas, a participação em atividades solidárias, a realização de reuniões 
dos delegados de turma com o diretor e a implementação da figura do provedor potenciam o 
desenvolvimento integral das crianças e dos alunos. O Agrupamento valoriza a diferenciação 
organizativa dos espaços escolares e investe em ações que envolvem as famílias e entidades locais 
na vida escolar, perspetivando a inclusão e o desenvolvimento do sentimento de bem-estar nos seus 
alunos. 

 

 

 

As medidas de prevenção e proteção de comportamentos de risco e as de orientação escolar, em 
que intervêm os serviços de psicologia e orientação, diretores de turma e parceiros locais, revelam-
se positivas, sendo residuais os casos de desistência e abandono escolares. 

 

Oferta educativa e gestão curricular 

A oferta educativa, nas dimensões curricular e de enriquecimento curricular, vai ao encontro dos 
interesses dos alunos, desenvolve as competências inscritas no PASEO e corresponde, globalmente, 
a necessidades da comunidade local. Neste âmbito, refira-se a oferta dos cursos profissionais 

O provedor do aluno, docente designado pelo conselho pedagógico, exerce uma ação importante 
na orientação dos alunos no exercício dos seus direitos, bem como no cumprimento dos seus 
deveres, facilitando a sua integração na comunidade escolar e contribuindo para a promoção do 
seu sucesso educativo.  
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(Técnico de Multimédia e Técnico de Proteção Civil), adequada ao meio, mas, ainda assim, 
insuficiente face à dinâmica do tecido empresarial do concelho.  

São valorizadas as dimensões cultural e científica, o que proporciona aos alunos um alargado 
conjunto de experiências de enriquecimento pessoal e social (p. ex., as disciplinas de oferta 
complementar: Educação Digital no 1.º ciclo, Património Cultural e Património Ambiental no 2.º 
ciclo; ofertas de cursos profissionais). O Agrupamento dá também uma forte ênfase ao 
desenvolvimento da dimensão artística, especialmente no domínio das artes plásticas, expressa pela 
opção curricular assumida na oferta do curso científico-humanístico de Artes Visuais e na instalação 
de uma galeria permanente para exposição de peças artísticas realizadas pelos alunos.  

A articulação curricular tem sido adotada pelo Agrupamento como um objetivo prioritário, ainda em 
desenvolvimento, que se consubstancia, essencialmente, na implementação das ações previstas no 
“Plano de Articulação”, no funcionamento das equipas pedagógicas de ano e na implementação dos 
domínios de autonomia curricular (DAC). Porém, algumas indefinições de conceção e 
operacionalização destes instrumentos prejudicam a promoção de uma gestão integrada do 
currículo, bem como o desenvolvimento de processos de inovação e flexibilidade curricular.  

 

Ensino, aprendizagem e avaliação 

É notório o empenho dos docentes na construção de um clima de aula favorável à aprendizagem, 
caraterizado pela boa relação entre crianças/alunos e adultos na sala de atividades/aula, propiciador 
de ambientes educativos inclusivos. As estratégias de ensino são diversificadas, incluindo, ainda que 
não de forma sistemática, as que favorecem o desenvolvimento do espírito crítico, a resolução de 
problemas e o trabalho de grupo. 

Os trabalhos de natureza prática e experimental, que potenciam aprendizagens significativas e 
ativas, encontram-se regularmente integrados no desenvolvimento do currículo, com maior 
relevância no ensino secundário e em algumas atividades de complemento do currículo (p. ex., Eco-
Escolas, Escola de Ciência Viva do 3.º ano de escolaridade e clube de Programação e Robótica). A 
aposta nas tecnologias digitais é assumida como um recurso educativo relevante e as bibliotecas 
tendem a otimizar os recursos do Agrupamento em iniciativas transversais que complementam o 
currículo (p. ex., projetos Literatura Infantil, aLer+ e Expressar’Te). 

A inclusão das crianças e alunos é assegurada com a implementação de medidas diversificadas de 
suporte à aprendizagem e inclusão, como por exemplo os apoios educativos e terapias, o 
desdobramento de turmas, a coadjuvação e o reforço nas disciplinas sujeitas a exame nacional, as 
quais são implementadas com os recursos próprios do Agrupamento e com a colaboração de 
diferenciados parceiros, tais como o Centro de Respostas Integradas – CRI, Centro de Saúde local 
e Câmara Municipal de Pinhel. Globalmente, são proporcionadas respostas adequadas às situações 
diagnosticadas, ainda que não se verifique a monitorização sistemática da eficácia das medidas 
implementadas.  
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São utilizados instrumentos diversificados de avaliação, assumindo esta uma natureza 
essencialmente formativa. Todavia, são notórias as dificuldades na operacionalização dos novos 
critérios de avaliação e na sua divulgação, designadamente junto dos encarregados de educação.   

As famílias são envolvidas na vida escolar através das atividades em que participam e do 
acompanhamento que fazem dos seus educandos, sendo de destacar a flexibilidade no atendimento 
por parte dos diretores de turma/titulares de grupo e turma. A ação dos pais e da associação que 
os representa contribui efetivamente para a resolução de problemas e para a melhoria das condições 
do ensino e aprendizagem. 

 

Planificação e acompanhamento das práticas educativa e letiva 

O Agrupamento apresenta práticas consolidadas de regulação do desenvolvimento do currículo que 
se concretizam na monitorização do cumprimento dos planos curriculares e na análise cuidada dos 
resultados da avaliação das aprendizagens das crianças e dos alunos, em sede das estruturas de 
coordenação educativa e supervisão pedagógica e nos órgãos de direção, administração e gestão. 
Estes mecanismos garantem o cumprimento das planificações e os necessários ajustamentos das 
medidas que visam o acesso e o reforço das aprendizagens.  

O trabalho docente está alicerçado numa perspetiva colaborativa ao nível do planeamento, da 
elaboração dos instrumentos de avaliação e da partilha de recursos. No entanto, a opção de atribuir 
a lecionação das turmas de um ano letivo apenas a um docente é um fator que dificulta a regulação 
do trabalho entre pares. A reflexão e a partilha de práticas científico-pedagógicas são essencialmente 
implementadas nas equipas pedagógicas de ano.  

A regulação da prática letiva pelas lideranças intermédias tem um cariz marcadamente informal e 
não estão ainda instituídos mecanismos de supervisão em contexto de sala de aula como forma de 
desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

 

5.4 Resultados 

Resultados académicos 

No triénio 2016-2017 a 2018-2019, considerando os alunos do país com perfil socioeconómico 
semelhante, a percentagem de alunos do Agrupamento que concluem o 1.º ciclo do ensino básico 
até quatro anos está em linha com a média nacional. No 2.º ciclo, a percentagem de alunos que 
concluem em dois anos é elevada, superando ligeiramente os valores nacionais em todos os anos 

O centro de apoio à aprendizagem, em articulação com parceiros externos, mostra uma ação 
dinâmica, plural e agregadora dos recursos humanos e materiais, mobilizando saberes e 
experiências para a inclusão dos alunos. 
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do triénio. No 3.º ciclo, no que respeita aos alunos que terminam o ciclo após um percurso sem 
retenções nos 7.º e 8.º anos, o Agrupamento apresenta um desempenho irregular, encontrando-se 
abaixo dos valores nacionais no ano letivo 2017-2018 e em linha nos restantes anos do triénio. 

Relativamente ao ensino secundário, a percentagem dos alunos dos cursos científico-humanísticos 
que obtêm positiva nos exames nacionais do 12.º ano, após um percurso sem retenções nos 10.º e 
11.º anos, regista uma evolução positiva, superando os valores nacionais em 2017-2018 e 2018-
2019. Quanto aos cursos profissionais, no mesmo triénio, verifica-se que a percentagem de alunos 
do Agrupamento que concluíram o curso em três anos está em crescimento, encontrando-se sempre 
acima dos valores nacionais. 

No biénio 2017-2018 e 2018-2019, a percentagem de alunos que beneficiam da Ação Social Escolar 
(ASE) que concluíram o 2.º ciclo em dois anos de escolaridade encontra-se acima dos valores 
nacionais, considerando os alunos do país com perfil semelhante e que frequentavam escolas com 
percentagens de discentes com apoio ASE semelhante. O mesmo acontece com os alunos do ensino 
profissional que concluíram o curso até três anos. Porém, no 3.º ciclo, a percentagem de alunos 
com apoio ASE que obtiveram positiva nas provas nacionais do 9.º ano após um percurso sem 
retenções nos 7.º e 8.º anos, encontra-se genericamente abaixo dos valores nacionais. 

No tratamento que faz dos resultados académicos, o Agrupamento não implementou, ainda, a 
análise sistemática e circunstanciada dos resultados dos alunos oriundos de contextos 
socioeconómicos desfavorecidos ou de grupos culturalmente diferenciados e não faz, igualmente, 
uma análise diferenciada dos resultados dos alunos com relatório técnico-pedagógico, programa 
educativo individual e/ou com PIT.  

 

Resultados sociais 

Os alunos são envolvidos na vida escolar, através da sua participação nos órgãos em que estão 
representados, por via da associação de estudantes e das reuniões de delegados, o que tem 
possibilitado a abordagem de questões em torno da cidadania, a identificação de problemas e a 
procura de soluções. Participam ainda em iniciativas de índole social e solidária, servindo de exemplo 
o orçamento participativo, a realização de atos eleitorais para a eleição da associação de estudantes 
e delegados de turma, o parlamento dos jovens e o projeto de mentoria. É dada uma grande ênfase 
à aquisição de competências cívicas, através de projetos de desenvolvimento transversal e atividades 
de voluntariado (p. ex., projetos Deixa a tua Marca e Jornada Memória & Esperança). Apesar destas 
atividades, por regra da iniciativa de docentes ou enquadradas por estes, os alunos revelam um 
grau de autonomia e iniciativa própria limitados.   

Existe uma ação intencional do Agrupamento no sentido de prevenir comportamentos desajustados 
dos alunos. As regras de conduta nos espaços escolares são conhecidas pela comunidade educativa 
e o respeito pelas mesmas é generalizado. A monitorização das situações de indisciplina é 
assegurada, tendo-se verificado, durante os dois últimos anos letivos um valor residual de 
participações disciplinares que não implicaram subsequente ação disciplinar (duas no ano letivo 
2019-2020 e uma no ano letivo 2020-2021).  
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O impacto da escolaridade no percurso dos alunos é analisado e, considerando os ciclos de formação 
concluídos em 2019 e 2020, apurou-se que a taxa de empregabilidade dos cursos profissionais foi 
significativa. A taxa de prosseguimento de estudos para o ensino superior tem evoluído 
positivamente, tanto nos alunos dos cursos científico-humanísticos como nos cursos profissionais.  

 

Reconhecimento da comunidade 

A perceção dos diferentes elementos da comunidade educativa sobre o desempenho do 
Agrupamento, auscultada através de questionários e entrevistas, é genericamente muito positiva, 
principalmente no que se refere ao ambiente educativo. A ação das lideranças, as atividades 
realizadas nas escolas e a ação dos adultos junto das crianças/alunos são outros aspetos que 
merecem avaliação muito favorável. 

A adesão a diferentes concursos e projetos (p. ex., Fronteiras da Esperança: Minha Terra, Meu 
Futuro), a atribuição do Prémio Pardalejo aos alunos pelo reconhecimento do mérito, assim como a 
criação do quadro de honra e mérito, promovem a valorização do sucesso académico e a imagem 
do Agrupamento junto dos pais e da comunidade local.  

O envolvimento de docentes, crianças e alunos em eventos fortemente participados pela 
comunidade local, tais como a Feira das Tradições, Cortejo de Carnaval e Cortejo Medieval de Pinhel 
são, também, um relevante contributo da escola para o desenvolvimento da comunidade envolvente. 

 

 

6. Proposta de avaliação intercalar 

 

 
 
Data: 25.02.2022 

A Equipa de Avaliação Externa: Fernando Vasconcelos, Henrique Ramalho, João Rocha, José Lebre 

  

______________________________________________________________________________________ 

 

Concordo  

À consideração do Senhor Inspetor-Geral da  
Educação e Ciência, para homologação. 

 
A Chefe de Equipa Multidisciplinar da Área  

Territorial de Inspeção do Centro 
 

Cristina Lemos 

2022-02-25 

 
Homologo 

 
 
 
 
 
 
 

Por delegação de competências do Senhor Ministro da Educação  
nos termos do Despacho n.º 3407/2020, publicado  
no D.R. n.º 55, Série II, de 18 de março de 2020 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Caracterização 

  

Estabelecimento de Ensino Agrupamento de Escolhas de Pinhel 

Concelho Pinhel 

Data da constituição 03-08-2009 

Outros  -------- 

 

Oferta Formativa 

Nível/Ciclo Crianças/alunos 
(N.º) 

Grupos/turmas 
(N.º) 

Educação Pré-Escolar 66 4 

1.º CEB 175 12 

2.º CEB 98 6 

3.º CEB 179 9 

ES (Científico-Humanístico) 
- Ciências e Tecnologias 
- Línguas e Humanidades 
- Artes Visuais  

154 7 

ES (Cursos Profissionais) 
- Técnico de Multimédia 
- Técnico de proteção Civil  

45 3 

TOTAL 717 41 

 

Ação Social Escolar 

Alunos apoiados Número % 

Escalão A 191 26,6 

Escalão B 135 18,8 

TOTAL 326 45,4 

 

Recursos Humanos 

Docentes 123  

Não 
Docentes 

Assistentes 
Operacionais 

53  

Assistentes 
Técnicos 

9  

Técnicos 
Superiores 1  
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Anexo 2 – Informação estatística - Infoescolas 

 

  



Agrupamento de Escolas de Pinhel 

 

ESTATÍSTICAS DO ENSINO BÁSICO - 1.º Ciclo - Ensino Geral 

Agrupamento de Escolas de Pinhel 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO161585&nivel=1 

Escola Básica n.º 1 de Pinhel 

http://infoescolas.mec.pt/?code=910700&nivel=1 

 

ESTATÍSTICAS DO ENSINO BÁSICO - 2.º Ciclo - Ensino Geral 

Agrupamento de Escolas de Pinhel 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO161585&nivel=2 

Escola Básica n.º 2 de Pinhel 

http://infoescolas.mec.pt/?code=910814&nivel=2 

 

ESTATÍSTICAS DO ENSINO BÁSICO - 3.º Ciclo - Ensino Geral 

Agrupamento de Escolas de Pinhel 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO161585&nivel=3 

Escola Secundária de Pinhel 

http://infoescolas.mec.pt/?code=910279&nivel=3 

 

ESTATÍSTICAS DO ENSINO SECUNDÁRIO – CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS 

Agrupamento de Escolas de Pinhel 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO161585&nivel=4 

Escola Secundária de Pinhel 

http://infoescolas.mec.pt/?code=910279&nivel=4  

 

ESTATÍSTICAS DO ENSINO SECUNDÁRIO – CURSOS PROFISSIONAIS 

Agrupamento de Escolas de Pinhel 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO161585&nivel=5 

Escola Secundária de Pinhel 

http://infoescolas.mec.pt/?code=910279&nivel=5 

 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO161585&nivel=1
http://infoescolas.mec.pt/?code=910700&nivel=1
http://infoescolas.mec.pt/?code=UO161585&nivel=2
http://infoescolas.mec.pt/?code=910814&nivel=2
http://infoescolas.mec.pt/?code=UO161585&nivel=3
http://infoescolas.mec.pt/?code=910279&nivel=3
http://infoescolas.mec.pt/?code=UO161585&nivel=4
http://infoescolas.mec.pt/?code=910279&nivel=4
http://infoescolas.mec.pt/?code=UO161585&nivel=5
http://infoescolas.mec.pt/?code=910279&nivel=5
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Anexo 3 – Questionários de satisfação – relatório 

 

 



Q1 - Questionário aos alunos do 1.º Ciclo - 4.º Ano

Agrupamento de Escolas de Pinhel

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. As tarefas que realizo nas aulas são interessantes e ajudam-me a aprender. 35 94,6 2 5,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0

02. O professor apoia os alunos quando têm dificuldades em aprender. 30 81,1 7 18,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0

03. Sou incentivado a fazer sempre melhor os meus trabalhos na escola. 25 67,6 10 27,0 2 5,4 0 0,0 0 0,0

04. Sou incentivado a fazer pesquisas para alargar os meus conhecimentos. 8 21,6 26 70,3 3 8,1 0 0,0 0 0,0

05. Nas aulas o professor avalia os meus trabalhos para eu melhorar. 33 89,2 3 8,1 0 0,0 0 0,0 1 2,7

06. Eu avalio o meu trabalho nas aulas. 13 35,1 18 48,6 5 13,5 0 0,0 1 2,7

07. São pedidas aos alunos sugestões de melhoria para o funcionamento da escola. 14 37,8 8 21,6 6 16,2 9 24,3 0 0,0

08. Na escola faço trabalhos práticos e experiências. 19 51,4 18 48,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0

09. Na escola realizo atividades artísticas. 25 67,6 12 32,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0

10. Na escola realizo atividades físicas e desportivas. 33 89,2 4 10,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0

11. Sou incentivado a ler, dentro e fora da escola. 27 73,0 10 27,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

12. Na escola uso os computadores/tablets para realizar tarefas escolares. 20 54,1 9 24,3 6 16,2 2 5,4 0 0,0

13. Na escola participo em projetos ligados à saúde e ao bem-estar. 16 43,2 18 48,6 3 8,1 0 0,0 0 0,0

14. Na escola sou incentivado a participar em ações de solidariedade e cidadania. 17 45,9 18 48,6 2 5,4 0 0,0 0 0,0

15. Faço trabalhos de grupo na sala de aula. 10 27,0 24 64,9 3 8,1 0 0,0 0 0,0

16. Alguns dos meus trabalhos são expostos na escola. 14 37,8 21 56,8 2 5,4 0 0,0 0 0,0

17. Os adultos da minha escola ajudam-me sempre que preciso. 33 89,2 4 10,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0

18. Na escola os alunos respeitam as diferenças entre uns e outros. 28 75,7 9 24,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0

19. Os alunos respeitam os adultos que trabalham na escola. 37 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

20. Os alunos participam na elaboração das regras da turma. 25 67,6 10 27,0 0 0,0 2 5,4 0 0,0

21. Sinto-me seguro na escola. 36 97,3 1 2,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0

22. Gosto da minha escola. 35 94,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 5,4

Total de questionários 37

Muitas vezes Às vezes Raramente Nunca Não Responde

65,5% 28,5% 3,9% 1,6% 0,5%



Q2 - Questionário aos Alunos dos 2.º e 3.º Ciclos e Secundário

Agrupamento de Escolas de Pinhel

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. As tarefas que realizo nas aulas são interessantes e ajudam-me a aprender. 238 52,8 197 43,7 14 3,1 2 0,4 0 0,0

02. Os professores apoiam os alunos quando têm dificuldades em aprender. 314 69,6 129 28,6 5 1,1 2 0,4 1 0,2

03. Sou incentivado a melhorar o meu desempenho escolar. 270 59,9 166 36,8 12 2,7 2 0,4 1 0,2

04. Avalio o meu trabalho nas aulas. 140 31,0 254 56,3 41 9,1 13 2,9 3 0,7

05. Nas aulas, a avaliação contribui para melhorar o meu trabalho. 271 60,1 159 35,3 13 2,9 4 0,9 4 0,9

06. Sou incentivado a apresentar as minhas ideias para melhorar as aulas. 155 34,4 208 46,1 67 14,9 14 3,1 7 1,6

07. Sou motivado a pesquisar para alargar os meus conhecimentos. 167 37,0 242 53,7 32 7,1 6 1,3 4 0,9

08. Na escola realizo trabalhos práticos e experiências. 149 33,0 215 47,7 71 15,7 9 2,0 7 1,6

09. Recorro à biblioteca escolar para enriquecer os conhecimentos. 68 15,1 161 35,7 151 33,5 65 14,4 6 1,3

10.  Na escola uso os computadores/tablets para realizar tarefas escolares. 80 17,7 146 32,4 156 34,6 64 14,2 5 1,1

11. Na escola participo em projetos ligados à saúde e ao bem-estar. 85 18,8 181 40,1 131 29,0 48 10,6 6 1,3

12. Na escola sou incentivado a participar em ações de solidariedade e cidadania. 152 33,7 211 46,8 56 12,4 22 4,9 10 2,2

13. Faço trabalhos de grupo na sala de aula. 125 27,7 221 49,0 77 17,1 21 4,7 7 1,6

14. Tenho oportunidades para apresentar alguns dos meus trabalhos, na escola ou na comunidade. 156 34,6 218 48,3 55 12,2 13 2,9 9 2,0

15. Na escola sou apoiado para fazer as minhas escolhas de orientação escolar e profissional. 194 43,0 182 40,4 51 11,3 11 2,4 13 2,9

16. Os adultos da minha escola ajudam os alunos que precisam. 268 59,4 150 33,3 21 4,7 3 0,7 9 2,0

17. Na escola os alunos respeitam as diferenças entre uns e outros. 135 29,9 246 54,5 53 11,8 9 2,0 8 1,8

18. Os alunos sabem estar de forma adequada nos diferentes espaços escolares. 110 24,4 252 55,9 65 14,4 11 2,4 13 2,9

19. Os professores resolvem bem as situações de indisciplina. 212 47,0 193 42,8 34 7,5 4 0,9 8 1,8

20. São pedidas aos alunos sugestões de melhoria para o funcionamento da escola. 143 31,7 209 46,3 64 14,2 25 5,5 10 2,2

21. O ambiente da minha escola é acolhedor. 264 58,5 156 34,6 15 3,3 5 1,1 11 2,4

22. Sinto-me seguro na escola. 314 69,6 109 24,2 12 2,7 9 2,0 7 1,6

23. Gosto da minha escola. 295 65,4 123 27,3 12 2,7 11 2,4 10 2,2

Total de questionários 451

41,5% 41,7% 11,6% 3,6% 1,5%

Muitas vezes Às vezes Raramente Nunca Não Responde



Q3 - Questionário aos trabalhadores docentes

Agrupamento de Escolas de Pinhel

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. A escola mobiliza a comunidade educativa em torno do projeto educativo. 45 43,3 54 51,9 3 2,9 0 0,0 2 1,9 0 0,0

02. Os docentes estão ativamente envolvidos na consecução da visão que orienta a ação da escola. 41 39,4 55 52,9 5 4,8 0 0,0 3 2,9 0 0,0

03. O trabalho colaborativo entre docentes é efetivo. 32 30,8 63 60,6 6 5,8 0 0,0 1 1,0 2 1,9

04. Os docentes utilizam mecanismos de autorregulação das suas práticas pedagógicas. 26 25,0 74 71,2 1 1,0 0 0,0 2 1,9 1 1,0

05. As lideranças promovem mudanças significativas para a melhoria da escola. 43 41,3 52 50,0 5 4,8 0 0,0 2 1,9 2 1,9

06. As lideranças valorizam os contributos dos docentes para o bom funcionamento da escola. 42 40,4 53 51,0 6 5,8 0 0,0 3 2,9 0 0,0

07. As lideranças gerem bem os conflitos. 31 29,8 63 60,6 7 6,7 0 0,0 3 2,9 0 0,0

08. Os docentes são auscultados e participam na autoavaliação da escola. 24 23,1 62 59,6 7 6,7 0 0,0 10 9,6 1 1,0

09. A autoavaliação da escola contribui para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem. 40 38,5 56 53,8 3 2,9 0 0,0 4 3,8 1 1,0

10. Os recursos educativos são otimizados para o desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem.  36 34,6 56 53,8 4 3,8 0 0,0 2 1,9 6 5,8

11. Os projetos da escola contribuem para a formação pessoal e autonomia das crianças e dos alunos. 45 43,3 54 51,9 2 1,9 0 0,0 1 1,0 2 1,9

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

alunos. 
48 46,2 53 51,0 1 1,0 0 0,0 0 0,0 2 1,9

13. A oferta educativa é adequada às necessidades de formação dos alunos. 32 30,8 59 56,7 8 7,7 0 0,0 2 1,9 3 2,9

14. A escola propicia um ambiente escolar acolhedor. 67 64,4 28 26,9 1 1,0 0 0,0 2 1,9 6 5,8

15. A escola propicia um ambiente escolar inclusivo. 52 50,0 46 44,2 2 1,9 0 0,0 0 0,0 4 3,8

16. As situações de indisciplina são bem resolvidas. 23 22,1 63 60,6 11 10,6 0 0,0 6 5,8 1 1,0

17. A escola promove a realização de formação adequada às prioridades pedagógicas. 40 38,5 58 55,8 1 1,0 0 0,0 4 3,8 1 1,0

18. A escola contribui para o desenvolvimento da comunidade envolvente. 45 43,3 46 44,2 3 2,9 0 0,0 7 6,7 3 2,9

19. Os circuitos de comunicação e informação são eficazes. 38 36,5 58 55,8 2 1,9 1 1,0 2 1,9 3 2,9

20. Gosto de trabalhar nesta escola. 66 63,5 32 30,8 2 1,9 0 0,0 1 1,0 3 2,9

Total de questionários 104

2,0%

Concordo 

Totalmente
Concordo Discordo

Discordo 

Totalmente
Não Sei Não Responde

39,2% 52,2% 3,8% 0,0% 2,7%



Q4 - Questionário aos trabalhadores não docentes

Agrupamento de Escolas de Pinhel

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. A escola mobiliza a comunidade educativa em torno do seu projeto educativo. 24 45,3 26 49,1 1 1,9 0 0,0 2 3,8 0 0,0

02. Os trabalhadores não docentes estão envolvidos no cumprimento dos objetivos do projeto educativo da escola. 21 39,6 24 45,3 4 7,5 0 0,0 4 7,5 0 0,0

03. As lideranças promovem mudanças significativas para a melhoria da escola. 21 39,6 26 49,1 2 3,8 3 5,7 1 1,9 0 0,0

04. As lideranças valorizam os contributos dos trabalhadores não docentes para o bom funcionamento da escola. 17 32,1 27 50,9 4 7,5 3 5,7 1 1,9 1 1,9

05. As lideranças gerem bem os conflitos. 15 28,3 28 52,8 5 9,4 2 3,8 3 5,7 0 0,0

06. Os trabalhadores não docentes participam na autoavaliação da escola. 13 24,5 18 34,0 14 26,4 5 9,4 3 5,7 0 0,0

07. Os recursos são adequados para as atividades desenvolvidas na escola. 11 20,8 34 64,2 3 5,7 1 1,9 3 5,7 1 1,9

08. Os critérios de distribuição de serviço dos trabalhadores não docentes são claros e adequados. 12 22,6 26 49,1 9 17,0 4 7,5 1 1,9 1 1,9

09. A escola propicia um ambiente escolar acolhedor. 24 45,3 27 50,9 2 3,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0

10. A escola propicia um ambiente escolar inclusivo. 18 34,0 29 54,7 3 5,7 1 1,9 0 0,0 2 3,8

11. A escola desenvolve projetos que contribuem para o desenvolvimento das crianças e dos alunos. 26 49,1 26 49,1 0 0,0 0 0,0 1 1,9 0 0,0

12. As situações de indisciplina são bem resolvidas. 20 37,7 28 52,8 3 5,7 0 0,0 2 3,8 0 0,0

13. O trabalho desenvolvido pelos trabalhadores não docentes é reconhecido e valorizado na comunidade escolar. 12 22,6 27 50,9 10 18,9 3 5,7 1 1,9 0 0,0

14. Os trabalhadores não docentes são incentivados a fazer a autoavaliação do seu trabalho. 11 20,8 27 50,9 12 22,6 3 5,7 0 0,0 0 0,0

15. A escola promove a realização de formação adequada às necessidades. 8 15,1 28 52,8 12 22,6 3 5,7 0 0,0 2 3,8

16. A escola contribui para o desenvolvimento da comunidade. 34 64,2 17 32,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 3,8

17. Os circuitos de comunicação e informação são eficazes. 15 28,3 32 60,4 4 7,5 0 0,0 1 1,9 1 1,9

18. Gosto de trabalhar nesta escola. 26 49,1 23 43,4 3 5,7 0 0,0 1 1,9 0 0,0

Total de questionários 53

1,0%

Concordo 

Totalmente
Concordo Discordo

Discordo 

Totalmente
Não Sei Não Responde

34,4% 49,6% 9,5% 2,9% 2,5%



Q5 - Questionário aos Pais e Encarregados de Educação - Educação Pré-escolar

Agrupamento de Escolas de Pinhel

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. Conheço o projeto educativo do Agrupamento de Escolas/Estabelecimento de Ensino. 12 60,0 7 35,0 0 0,0 0 0,0 1 5,0 0 0,0

02. Participei na elaboração do projeto educativo do Agrupamento de Escolas/ Estabelecimento de Ensino. 4 20,0 2 10,0 8 40,0 2 10,0 4 20,0 0 0,0

03. O educador informa os pais sobre a intencionalidade da sua ação educativa. 13 65,0 5 25,0 1 5,0 0 0,0 1 5,0 0 0,0

04. Sou incentivado, pelo educador, a participar no planeamento das atividades a realizar. 5 25,0 10 50,0 3 15,0 1 5,0 1 5,0 0 0,0

05. Sou envolvido, pelo educador, em atividades do processo de aprendizagem do meu filho. 7 35,0 8 40,0 3 15,0 0 0,0 2 10,0 0 0,0

06. Sou envolvido no desenvolvimento de estratégias para a inclusão do meu educando. 4 20,0 10 50,0 1 5,0 1 5,0 3 15,0 1 5,0

07. As atividades realizadas promovem o desenvolvimento da curiosidade e autonomia do meu filho. 9 45,0 10 50,0 0 0,0 0 0,0 1 5,0 0 0,0

08. São proporcionados ao meu filho contextos de aprendizagem diversificados, para além da sala de atividades. 11 55,0 7 35,0 1 5,0 0 0,0 1 5,0 0 0,0

09. O educador partilha comigo, com regularidade, os progressos das aprendizagens do meu filho. 6 30,0 11 55,0 3 15,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

10. Estou satisfeito com os progressos das aprendizagens realizadas pelo meu filho. 9 45,0 10 50,0 0 0,0 0 0,0 1 5,0 0 0,0

11. São desenvolvidos projetos que relacionam diversos âmbitos do saber (ciências naturais e sociais, matemática, 

linguagens artísticas, entre outros).
10 50,0 6 30,0 1 5,0 0 0,0 3 15,0 0 0,0

12. O educador aproveita as brincadeiras do meu filho para incentivar mais aprendizagens. 8 40,0 7 35,0 0 0,0 0 0,0 5 25,0 0 0,0

13. Alguns dos trabalhos do meu filho são expostos. 9 45,0 7 35,0 1 5,0 0 0,0 3 15,0 0 0,0

14. O ambiente do JI promove o bem-estar do meu filho. 12 60,0 8 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

15. O JI promove o respeito pelas características e interesses de cada criança. 10 50,0 10 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

16. Conheço as regras de funcionamento do JI. 12 60,0 8 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

17. Os responsáveis do JI promovem o seu bom funcionamento. 8 40,0 11 55,0 0 0,0 0 0,0 1 5,0 0 0,0

18. Participo na autoavaliação do Agrupamento de Escolas/Estabelecimento de Ensino. 3 15,0 11 55,0 4 20,0 1 5,0 1 5,0 0 0,0

19. Gosto que o meu filho frequente este JI. 14 70,0 6 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total de questionários 20

0,3%

Concordo 

Totalmente
Concordo Discordo

Discordo 

Totalmente
Não Sei Não Responde

43,7% 40,5% 6,8% 1,3% 7,4%



Q6 - Questionário aos Pais e Encarregados de Educação

Agrupamento de Escolas de Pinhel

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. Conheço o projeto educativo da escola. 88 29,5 154 51,7 18 6,0 9 3,0 26 8,7 3 1,0

02. Participei na elaboração do projeto educativo da escola. 29 9,7 95 31,9 80 26,8 50 16,8 38 12,8 6 2,0

03. Sou incentivado a acompanhar a vida escolar do meu filho. 177 59,4 101 33,9 9 3,0 4 1,3 5 1,7 2 0,7

04. Conheço bem as regras de funcionamento da escola. 143 48,0 130 43,6 16 5,4 4 1,3 3 1,0 2 0,7

05. Os responsáveis da escola são acessíveis e disponíveis. 162 54,4 115 38,6 5 1,7 5 1,7 4 1,3 7 2,3

06. Os responsáveis promovem o bom funcionamento da escola. 152 51,0 122 40,9 9 3,0 3 1,0 6 2,0 6 2,0

07. O meu filho é incentivado a melhorar sempre os seus resultados escolares. 159 53,4 115 38,6 9 3,0 2 0,7 7 2,3 6 2,0

08. O meu filho é apoiado e incentivado a ultrapassar as suas dificuldades. 145 48,7 125 41,9 11 3,7 5 1,7 5 1,7 7 2,3

09. Sou envolvido no desenvolvimento de estratégias para a inclusão do meu educando. 86 28,9 150 50,3 30 10,1 11 3,7 12 4,0 9 3,0

10. Sou informado sobre as aprendizagens realizadas pelo meu filho. 133 44,6 130 43,6 21 7,0 4 1,3 4 1,3 6 2,0

11. Sou esclarecido sobre a avaliação das aprendizagens do meu filho. 146 49,0 125 41,9 13 4,4 3 1,0 3 1,0 8 2,7

12. Conheço os projetos da escola em que o meu filho está envolvido.  127 42,6 131 44,0 20 6,7 4 1,3 8 2,7 8 2,7

13. O meu filho participa em atividades culturais da escola. 118 39,6 147 49,3 14 4,7 3 1,0 8 2,7 8 2,7

14. O meu filho participa em atividades científicas da escola.  99 33,2 135 45,3 36 12,1 7 2,3 13 4,4 8 2,7

15. O meu filho participa em atividades artísticas da escola. 96 32,2 140 47,0 39 13,1 6 2,0 9 3,0 8 2,7

16. O meu filho participa em atividades desportivas da escola. 122 40,9 132 44,3 27 9,1 3 1,0 5 1,7 9 3,0

17. O professor/diretor de turma do meu filho faz uma boa ligação à família. 161 54,0 104 34,9 12 4,0 1 0,3 9 3,0 11 3,7

18. Os recursos educativos da escola são bem utilizados para as aprendizagens dos alunos. 125 41,9 133 44,6 16 5,4 1 0,3 12 4,0 11 3,7

19. O ambiente da escola promove o bem-estar do meu filho. 130 43,6 136 45,6 12 4,0 4 1,3 7 2,3 9 3,0

20. A escola promove o respeito pelas diferenças. 114 38,3 136 45,6 18 6,0 7 2,3 14 4,7 9 3,0

21. A escola resolve bem as situações de indisciplina. 92 30,9 134 45,0 28 9,4 10 3,4 23 7,7 11 3,7

22. O meu filho sente-se seguro na escola. 140 47,0 131 44,0 9 3,0 4 1,3 5 1,7 9 3,0

23. Participo na autoavaliação da escola. 67 22,5 128 43,0 54 18,1 19 6,4 21 7,0 9 3,0

24. Gosto que o meu filho frequente esta escola. 195 65,4 86 28,9 1 0,3 1 0,3 7 2,3 8 2,7

Total de questionários 298

2,4%

Concordo 

Totalmente
Concordo Discordo

Discordo 

Totalmente
Não Sei Não Responde

42,4% 42,7% 7,0% 2,3% 3,2%
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