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1 – Introdução 

 
 
 
 

“Autoavaliação é o processo pelo qual uma escola é capaz de 

olhar criticamente para si mesma com a finalidade de melhorar 

posteriormente os seus recursos e o seu desempenho”.  

ESIS (2000, citado por ALAIZ et al., 2003, p. 19)  

 

 

 

Com a publicação da Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro, institui-se um “Sistema de 

Avaliação da educação e do ensino não superior”, no desenvolvimento do preconizado pela 

Lei de Bases, define-se a estrutura da avaliação com base na autoavaliação e na avaliação 

externa (art.º 5º), determina-se o caráter obrigatório da autoavaliação (art.º 6º) e o grau de 

abrangência e complementaridade da avaliação externa (art.º 8º). 

De acordo com o estabelecido no seu artigo 3º, este sistema de avaliação de uma 
Unidade Orgânica deve ter sempre como objetivos essenciais:  

 Promover a melhoria da qualidade do sistema educativo, da sua organização e dos 
seus níveis de eficiência e eficácia; 

 Dotar a administração educativa e a sociedade em geral de um quadro de 
informações sobre o funcionamento do sistema educativo; 

 Assegurar o sucesso educativo, promovendo uma cultura de qualidade, exigência e 
responsabilidade nas escolas; 

 Permitir incentivar as ações e os processos de melhoria da qualidade, do 
funcionamento e dos resultados das escolas; 

 Sensibilizar os vários membros da comunidade educativa para a participação ativa no 
processo educativo, valorizando o seu papel; 

 Garantir a credibilidade do desempenho das escolas; 

 Promover uma cultura de melhoria continuada da organização; 

 Participar nas instituições e nos processos internacionais de avaliação dos sistemas 
educativos. 
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Num trabalho de apresentação e de reflexão sobre a importância do processo 

autoavaliativo, a Inspeção-Geral da Educação e Ciência, considerando que, tal como a 

avaliação deve ser sempre um instrumento para melhorar o ensino e a aprendizagem e os 

resultados dos alunos, também as “práticas de autoavaliação” devem assumir como 

objetivos essenciais: 

 “promover uma ética profissional marcada pela responsabilidade”; 

 “fomentar a participação social na vida da escola”; 

 “oferecer um melhor conhecimento público do trabalho das escolas”. 

 

Na verdade, para além de permitir identificar com clareza tudo aquilo que a escola já faz 

bem e quais os aspetos em que precisa de melhorar,  a autoavaliação pode oferecer à escola 

«uma oportunidade para aprender a conhecer-se no sentido de atingir a Excelência através de 

uma efetiva melhoria continuada» (Alaíz, Góis, & Gonçalves, 2003). 

A procura da excelência e da qualidade nas organizações é uma preocupação que   tem   

assumido   particular   relevo,   tendo   em   conta a   concorrência   e   a competitividade na 

economia global, bem como a importância do capital humano nos  processos  de  crescimento  

e  desenvolvimento  das organizações  (Clímaco, 2007). 

Por tudo isto, neste ano letivo, o trabalho incidiu na análise das seguintes áreas: 

 Acesso ao Ensino Superior 

 População escolar 

 Direção de Turma 

 Inquéritos de satisfação 2017/18 (resumos de cada documento, no âmbito do 
processo EQAVET) 

 Inquéritos de satisfação 2019/20 (no âmbito do processo EQAVET) 

 Estruturas de Coordenação Intermédia. 
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2 – Plano de ação  
 

A autoavaliação é um processo empreendido pela escola, no qual os 
professores, sistematicamente, recolhem e analisam os dados, incluindo 
informação sobre as perceções e opiniões dos diferentes atores. Este processo é 
utilizado para avaliar diferentes aspetos do desempenho da escola, tendo como 
referência os critérios estabelecidos. Deverá produzir resultados que ajudem, 
efetivamente, as escolas a definir objetivos para o seu planeamento ou 
quaisquer iniciativas, com vista a um melhor desempenho”. 

Van Petegem (1998, 159) 

 
2.1. Enquadramento 

 
CAPÍTULO VI 

AUTOAVALIAÇÃO DA ESCOLA 
Artigo 91.º 
Atribuições 

A equipa de autoavaliação tem as seguintes competências: 
a) Preparar instrumentos de trabalho adequados (quantitativos e qualitativos); 
b) Preparar relatórios intermédios e finais a serem analisados, nomeadamente, também pelo 
Conselho Geral; 
c) Cumprir todas as competências previstas na lei. 
 
 
 

2.2. Objetivos 
 
De acordo com o estipulado no artigo 5.º da lei n.º31/2002, as finalidades assentam nos termos de 
análise seguintes:  

a) Grau de concretização do projecto educativo e modo como se prepara e concretiza a 
educação, o ensino e as aprendizagens das crianças e alunos, tendo em conta as suas 
características específicas;  

b) Nível de execução de atividades proporcionadoras de climas e ambientes educativos 
capazes de gerarem as condições afectivas e emocionais de vivência escolar propícia à 
interacção, à integração social, às aprendizagens e ao desenvolvimento integral da 
personalidade das crianças e alunos;  

c) Desempenho dos órgãos de administração e gestão das escolas ou agrupamentos de 
escolas, abrangendo o funcionamento das estruturas escolares de gestão e de orientação 
educativa o funcionamento administrativo, a gestão de recursos e a visão inerente à acção 
educativa, enquanto projecto e plano de actuação;  

d) Sucesso escolar, avaliado através da capacidade de promoção da frequência escolar e dos 
resultados do desenvolvimento das aprendizagens escolares dos alunos, em particular dos 
resultados identificados através dos regimes em vigor de avaliação das aprendizagens;  

e) Prática de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade educativa. 
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2.3. Plano de ação 2019/2020 
 

 

Integrando-se no conjunto de medidas previstas pelo Plano de Melhoria, o Plano de Ação 
para 2019/20 da EAA tinha em conta áreas de intervenção já trabalhadas em anos anteriores, 
mas que pretendíamos continuar a analisar,  com o intuito de manter um conhecimento 
rigoroso e atualizado sobre os resultados escolares dos nossos alunos e sobre o 
funcionamento de estruturas. 

 

Por isso, a EAA definiu o seguinte plano de ação, aprovado em Conselho Pedagógico: 
 

o os resultados das Provas Finais do Ensino Básico; 
o os resultados do Acesso ao Ensino Superior; 
o os relatórios de reflexão crítica das Direções de Turma (2º ciclo); 
o inquéritos de satisfação; 
o análise de resultados dos inquéritos de satisfação; 
o o funcionamento da Biblioteca; 
o o funcionamento do CQEP/Qualifica; 

 
 

 

 
3 – Áreas objeto de avaliação em 2019/20 
 
 

3.1. Acesso ao Ensino Superior 

 

3.2. População escolar 

 

3.3. Direção de Turma 

 

3.4. Inquéritos de satisfação 

 

3.5. Estruturas de Coordenação Intermédia 
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3.1. Acesso ao Ensino Superior 

 

Documento  2R (CP - novembro de 2019): Acesso ao Ensino Superior 2019 
 
O Documento 2R, analisado no Conselho Pedagógico de novembro, faz o levantamento e a 

análise dos dados relativos ao Acesso ao Ensino Superior – 2019, mas aproveita o trabalho dos anos 
anteriores e estabelece a comparação com os resultados obtidos nas colocações de 2006 a 2019. 

 

Breve síntese 
 
Alguns dados globais (1.ª Fase - 2019)

1
 

 
 
A nível nacional  

 Concorreram à 1.ª fase 51291 estudantes, representando um aumento de 3,9% em relação ao 
ano anterior (49362 em 2018); 

 Dos 51291 que se candidataram à 1.ª fase do concurso nacional de acesso, 86,7% entraram 
(44500);  

 53,1% dos estudantes conseguiram lugar na 1.ª opção; 

 87% dos colocados foram-no numa das suas três primeiras opções. 
 
 
No Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo 

 Concorreram à 1.ª fase 128 estudantes, representando um aumento de 43% em relação ao ano 
anterior (89 em 2018); 

 Dos 128 alunos que se candidataram à 1.ª fase do concurso nacional de acesso, 91% entraram; 

 47% dos estudantes conseguiram lugar na 1.ª opção; 

 86% dos colocados foram-no numa das suas três primeiras opções. 
 
 
 

o Em 2019, verificou-se a segunda maior percentagem de colocados na 1ª fase (91%). 

o Em 2019, foi atingida a melhor percentagem de colocações (65,5%) dos últimos catorze anos. 
o Ao longo dos últimos catorze anos, entre 76% (em 2008) e 93% (em 2011) dos alunos 

conseguiram colocação nas três primeiras opções. Nas mesmas três primeiras opções, em 2014 e 
em 2015 foram colocados 87% dos alunos. Em 2019, foram colocados 86% dos alunos. 

o Em 2019, nas quatro primeiras opções, a percentagem de colocações foi de 95%.  

o Em 2019, dos 135 alunos da ESTP colocados no ensino superior: 
 71 alunos (52,5%) obtiveram vaga no Porto; 
 26 alunos (19,2%) obtiveram vaga em Braga; 
 97 alunos (71,8%) conseguiram colocação a menos de 30 Km de Santo Tirso; 
 108 alunos (80%) conseguiram colocação a menos de 100 Km de Santo Tirso; 

 

 
 

                                                 
1
  DGES – Direção-Geral do Ensino Superior 
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Colocações da AETP – 1.ª e 2.ª fases 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

o A distribuição equilibrada dos nossos alunos entre Universidade e Instituto Politécnico, com 
ascendente, nos últimos sete anos, para o número de alunos colocados em Universidades. 

 

Colocação dos Alunos da Escola Secundária de Tomaz Pelayo no Ensino Superior – 2019 
 

 
 
Nos últimos catorze anos, os Estabelecimentos de Ensino Superior que receberam maior número de 
alunos da ESTP foram: 

 Universidade do Minho – 211 alunos; 
 Inst. Politécnico do Porto – Inst. Sup. de Contab. e Administração – 103 alunos; 
 Inst. Politécnico do Porto – Inst. Sup. de Engenharia – 86 alunos; 
 Universidade do Porto – Faculdade de Ciências – 65 alunos; 
 Universidade do Porto – Faculdade de Economia – 52 alunos; 
 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – 52 alunos; 
 Universidade do Porto – Faculdade de Engenharia – 49 alunos; 
 IP Porto – E. S. Tec. Gest.– 47 alunos. 

 

 Universidade do Porto 43 

Universidade do Minho 26 

Instituto Politécnico do Porto 25 

Univ. Trás-os-Montes e Alto Douro 13 

Universidade de Coimbra 6 

Universidade da Beira Interior 5 

Universidade de Aveiro 4 

Inst. Polit. do Cávado e do Ave 3 

Esc. Sup. Enfermagem 3 

Instituto Politécnico de Coimbra 2 

Instituto Politécnico de Leiria 2 

Inst. Polit. de Viana do Castelo 1 

Universidade de Lisboa 1 

Univ. Algarve  1 

Totais 135 

Instituto 
Politécnico do 

Porto 
18,5% 

Universidade 
do Porto 

31,9% Universidade do 
Minho 
19,3% 

Inst. Polit. do 
Cávado e do Ave 

2,2% 

Universidade de 
Coimbra 

4,4% 

Inst. Politécnico de 
Coimbra 

1,5% 

Inst. Polit. de Viana 
do Castelo 

0,7% 

Universidade de 
Lisboa 
0,7% 

Univ. Trás-os-
Montes e Alto 

Douro 
9,6% 

Escola Superior de 
Enfermagem 

2,2% 

Instituto Politécnico 
de Leiria 

1,5% 

Universidade da 
Beira Interior 

3,7% 

[NOME DA 
CATEGORIA] 

[PERCENTAGEM] 

Universidade do 
Algarve 

0,7% 
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3.2. População escolar 

 

Documento 2S (CP - novembro de 2019):  
Alunos matriculados no AETP 
 
 
 
Alunos matriculados no Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo em 2019/2020 

Jardins de infância 
Escolas do 1º ciclo 
EBST - Escola Básica de Santo Tirso 
ESTP - Escola Secundária de Tomaz Pelayo 

Alunos matriculados no Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo em 2019/2020 
Alunos matriculados na Escola Básica de Santo Tirso em 2019/2020 
Alunos matriculados na Escola Secundária de Tomaz Pelayo em 2019/2020 
Evolução do número de alunos matriculados na ESTP de 2009/10 a 2019/2020 
Nº de alunos matriculados na ESTP – Ensino Diurno (de 2004 a 2019) 
Listagem de cursos/turmas em funcionamento no Agrupamento em 2019/2020 
 

Breve síntese 
 

Alunos matriculados no Agrupamento 
 

Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo 
 

 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Variação 
(%)* 

Jardim de Infância 423 420 387 372 372 351 375 +6,8 % 

1º Ciclo 972 907 878 871 837 828 785 -5,2 % 

2º Ciclo 392 322 283 199 216 243 233 -4,1% 

3º Ciclo 494 482 471 545 540 475 409 -13,8% 

Secundário Regular 321 340 346 411 414 450 417 -7,3% 

Secundário Profissional 405 421 382 350 320 306 288 -5,9% 

CEF  56 20 - - - - - - 

Vocacional 24 40 55 18 - - - - 

EFA 16 16 56 57 170 137 70 -48,9% 

TOTAL 
3103 2968 2858 2823 2869 2790 

 
25772 -7,6% 

*Variação em relação ao ano anterior. 
 

 
 
 

                                                 
2
 Obs. No final do 1º período, surgem matriculados 212 alunos no 4º ano, elevando o total de alunos do 1º ciclo para 800. 

O total de alunos do Agrupamento será, assim, de 2592. 
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Distribuição dos Alunos Matriculados em 2019/20,  

por nível e modalidade de ensino  

 

 
 
 
 
 

  

Jardim de 
Infância 
14,6% 

1º Ciclo 
30,5% 

2º Ciclo 
9,0% 

3º Ciclo 
15,9% 

Secundário 
Regular 
16,2% 

Secundário 
Profissional 

11,2% 

EFA 
2,7% 
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Cursos e Turmas em funcionamento 
no ano letivo de 2019/20 

 

Ensino pré-escolar 
Jardins de infância 14 escolas 20 turmas 

 

 

Ensino Básico Regular - 1º ciclo 
1º ciclo 16 escolas 42 turmas 

 

 

Ensino Básico Regular - 2º ciclo (EBST) 

  

5º ano - EBST A/B/C/D/E 

6º ano - EBST A/B/C/D/E/F 
 

 

Ensino Básico Regular - 3º ciclo (ESTP/EBST) 
 7º 8º 9º 

3º ciclo - ESTP A/B/C/D/E/F A/B/C/D A/B/C/D/E/F/G 

3º ciclo - EBST G  H 
 

 

Ensino Secundário Regular (ESTP) 
 10º 11º 12º 

Ciências e Tecnologias A1/A2/A3/A4 A1/A2/A3/A4 A1/A2/A3/A4 

Ciências Socioeconómicas E1 E1 E1 

Línguas e Humanidades F1 F1 F1 
 

 

Ensino Profissional (ESTP) 
Curso 10º 11º 12º 

Técnico de Apoio Psicossocial    

Técnico de Higiene e Segurança do Trabalho    

Técnico Auxiliar de Saúde    

Técnico de Secretariado    

Técnico Manutenção Industrial / Metalomecânica   L 

Técnico de Eletrotecnia    

Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores   Q/N N/Q N 

Técnico Comercial / Apoio à Gestão  P P 

Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos    

Técnico de Programador(a) de Informática   Q 

Técnico de Informática - Sistemas Q/N N/Q  

Técnico de Turismo  S  

Técnico de Termalismo T   

Técnico Administrativo I  I 

Técnico de Mecatrónica R R R 
 

 
 
 
 
 

Cursos EFA (ESTP) 
 Turmas 

EFA 3 
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3.3. Direção de Turma 

 
 

3.3.1. Documento 2Q (CP - setembro de 2019):  
Análise dos Relatórios do DT (Ensino Profissional – 2018/19)  
 
 

 Grupo de recrutamento do Diretor de Turma 

 Cursos/Anos/Turmas/N.º alunos 

 Alunos com apoio da Ação Social Escolar (ASE) 

 Alunos com retenção no percurso escolar em anos anteriores 

 Nível de habilitação dos Pais e Mães dos alunos por ano do ciclo de formação 

 Atividades da turma 

 Apoio Pedagógico (recuperação de módulos) 

 Educação Inclusiva (Dec. Lei 54/2018)  

 Desempenho Académico  

 Opinião do Diretor de Turma sobre: 
Relação DT/Alunos 
Relação DT/Professores 
Relação DT/Pais/EE 

 Participação dos Pais/EE nas reuniões plenárias 

 Participação dos Pais/EE na vida escolar dos seus filhos/ educandos – opinião do DT  

 Número de contactos (via telefone, correio postal, correio eletrónico) com os 
Pais/Encarregados de Educação 

 Participação dos Pais/EE na vida escolar dos seus filhos/educandos 

 
 

Breve síntese 
 
Da organização, tratamento e análise dos dados apresentados, referem-se, a título de 
exemplo, alguns resultados/indicadores globais: 

 Curso Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos é o Curso com maior 
número de alunos matriculados; 
 

 64,6% dos alunos matriculados são do género masculino; 
 

 46,4% dos alunos beneficiam da Ação Social Escolar; 
 

 39,4% dos alunos matriculados têm retenções no seu percurso escolar anterior; 
 

 Mais de metade dos pais e mães dos alunos tem, no máximo, o 2.º ciclo de escolaridade; 
 

 4,9 foi o número médio de atividades realizadas em tempos letivos (não incluindo Mostra e 
PES) por turma; 

 12 das 15 turmas do Ensino Profissional dinamizaram atividades na Mostra; 
 

 O apoio pedagógico visando a recuperação de módulos foi lecionado, em geral, pelo 
Professor Titular; 
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 31 alunos (10,3%) foram abrangidos por medidas de suporte à aprendizagem no âmbito do 
Dec. Lei 54/2018; 
 

 77,5% dos alunos matriculados concluiu o ano escolar sem módulos em atraso; 
 

 39,1% dos alunos obteve classificação média igual ou superior a 14 valores;  
 

 88,7% dos alunos matriculados no 3.º ano concluíram o curso profissional; 
 

 10 alunos (3,3%) excederam o limite legal de faltas;            
 

 Foram registadas 30 participações disciplinares (9,9% do n.º total de alunos);   
 

 Registou-se 1 processo disciplinar; 
 

 A maioria dos DT considera que teve uma relação muito boa com os alunos, professores e 
Pais/EE; 
 

 74,6% foi a percentagem média das presenças dos Pais/EE nas reuniões plenárias, 
considerando todas as reuniões; 
 

 Em média, cada DT realizou 6,7 reuniões não plenárias com Encarregados de Educação, 
maioritariamente convocadas pelo DT. 
 

  Em média, cada DT registou 14,7 contactos com os Encarregados de Educação e quase 
sempre por iniciativa do DT. 

 
 

 

Cursos/Anos/Turmas/N.º alunos e percentagem relativa por curso profissional 

Curso 1ºano 2ºano 3ºano N.º alunos % 

Técnico de Secretariado   J 22 7,3% 

Técnico Manutenção Industrial / 
Metalomecânica 

 L L 37 12,3% 

Técnico de Eletrónica, Automação e 
Computadores 

N/Q N N 47 15,6% 

Técnico de Gestão / Apoio à Gestão P P  46 15,2% 

Técnico de Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos 

N/Q Q Q 53 17,5% 

Técnico de Turismo S   21 7,0% 

Técnico de Termalismo   T 16 5,3% 

Técnico Administrativo  I  18 6,0% 

Técnico de Mecatrónica R R  42 13,9% 

            

       

Anos N.º turmas N.º de alunos 

1º 4 89 (29,5%) 

2.º 6 116 (38,4%) 

3.º 5 97 (32,1%) 

Total 15 302 
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3.º ano do Ensino Profissional – Estágios 

Ano/ 
Turma 

N.º de alunos que 
realizaram estágio 

N.º de alunos que 
realizaram estágio no 
âmbito do Erasmus+ 

N.º de alunos que 
concluíram o estágio 
com sucesso 

% de 
alunos da 

turma 

3ºJ 20 4 20 90,9% 

3ºL 18 1 18 94,7% 

3ºN 20 4 20 100,0% 

3ºQ 19 3 19 95,0% 

3ºT 14 4 14 87,5% 

 

Prova de Aptidão Profissional (PAP), Conclusão do Curso e Percentagem de Conclusão 

Ano/ 
Turma 

N.º de alunos que 
realizaram PAP 

N.º de alunos que 
concluíram PAP com 
sucesso 

N.º de alunos que concluíram o 
CURSO e % de alunos da turma 

3ºJ 20 20 20 90,9% 

3ºL 18 18 18 94,7% 

3ºN 20 20 20 100,0% 

3ºQ 20 20 14 70,0% 

3ºT 14 14 14 87,5% 

 

 

Observações dos DT sobre o aproveitamento da Turma (3.º ano) 
 

 3.ºL: Pode considerar-se francamente positivo, pois somente um aluno que estava inscrito no início do 
ano letivo não concluiu o Curso. 

 3.ºQ: Existem 5 alunos com até 3 módulos por realizar e que poderão concluir o curso ainda. 

 3.ºT: Só uma aluna não conseguiu concluir o curso em virtude de não ter frequentado o 1º ano por 
motivos de doença e posteriormente, apesar da total disponibilidade e apoio pedagógico dos 
professores da turma, não foi capaz de ultrapassar as dificuldades acumuladas do 1º ano. 

 

Alguns resultados globais sobre o aproveitamento global do 3.º ano  

 16 alunos (16,5%) realizaram estágio no âmbito do Erasmus+; 

 Todos os alunos que realizaram estágio concluíram-no com sucesso; 

 Todos os alunos que realizaram PAP concluíram a prova com sucesso; 

 88,7% dos alunos matriculados no 3.ºano concluíram o curso profissional 
o Dos que não concluíram o curso (à data de 31 de julho), 3 alunos, 3,1%, usufruíram de medidas 

de aprendizagem adicionais. 

 

Opinião do Diretor de Turma sobre: 

Relação DT com Difícil Razoável Boa Muito Boa 

Alunos - - 46,7% 53,3% 

Professores - 6,7% 13,3% 80% 

Pais e EE - 13,3% 26,7% 60% 
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3.3.2. Documento 2U (CP - janeiro de 2020):  
Análise dos Relatórios do DT (Ensino Secundário Regular – 2018/19)  

 

 Grupo de recrutamento do Diretor de Turma 

 Cursos/Anos/Turmas/N.º alunos 

 Alunos com apoio da Ação Social Escolar (ASE) 

 Alunos com retenção no percurso escolar em anos anteriores 

 Nível de habilitação dos Pais e Mães dos alunos por ano de escolaridade 

 Atividades da turma 

 Apoio Pedagógico/Reforço Curricular 

 Educação Inclusiva (Dec. Lei 54/2018)  

 Desempenho Académico  

 Opinião do Diretor de Turma sobre: 
o Relação DT/Alunos 
o Relação DT/Professores 
o Relação DT/Pais/EE 

 Participação dos Pais/EE nas reuniões plenárias 

 Reuniões não plenárias do DT com os Pais/ Encarregados de Educação 

 Número de contactos (via telefone, correio postal, correio eletrónico) com os 
Pais/Encarregados de Educação 

 Participação dos Pais/EE na vida escolar dos seus filhos/educandos – opinião do DT 

 
 

Breve síntese 

 

Indicadores globais 

Da organização, tratamento e análise dos dados apresentados, referem-se, a título de exemplo, 
alguns resultados/indicadores globais: 

 

  65,8% dos alunos dos Cursos Científico-Humanísticos estão matriculados no Curso de Ciências  
     e Tecnologias; 

 Dos 442 alunos dos Cursos Científico-Humanísticos, 60,0% são do género feminino;  

 32,4% dos alunos teve apoio da Ação Social Escolar (ASE), sendo que 10,6% com escalão A; 

  O 10.º ano foi o ano de escolaridade com percentagem mais elevada de alunos subsidiados; 

  31 alunos (7%) dos alunos dos Cursos Científico-Humanísticos registam retenções no seu 
percurso escolar, mas apenas 1 aluno frequentava o 10.º ano;   

  68,6% dos pais dos alunos tem, no mínimo, o 3.º ciclo de escolaridade; 

 78,2% das mães dos alunos tem, no mínimo, o 3.º ciclo de escolaridade;  

 6,4 foi o número médio total de atividades realizadas por turma, sendo a maioria em tempos  
  letivos;    

 31,6% das turmas dinamizaram atividades na Mostra; 

 61,1% das aulas de Reforço Curricular do 11.º ano foram lecionadas pelo Professor Titular da 
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Turma, sendo a percentagem de alunos inscritos superior nas situações em que o Professor 
Titular da Turma lecionou as mesmas; no 12.º ano, todas as aulas foram lecionadas pelo 
Professor Titular e todos os alunos frequentaram estas aulas; 

 Durante o ano letivo foram atribuídos apoios em 3 turmas, uma turma do 10.º ano e 2 turmas 
do 11.º ano; 

 29,2% dos alunos foram abrangidos pelas medidas universais no âmbito da Educação Inclusiva,  
Decreto-Lei 54/2018, verificando-se a percentagem mais elevada no 10.º ano; 

   8,1% foi a percentagem total de alunos retidos/não aprovados; no 12.º ano, 13,2% foi a 
percentagem de alunos não aprovados (à data de 15 de julho de 2019); 

  79,4% do total de alunos matriculados concluíram o ano escolar sem classificações negativas; 

 67,3% dos alunos obteve classificação média igual ou superior a 14 valores, verificando-se a 
percentagem mais baixa no 10.º ano (56,0%); 

 1 aluno (10.ºA1) excedeu o limite legal de faltas (0,23% do total dos alunos);            

 Foram registadas 4 participações disciplinares (0,9% do n.º total de alunos);   

 11 alunos foram transferidos para outra escola (2,5% do n.º total de alunos);   

 A maioria dos DT considera que teve uma relação muito boa com os alunos, professores e 
Pais/EE; 

 73,5% foi a percentagem média das presenças dos Pais/EE nas reuniões plenárias, considerando 
todas as reuniões (no 10.ºano, a percentagem foi superior a 80% em todas as reuniões); 

 Em média, cada DT realizou 15,5 reuniões não plenárias com Encarregados de Educação; 7,1 
reuniões fora do horário de atendimento do DT e 8,4 reuniões no horário de atendimento do 
DT, verificando-se, porém, uma variabilidade elevada por turma; 

 A média do número de reuniões não convocadas pelo DT foi superior ao número de reuniões 
convocadas pelo DT, quer no horário de atendimento, quer fora do horário de atendimento; 

  Em média, cada DT registou 17,7 contactos com os Encarregados de Educação, 
maioritariamente por iniciativa do EE. 

 

 

Cursos/Anos/Turmas/N.º alunos e percentagem na escola 
 

Curso 10ºano 11ºano 12ºano 
N.º de 

alunos* 
% 

Ciências e Tecnologias A1;A2;A3;A4 A1;A2;A3;A4 A1;A2;A3;A4 291 65,8% 

Ciências Socioeconómicas E1 E1 E1;E2 76 17,2% 

Línguas e Humanidades F1 F1 F1 75 17,0% 
            

Anos N.º turmas N.º de alunos* 

10º 6 153 (34,6%) 

11.º 6 137 (31,0%) 

12.º 7 152(34,4%) 

Total 19 442 

 Dos 442 alunos do Ensino Secundário Regular, 60,0% são do género feminino;  
 Turma com maior percentagem de alunos do género masculino: 10.ºA4 (68%) 
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Ação Social Escolar 
 

 Percentagem total de alunos com apoio da ASE (subsidiados): 32,4%; 

 Percentagem total de alunos com escalão A: 10,6%; 

 Ano de escolaridade com percentagem mais elevada de alunos subsidiados: 10.º 

ano (36,6%); 

 Curso com maior percentagem de alunos subsidiados: Línguas e Humanidades 

(49,3%);  

 Turma com maior percentagem de alunos subsidiados: 10.ºA3 (56%); 

 

Educação Inclusiva (Dec. Lei 54/2018) 

Ano/Turma N.º de alunos abrangidos % de alunos abrangidos 
10ºA1 7 25,9% 

10ºA2 9 39,1% 

10ºA3 15 60,0% 

10ºA4 7 28,0% 

10ºE1 10 40,0% 

10ºF1 14 50,0% 

11ºA1 8 33,3% 

11ºA2 9 40,9% 

11ºA3 5 20,8% 

11ºA4 12 50,0% 

11ºE1 4 21,1% 

11ºF1 5 20,8% 

12ºA1 0 0,0% 

12ºA2 2 7,1% 

12ºA3 5 19,2% 

12ºA4 6 28,6% 

12ºE1 0 0,0% 

12ºE2 3 21,4% 

12ºF1 8 34,8% 

 
 

 Percentagem total de alunos abrangidos: 29,2% 
 Percentagem 10.ºano: 40,5% |Percentagem 11.ºano: 31,4%        | Percentagem 12.ºano:15,8% 

 Turma com maior percentagem de alunos abrangidos: 10.ºA3 

 

 

 

Resultados escolares (a 15 de julho de 2019)  
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Número de alunos retidos/não aprovados no final do ano letivo 2018/19 

Ano /Turma N.º de alunos retidos % de alunos da turma 

10ºA1 1 3,7% 

10ºA2 2 8,7% 

10ºA3 4 16,0% 

10ºA4 1 4,0% 

10ºE1 2 8,0% 

10ºF1 4 14,3% 

11ºA1 1 4,2% 

11ºA2 --- 0,0% 

11ºA3 --- 0,0% 

11ºA4 1 4,2% 

11ºE1 --- 0,0% 

11ºF1 --- 0,0% 

12ºA1 1 4,5% 

12ºA2 --- 0,0% 

12ºA3 2 7,7% 

12ºA4 8 38,1% 

12ºE1 --- 0,0% 

12ºE2 4 28,6% 

12ºF1 5 21,7% 

 Percentagem total de alunos retidos/não aprovados: 8,1% 
Percentagem 10.ºano: 9,2% Percentagem 11.ºano: 1,5%        |Percentagem 12.ºano:13,2% 

 

4.1. Número de alunos com classificação média igual ou superior a 14 valores 

Ano /Turma 
N.º total de alunos com média 
igual ou superior a 14 valores 

% de alunos 
na turma 

10ºA1 18 69,2% 

10ºA2 13 56,5% 

10ºA3 12 50,0% 

10ºA4 20 80,0% 

10ºE1 13 54,2% 

10ºF1 8 28,6% 

11ºA1 16 66,7% 

11ºA2 10 52,6% 

11ºA3 21 87,5% 

11ºA4 13 54,2% 

11ºE1 11 68,8% 

11ºF1 13 54,2% 

12ºA1 22 100% 

12ºA2 28 100% 

12ºA3 20 76,9% 

12ºA4 11 57,9% 

12ºE1 16 88,9% 

12ºE2 7 50,0% 

12ºF1 18 78,3% 
 

• Percentagem total de alunos com classificação média igual ou superior a 14 valores: 67,3% 
Percentagem 10.ºano: 56,0%  |Percentagem 11.ºano: 64,1%        |Percentagem 12.ºano:81,3% 

 Uma turma com percentagem de alunos inferior a 50% (10.ºF1). 

 Duas turmas com percentagem de alunos igual a 100% (12.ºA1 e 12.ºA2) 

 
 



 

AETP -  Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo                       EAA – Relatório Final 2019/20                           pág. 19 de 66 
 

 
 
3.3.3. Documento 2T (CP - dezembro de 2019):  
Análise dos Relatórios do DT (2º ciclo EB – 2018/19)  
 

 Grupo de recrutamento do Diretor de Turma 

 Anos/Turmas/N.º alunos 

 Alunos com apoio da Ação Social Escolar (ASE) 

 Alunos com retenção no percurso escolar em anos anteriores 

 Nível de habilitação dos Pais/EE dos alunos por ano de escolaridade 

 Apoio Pedagógico e Desempenho Académico 

 Opinião do Diretor de Turma sobre: 
o Relação DT/Alunos 
o Relação DT/Professores 
o Relação DT/Pais/EE 

 Participação dos Pais/EE nas reuniões plenárias 

 Participação dos Pais/EE na vida escolar dos seus filhos/educandos 

 
 

Breve síntese 
 

 Percentagem total de alunos subsidiados: 53,28% 

 A percentagem de alunos subsidiados por turma varia entre  20% e 84%. 

 De um total de 244 alunos do 2º Ciclo do Ensino Básico, registam retenções no seu percurso escolar 34 
alunos (13,93%): 19 alunos com uma retenção; 10 alunos com duas retenções; 5 alunos com mais de 
duas retenções. 

 

 A análise do gráfico revela uma clara relação entre o perfil socioeconómico dos alunos e as taxas de 
retenção. Em todos os casos é entre os alunos que beneficiam de escalão A que se verifica maior 
número de retenções. 

 

 No 5.º ano,  75% dos pais tem, no máximo, o 3.º ciclo de escolaridade; 

 No 5.º ano de  escolaridade, 67% das mães tem no máximo o 3.º ciclo de escolaridade; 

 

 No 6.º ano, 59% dos pais tem no máximo o 3.º ciclo de escolaridade. 

 No 6.º ano, 50% das mães tem no máximo o 3.º ciclo de escolaridade. 

 

Observações dos DT sobre: Relação DT/Alunos 

 A minha relação com os alunos era boa, havendo muito diálogo e compreensão. (2) 

 Os alunos desta turma, na generalidade, são comunicativos e não houve indícios de dificuldade de 
integração por parte de qualquer elemento. 

 Nas Assembleias de Turma, algumas aulas eram iniciadas com alguma crispação devido a problemas 
comportamentais com alguns alunos que urgiam ser analisados e resolvidos.  

 
 
 

Observações dos DT sobre: Relação DT/Professores 

 Fui mantendo os professores informados sobre a situação da turma. Todas as informações importantes 
transmitidas pelos Encarregados de educação eram divulgadas ao Conselho de Turma para que se 
atuasse com a maior brevidade possível. (2) 

 O conselho de turma foi cooperante ao longo do ano letivo e os resultados são muito positivos e 
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gratificantes. (2) 

 Acima de tudo espírito de equipa e trabalho colaborativo.  
 

 

Observações dos DT sobre: Relação DT/Pais/EE 

 A minha relação com os Encarregados de Educação, em geral, era boa. Tentei sempre, juntamente com 
os mesmos, assegurar o melhor acompanhamento possível aos alunos. (2) 

 Procurei sempre recolher dados para um melhor conhecimento dos alunos e fornecer informações 
sobre as várias disciplinas, comportamento, assiduidade e aproveitamento aos principais intervenientes 
no Processo Educativo. (2) 

 Os Encarregados de Educação da maioria dos alunos acompanharam com muito interesse a vida escolar 
dos seus educandos. Os pais de etnia cigana não respondiam às convocatórias via caderneta, via carta 
registada, ou via telefone.  

 Relacionamento que visou essencialmente assegurar o melhor acompanhamento possível dos alunos, o 
seu crescimento/ formação integral e o gosto pela escola… 

 
 
Observações: Opinião dos DT sobre a Participação dos Pais na Vida Escolar 

 Os Encarregados de Educação compareceram com alguma frequência na escola participando de forma 
ativa no processo ensino aprendizagem dos seus educandos. 

 Pessoas muito atentas, participativas, presentes, simpáticas, preocupadas e gratas pelo 
acompanhamento que sentiram que foi dado aos seus educandos.  

 Os encarregados de educação não compareceram na escola com a frequência desejada, mas sempre 
que surgia alguma questão e eram solicitados mostraram empenho e interesse. 

 Os Encarregados de Educação compareceram com pouca frequência na escola. A maior parte dos 
mesmos apenas compareceram nas reuniões. 

 A maioria dos Encarregados de Educação desta Turma mostrou-se atenta ao desempenho escolar dos 
seus educandos, mantendo alguns deles um contacto regular com o Diretor de Turma, possibilitando-
me um conhecimento mais aprofundado das particularidades sócio – económicas e afetivas de cada 
aluno.  

 Salvo algumas exceções, a participação dos encarregados de educação na vida escolar dos seus 
educandos foi boa. Por estarem a trabalhar, alguns não puderam comparecer nas reuniões de 
encarregados de educação, mas compareceram depois no horário de atendimento, ou quando lhes foi 
possível, em outro horário. 

 
 

Outros dados complementares sobre  a situação escolar dos alunos 
 

 5º ano 6º ano 2º ciclo 

Nº de alunos que excederam o limite legal de faltas 12 9,68% 4 3,33% 16 6,56% 

Nº de alunos com processos disciplinares 1 0,81% 1 0,83% 2 0,82% 

Nº de alunos que abandonaram a Escola 3 2,42% 2 1,67% 5 2,05% 

Nº de alunos com planos de recuperação 0 0,00% 2 1,67% 2 0,82% 

Nº de alunos que mudaram de turma 1 0,81% 0 0,00% 1 0,41% 

Nº de alunos transferidos para outra Escola 1 0,81% 0 0,00% 1 0,41% 

Nº de alunos que anularam a matrícula 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Nº de alunos com PAPI 45 36,29% 44 36,67% 89 36,48% 
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3.4. Inquéritos de satisfação 

 

Tabelas-resumo – Processo EQAVET (CP - setembro de 2019):  
Análise de resultados do Inquérito de satisfação 2017/18 

 Alunos do Ensino Profissional 

 E.E. dos alunos do Ensino Profissional 
 

Questionário 2017/2018 

“Alunos do Ensino Profissional” 
Resultados 

Inquiridos 
Número total de alunos da Escola no Ensino Profissional: 320 
Número total de alunos respondentes: 296 (216 do sexo masculino + 80 do sexo feminino)   
Percentagem total de alunos respondentes: 92,5%   
 

Itens e número de questões do Inquérito 

Total de itens:                        9 
Número total de questões: 61 

Item N.º de questões 

Receção  4 

Serviços Administrativos 6 

Reprografia/Papelaria 7 

Biblioteca 9 

Refeitório/Cantina 10 

Bufete 10 

Assistentes Operacionais /Espaços Escolares /Instalações 7 

Direção do Agrupamento 4 

Diretor de Turma 4 
 

Resultados Globais 

Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito” :  81,9%  

(considerando o universo total de respondentes com opinião) 

Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito” :  77,0%  

(considerando o universo total de respondentes) 
 

Resultados Globais por item  

Item %  Sem opinião 
% Satisfeito + 

Muito Satisfeito (1) 
Receção  10,6% 71,5% 

Serviços Administrativos 3,9% 84,0% 

Reprografia/Papelaria 3,2% 83,7% 

Biblioteca 11,0% 65,8% 

Refeitório/Cantina 3,4% 69,6% 

Bufete 3,0% 88,0% 

Assistentes Operacionais /Espaços Escolares 
/Instalações 

5,1% 75,2% 

Direção do Agrupamento 16,0% 71,4% 

Diretor de Turma 2,0% 85,8% 

(1) considerando o universo total de respondentes 
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Resultados Globais  

Percentagem de respostas/opiniões negativas (insatisfeitos + muito insatisfeitos) por item 

Item 
% respostas negativas 

 (universo total dos respondentes) 

Receção 17,9% 

Serviços Administrativos 12,1% 

Reprografia/Papelaria 13,1% 

Biblioteca 23,2% 

Refeitório/Cantina 27,0% 

Bufete 9,1% 

Assistentes Operacionais /Espaços 
Escolares /Instalações 

19,7% 

Direção do Agrupamento 12,6% 

Diretor de Turma 12,2% 

 

 
  

27,0% 

23,2% 

19,7% 

17,9% 

13,1% 

12,6% 

12,2% 

12,1% 

9,1% 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Refeitório/Cantina

Biblioteca

Ass. Operacionais /Espaços Escolares /Instalações

Receção

Reprografia/Papelaria

Direção do Agrupamento

Diretor de Turma

Serviços Administrativos

Bufete

% respostas negativas por item 
(universo total dos respondentes)  
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Questões com maior percentagem de respostas/opiniões negativas 

(insatisfeitos e muito insatisfeitos), em cada item 

RC8 - Tempo de espera no Refeitório/Cantina: 68,2%    
RC1 - Horário de atendimento no Refeitório/Cantina: 51,0%  
RP1 - Horário de atendimento na Reprografia/Papelaria: 42,2% 

 

R - Receção (PBX)     SA - Serviços Administrativos 

R1 - Sistema de controlo das entradas/saídas   SA1 - Horário de atendimento 

R3 - Simpatia e cordialidade no atendimento           SA6 - Eficácia no atendimento 
 

RP - Reprografia/Papelaria    B - Biblioteca 

RP1 - Horário de atendimento     B5 - Qualidade dos materiais informáticos 

RP7 - Preço dos produtos     B8 - Simpatia e cordialidade no atendimento 
 

RC - Refeitório/Cantina     BF - Bufete 

RC1 - Horário de atendimento    BF1 - Horário de atendimento 

RC8 - Tempo de espera      BF8 - Tempo de espera  
 

AO - Assistentes Operacionais /Espaços escolares /Instalações 

AO4 - Limpeza e arrumação das salas e dos espaços escolares 

AO5 - Limpeza das casas de banho 
 

D - Direção          DT - Diretor de Turma 

D3 - Eficácia na resolução de problemas      DT3 - Eficácia na resolução de problemas 

D4 - Eficácia na circulação de informação       DT4 - Eficácia na circulação de informação  

    relativa a assuntos dos interesses dos alunos               relativa a assuntos dos interesses dos alunos. 

 

34,5% 

13,5% 

18,9% 

12,5% 

42,2% 

11,5% 

31,4% 

36,5% 

51,0% 

68,2% 

19,9% 

25,7% 26,1% 

31,4% 

13,2% 
13,2% 14,9% 13,5% 
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Questões com maior percentagem de respostas negativas, em 
cada item (universo total dos respondentes ) 
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Questões com percentagem de respostas/opiniões negativas (insatisfeitos e 

muito insatisfeitos) superior a 25% 

 
 

  

24,3% 

24,7% 

25,7% 

26,1% 

26,7% 

28,4% 

31,4% 

29,7% 

31,4% 

34,5% 

36,5% 

42,2% 

51,0% 

68,2% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

RC9 - Simpatia e cordialidade no atendimento Cantina

AO6 - Dimensão da sala/dos espaços de recreio dos
alunos

BF8 - Tempo de espera Bufete

AO4 - Limpeza e arrumação das salas e dos espaços
escolares

RC10 - Eficácia no atendimento Cantina

RC7 - Quantidade servida Cantina

AO5 - Limpeza das casas de banho

B9 - Eficácia no atendimento Biblioteca

B5 - Qualidade dos materiais informáticos Biblioteca

R1 - Sistema de controlo das entradas/saídas

B8 - Simpatia e cordialidade no atendimento Biblioteca

RP1 - Horário de atendimento da Reprografia

RC1 - Horário de atendimento da cantina

RC8 - Tempo de espera na cantina

Questões com percentagem de respostas negativas superiores a 25% 
(universo  total dos respondentes)  
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Questionário 2017/2018 

“Encarregados de Educação do Ensino Profissional” 
Resultados 

Inquiridos 
Número total de alunos da Escola no Ensino Profissional: 320 
Número total de Encarregados de Educação respondentes: 84  
Percentagem total de Encarregados de Educação respondentes:  26,3%   

 

Itens e número de questões do Inquérito 
Total de itens:                        5 
Número total de questões: 25 
 

Item N.º de questões 

Receção  4 

Serviços Administrativos 6 

Assistentes Operacionais /Espaços Escolares /Instalações 7 

Diretor de Turma   4 

Direção do Agrupamento 4 

 

Resultados Globais 

 Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito” :  94,7%  

(considerando o universo total de respondentes com opinião) 

 Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito” :  88,9%  

(considerando o universo total de respondentes) 

 

 

Resultados Globais (% satisfeito + % muito satisfeito) por item  

 

Item %  Sem opinião 
% Satisfeito + Muito 

Satisfeito (1) 

Receção  3,0% 92,6% 

Serviços Administrativos 2,4% 91,1% 

Assistentes Operacionais /Espaços Escolares 
/Instalações 

10,4% 83,5% 

Diretor de Turma 2,1% 95,8% 

Direção do Agrupamento 11,9% 84,2% 

 

(2) considerando o universo total de respondentes 
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Resultados Globais  

Percentagem de respostas/opiniões negativas (insatisfeitos + muito insatisfeitos) por item 

Item 
% Respostas negativas 

(universo total dos respondentes) 

Receção 4,5% 

Serviços Administrativos 6,5% 

Assistentes Operacionais /Espaços Escolares 
/Instalações 

6,1% 

Diretor de Turma 2,1% 

Direção do Agrupamento 3,9% 

 

 

 

  

2,1% 

3,9% 

4,5% 

6,1% 

6,5% 

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0%

Direção de Turma

Direção do Agrupamento

Receção

Assistentes Operacionais /Espaços
Escolares /Instalações

Serviços Administrativos

% respostas negativas por item 
(universo total dos respondentes) 
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Questões com maior percentagem de respostas/opiniões negativas (insatisfeitos e muito 

insatisfeitos), em cada item 

 

SA1 - Horário de atendimento dos Serviços Administrativos: 13,1%    
AO4 - Limpeza e arrumação das salas e dos espaços escolares: 10,7% 

AO5 - Limpeza das casas de banho: 10,7%  
 

 

 

R - Receção (PBX)    SA - Serviços Administrativos 

R1 - Sistema de controlo das entradas/saídas  |SA1 - Horário de atendimento 

R2 - Atendimento telefónico     |SA3 - Organização e funcionalidade das instalações 

 
 
AO - Assistentes Operacionais /Espaços escolares /Instalações 

AO4 - Limpeza e arrumação das salas e dos espaços escolares 

AO5 - Limpeza das casas de banho 

 

DT - Diretor de Turma         D - Direção 

DT3 - Eficácia na resolução de problemas      D3 - Eficácia na resolução de problemas 

DT4 - Eficácia na circulação de informação       D4 - Eficácia na circulação de informação  

         relativa a assuntos dos interesses dos alunos        relativa a assuntos dos interesses dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

  

4,8% 4,8% 

13,1% 

7,1% 

10,7% 10,7% 

3,6% 
4,8% 4,8% 4,8% 

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

R1 R2 SA1 SA3 AO4 AO5 DT3 DT4 D3 D4

Questões com maior percentagem de respostas 
negativas, em cada item (universo total dos respondentes) 
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As cinco questões com maior percentagem de respostas/opiniões negativas (insatisfeitos e 

muito insatisfeitos) 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

  

6,0% 

7,1% 

10,7% 

10,7% 

13,1% 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0%

AO7 - Conhecimento da sinalética e do Plano
de Emergência da Escola

AO6 - Dimensão da sala/dos espaços de
recreio dos alunos

AO4 - Limpeza e arrumação das salas e dos
espaços escolares

AO5 - Limpeza das casas de banho

SA1 - Horário de atendimento dos
S.Administrativos

As cinco questões com maior percentagem de respostas negativas 
(universo total de respondentes)  
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Tabelas-resumo – Processo EQAVET  – Documento 2P (CP – setembro de 2019):  
Análise global dos resultados do Inquérito de satisfação 2017/18 

 Ações de melhoria 
 

Análise global dos resultados 
 

  Avaliação final e impacto 

 
Aplicado o questionário de avaliação da qualidade a todos os elementos da comunidade, feita a divulgação e 
análise dos resultados por questionário, bem como a análise transversal dos mesmos, constata-se que, de um 
modo geral, o nível de satisfação é elevado na maioria dos indicadores analisados. Contudo, nos itens em que 
os níveis de satisfação foram menos positivos, pretendeu-se conhecer/saber, junto das estruturas competentes, 
qual o impacto dos resultados obtidos, se os valorizaram, que medidas foram criadas ou implementadas, que 
medidas estão em desenvolvimento ou quais as ações que são de difícil execução.   

 

Indicadores com níveis de satisfação menos positivos/ ações de melhoria 

Indicadores transversais / melhorias 
 
 
 

 Indicadores menos positivos Ações de melhoria Estado 

Receção / 
PBX  
 
 
 

 R1 - Controlo de entradas e saídas:  

 SugMelh. - Sistema informático mais 
rápido e eficiente para controlo das entradas e 
saídas; vários alunos e E.E. consideram ser 
necessário maior rigor no controlo de entradas 
e saídas. 

 Houve melhoria do sistema 
informático (versão 5 do GIAE); 
 As medidas de melhoria encontram 
ainda resistência nos constrangimentos 
provocados pelo reduzido número de 
funcionários. 
 

Concluído 
Set/18 

Serviços 
adminis-
trativos 
 

 SA1 - Horário de atendimento   Por escassez de funcionários, ainda 
não é possível alargar o horário. 
 

 

 SugMelh.- Condições de atendimento 
que garantam a confidencialidade 

 Foram colocados biombos; 
 Disponibilização de um espaço 
reservado que está disponível quando 
solicitado; 

 

Concluído 
Set/18 

 SA6 - Tempo de espera  Distinção entre o atendimento 
interno e o atendimento ao público; 
 Rotatividade e acumulação de 
funções para minimizar o constrangimento 
causado pelo reduzido número de 
funcionários. 

 

Concluído 
Out/18 

Reprografia 
/ Papelaria 
 
 
 

 RP1 - Horário de atendimento 
alargado 

 SugMelh.- Correspondência entre o 
horário afixado e o de efetivo funcionamento 

 Foi alargado o horário de 
atendimento (8h00-12h00; 13h00-16h50). 
(agora: 8h10 – 16h30) 
 

Concluído 
Set/18 
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  SugMelh.- Ponto de carregamento de 

cartões 

 Com o horário contínuo, há mais um 
ponto de carregamento de cartões 

 

Concluído 

 

Biblioteca 
 
 
 
 

 B5 - Qualidade dos materiais 
informáticos 

 SugMelh. – Trocar os computadores. 
 

 Algumas melhorias de equipamentos 
e de velocidade de Internet; 

Concluído 

 B8 -Melhorar a simpatia e cordialidade no 
atendimento 

 B9 - Eficácia no atendimento 

 Ação de sensibilização (necessidade 
de cordialidade no atendimento); 
 Melhoria da equipa; atualização do 
Regulamento. 
 

Concluído 

 SugMelh.- Horário mais alargado  Foi implementado um novo horário 
mais alargado (8h00 – 18h20); 

 

Concluído 

Set/18 

 SugMelh.- Ambiente adequado (à 
leitura e/ou ao trabalho). Mais atividades na 
Biblioteca. 

 Foram definidas três zonas 
funcionais: para leitura informal, para leitura 
formal e para trabalhos de grupo. 

 

Concluído 

Nov/18 

Refeitório / 
Cantina 
 

 RC7 - Qualidade das refeições (EBST) 
 

 Abertura de mais um turno de 
atendimento (de dois para três turnos). 
 Repartição mais equilibrada das 
turmas pelos três turnos. 

 

Concluído 
Set/18 

 RC1 - Horário de atendimento 
 

 RC8 - Tempo de espera 
 

Bufete 
 

 BF1 - Alargamento do horário 

 BF8 - Organização do atendimento 
 

 De manhã: abre mais cedo (8h10); 

 Hora de almoço: não é possível por 
impedimento legal. 

 

Concluído 
 

Assistentes 
Operacionais 
/ Espaços 
Escolares / 
Instalações 
 

 AO6 - Mais espaços ao ar livre; mais 
espaços verdes 

 

  

 AO7 - Mais informação relativamente 
ao plano de emergência escolar 

 O PAA inclui simulacros em todas as 
escolas do Agrupamento. 

 Clubes da Proteção Civil: 
diversificação de atividades de divulgação. 

 

Concluído 
Junho/18 
Junho/19 

 AO5 - Mais higiene e limpeza das casas 
de banho 

 Intensificou-se a inspeção/limpeza; 

 

Concluído 
 

 SugMelh.- Melhorar a simpatia / mais 
simpatia no atendimento dos Assistentes 
Operacionais (alunos da Escola Básica e da 
Escola Secundária de Tomaz Pelayo). 

 

 Ações de sensibilização  
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Tabelas-resumo – Processo EQAVET –  Documento 2V (CP – julho de 2020):  
Análise de resultados do Inquérito de satisfação 2020 – Ensino Profissional: 

 Alunos do Ensino Profissional 

 E.E. dos alunos do Ensino Profissional 

 Docentes do Ensino Profissional 

 Não docentes da Escola Secundária de Tomaz Pelayo 

 
 

Questionário 2019/2020 

“Alunos do Ensino Profissional” 
Resultados 

Inquiridos 

Número total de alunos da Escola no Ensino Profissional: 288 
Número total de alunos respondentes: 287  
Percentagem total de alunos respondentes: 99,7% 

 

Itens e número de questões do Inquérito 
Data de aplicação: Outubro 2019 

Total de itens:                        9 

Número total de questões: 61 
 

 

 

Item N.º de questões 

Receção  4 

Serviços Administrativos 6 

Reprografia/Papelaria 7 

Biblioteca 9 

Refeitório/Cantina 10 

Bufete 10 

Assistentes Operacionais /Espaços Escolares /Instalações 7 

Direção do Agrupamento 4 

Diretor de Turma 4 

 

 

Resultados Globais 
Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito” :  88,3%  

(considerando o universo total de respondentes com opinião) 

 

Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito” :  84,1%  

(considerando o universo total de respondentes) 
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Resultados Globais (% satisfeito + % muito satisfeito) por item  
 

Item 
%  Sem opinião % Satisfeito + Muito 

Satisfeito (1) 

Receção  9,8 % 79,1% 

Serviços Administrativos 3,3% 83,9% 

Reprografia/Papelaria 1,6% 88,8% 

Biblioteca 11,0% 77,9% 

Refeitório/Cantina 1,7% 82,8% 

Bufete 2,2% 90,3% 

Assistentes Operacionais /Espaços Escolares 
/Instalações 

3,1% 85,7% 

Direção do Agrupamento 13,9% 75,9% 

Diretor de Turma 1,2% 89,2% 
 

(1) considerando o universo total de respondentes 

 

Resultados Globais  

Percentagem de respostas/opiniões negativas (insatisfeitos + muito 

insatisfeitos) por item 

Item 
% Respostas negativas 

(universo total dos respondentes) 

Receção 11,0% 

Serviços Administrativos 12,8% 

Reprografia/Papelaria 9,7% 

Biblioteca 11,1% 

Refeitório/Cantina 15,5% 

Bufete 7,5% 

Assistentes Operacionais /Espaços Escolares 
/Instalações 

11,2% 

Direção do Agrupamento 10,2% 

Diretor de Turma 9,6% 
 

 
  

7,5% 

9,6% 

9,7% 

10,2% 

11,0% 

11,1% 

11,2% 

12,8% 

15,5% 

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%12,0%14,0%16,0%18,0%

Bufete

Diretor de Turma

Reprografia/Papelaria

Direção do Agrupamento

Receção

Biblioteca

Assistentes Operacionais /Espaços Escolares…

Serviços Administrativos

Refeitório/Cantina

% respostas negativas por item 
(universo total dos respondentes) 
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Questões com maior percentagem de respostas/opiniões negativas 

(insatisfeitos e muito insatisfeitos), em cada item 
 

RC10 - Eficácia no atendimento no Refeitório/Cantina: 48,8%    
B6 - Diversidade dos materiais audiovisuais: 27,2%  
RC1 - Horário de atendimento no Refeitório/Cantina: 24,6% 

 

R - Receção (PBX)     SA - Serviços Administrativos 

R1 - Sistema de controlo das entradas/saídas            SA1 - Horário de atendimento 

R2 - Atendimento telefónico                                                 SA3 – Organiz. e funcionalidade das instalações 

RP - Reprografia/Papelaria          B - Biblioteca 

RP1 - Horário de atendimento     B6 - Diversidade dos materiais audiovisuais 

RP7 - Preço dos produtos           B9 - Eficácia no atendimento 

RC - Refeitório/Cantina            BF - Bufete 

RC1 - Horário de atendimento    BF1 - Horário de atendimento 

RC10 - Eficácia no atendimento                  BF10 - Eficácia no atendimento                  
 

AO - Assistentes Operacionais /Espaços escolares /Instalações 

AO5 - Limpeza das casas de banho 
AO6 - Dimensão da sala/dos espaços de recreio dos alunos  

D - Direção                                               DT - Diretor de Turma 

D1 - Disponibilidade no atendimento                    DT3 - Eficácia na resolução de problemas 

D3 - Eficácia na resolução de problemas      DT4 - Eficácia na circulação de informação  
                                                                                                       relativa a assuntos dos interesses dos alunos. 

  

16,3% 

10,3% 

23,9% 

11,6% 

20,9% 

12,6% 

27,2% 

12,6% 

24,6% 

48,8% 

9,6% 

18,6% 
16,9% 

13,3% 
12,0% 

9,6% 10,3% 
11,6% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

R1 R2 SA1 SA3 RP1 RP7 B6 B9 RC1 RC10 BF1 BF10 AO5 AO6 DT3 DT4 D1 D3

Questões com maior percentagem de respostas negativas, 
em cada item (universo total dos respondentes) 
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20,9% 

23,9% 

24,6% 

27,2% 

48,8% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

RP1 - Horário de atendimento na
Reprografia/Papelaria

SA1 - Horário de atendimento dos
S.Administrativos

RC1 - Horário de atendimento no
Refeitório/Cantina

B6 - Diversidade dos materiais audiovisuais

RC10 - Eficácia no atendimento no
Refeitório/Cantina

As cinco questões com maior percentagem de respostas negativas 
(universo total de respondentes )  

 

As cinco questões com maior percentagem de respostas/opiniões negativas 

(insatisfeitos + muito insatisfeitos) 
 

Obs:  

 Nas restantes 56 questões a percentagem de respostas negativas, por questão, é inferior a 20%. 

 Questão que apresenta menor percentagem de respostas negativas:  

 BF8 - Tempo de espera no Bufete (3,7%). 

 

 

Sugestões de melhoria 

Inquérito 2020 – Alunos – Ensino Profissional 
Sugestões de melhoria - 103 respostas (em 287 respondentes) 

 

2. Receção (PBX) 
 

Sugestões: 

 3º ano com direito a sair em todos os intervalos. (9) 

 Mais funcionários. (3) 

 Quero sair mais vezes. (2) 

 Ser mais funcional. 

 Maior controlo. 

 Quando os meus pais ligam, demora ou não chegam a atender. 

 
Sugestões que dizem respeito a outras secções do questionário: 

 Melhorar certos lugares exteriores na escola. 

 A secretaria devia ficar mais tempo aberta. 
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3. Serviços Administrativos (Secretaria) 
 

Sugestões: 

 É preciso criar um horário mais alargado de atendimento. (8) 

 Muita espera. 

 Pouco simpáticos. 

 
 

4. Reprografia/Papelaria 
 

Sugestões: 

 Aumento do número de horas diárias. (2) 

 Respeitar os horários. (2) 

 Os produtos, mesmo estando acessíveis a nível de preço, podiam por vezes ter melhor 

qualidade. 

 Preços mais acessíveis. 

 
 

5. Biblioteca 
 

Sugestões: 

 A Internet nos computadores é um pouco lenta e não muito acessível. (5) 

 Melhorias de materiais informáticos. (4) 

 Ainda não fui lá. (2) 

 Não deixar fazer barulho. 

 A biblioteca poderia ter um horário mais alargado e com mais professores que 

dessem mais apoio ao estudo. 

 É necessário manter mais vigilância sobre o equipamento informático. 

 Mais funcionários na biblioteca. 

 
 

6. Refeitório/Cantina 
 

Sugestões: 

 Mais quantidade de comida / mais variedade da comida. (6) 

 Poderia abrir mais cedo (4) 

 Poderia abrir mais cedo: quando os alunos saem às 11:45, porque perdemos 45 minutos 

dos 90 que temos direito só na cantina. (2) 

 Mais funcionárias. (2) 

 A qualidade das refeições é muito satisfatória, espero que mantenha. 

 Não fazer pausas a meio do horário do almoço para ir tomar o café e deixar os alunos à 

espera. 
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7. Bufete 
 

Sugestões: 

 Voltar a ter sandes de atum. (3) 

 Devia ter mais variedade de comida. (2) 

 Deveria estar mais tempo aberto. 

 Devia ter mais funcionários. 

 Baixar o preço do croissant misto. 

 O sr. Luís é o maior. 

 Algum tempo de espera. 

 
 

8. Assistentes Operacionais /Espaços escolares /Instalações 
 

Sugestões: 

 Sala 38 não é um sítio apropriado para sala de aula. (4) 

 Despedimento de X. (2) 

 Há funcionários que chamam nomes ofensivos a alunos. (1) 

 Certos funcionários dão ordens desnecessárias a alunos. (1) 

 
Sugestões que dizem respeito a outras secções do questionário: 

 Ar condicionado. 

 “Quero sair mais vezes” 

 
 

9. Direção 
 

Sugestões: 

 Podiam ser muito mais simpáticos e ter mais calma. 

 É muito agressiva. 

 Não ligarem apenas para os professores. 

 
Sugestões que dizem respeito a outras secções do questionário: 

 “Quero sair mais vezes” 

 

 
 

10. Diretor de Turma 
 

Sugestões: 
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Questionário 2019/2020 

“Encarregados de Educação do Ensino Profissional” 
Resultados 

 

Inquiridos 

Número total de alunos da Escola no Ensino Profissional: 288 

Número total de Encarregados de Educação respondentes: 254  

Percentagem total de Encarregados de Educação respondentes:  88,2%   

 

Itens e número de questões do Inquérito 

Data de aplicação: Janeiro 2020 

Total de itens:                        5 

Número total de questões: 25 

 

Item N.º de questões 

Receção  4 

Serviços Administrativos 6 

Assistentes Operacionais /Espaços Escolares /Instalações 7 

Diretor de Turma   4 

Direção do Agrupamento 4 

 

Resultados Globais 

 Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito” :  93,9%  

(considerando o universo total de respondentes com opinião) 

 Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito” :  89,6%  

(considerando o universo total de respondentes) 

 

 

Resultados Globais (% satisfeito + % muito satisfeito) por item  

 

Item %  Sem opinião 
% Satisfeito + Muito 

Satisfeito (1) 

Receção  5,0% 88,0% 

Serviços Administrativos 2,2% 91,5% 

Assistentes Operacionais /Espaços 
Escolares /Instalações 

5,5% 
88,9% 

Diretor de Turma 2,0% 93,9% 

Direção do Agrupamento 8,4% 85,4% 

(2) considerando o universo total de respondentes 
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4,1% 

5,7% 

6,2% 

6,2% 

7,0% 

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0%

Diretor de Turma

Assistentes Operacionais /Espaços
Escolares /Instalações

Serviços Administrativos

Direção do Agrupamento

Receção

% respostas negativas por item 
(universo total dos respondentes) 

 

 

Resultados Globais - 2019/2020 

Percentagem de respostas/opiniões negativas (insatisfeitos + muito 

insatisfeitos) por item 

Item 
% Respostas negativas 

(universo total dos respondentes) 

Receção 7,0% 

Serviços Administrativos 6,2% 

Assistentes Operacionais 
/Espaços Escolares /Instalações 

5,7% 

Diretor de Turma 4,1% 

Direção do Agrupamento 6,2% 
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8,7% 

6,7% 

11,8% 

5,9% 

7,9% 

6,3% 

4,3% 
4,7% 

6,3% 6,3% 

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

R1 R2 SA1 SA2 AO5 AO6 DT1 DT3 D3 D4

Questões com maior percentagem de respostas negativas, em 
cada item (universo total dos respondentes) 

 

Questões com maior percentagem de respostas/opiniões negativas 

(insatisfeitos e muito insatisfeitos), em cada item 

SA1 - Horário de atendimento dos Serviços Administrativos: 11,8%    
R1 - Sistema de controlo das entradas/saídas: 8,7% 

AO5 - Limpeza das casas de banho: 7,9%  
 
 

 

R - Receção (PBX)                                                    SA - Serviços 

Administrativos 

R1 - Sistema de controlo das entradas/saídas                 |SA1 - Horário de atendimento 

R2 - Atendimento telefónico                                          |SA2 - Acessibilidade das instalações 

AO - Assistentes Operacionais /Espaços escolares /Instalações 

AO5 - Limpeza das casas de banho 

AO6 - -Dimensão da sala/dos espaços de recreio dos alunos 
  

 

 

DT - Diretor de Turma                          D - Direção 

DT1 - Disponibilidade no atendimento           D3 - Eficácia na resolução de problemas 

DT3 - Eficácia na resolução de problemas          D4 - Eficácia na circulação de informação  

                                                                                             relativa a assuntos dos interesses dos alunos. 
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As cinco questões com maior percentagem de respostas/opiniões negativas 

(insatisfeitos e muito insatisfeitos) 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

6,7% 

6,7% 

7,9% 

8,7% 

11,8% 

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0%

R4 - Eficácia no atendimento

R2 - Atendimento telefónico

AO5 - Limpeza das casas de banho

R1 - Sistema de controlo das entradas/saídas

SA1 - Horário de atendimento dos
S.Administrativos

As cinco questões com maior percentagem de respostas  negativas  
(universo total de respondentes )  
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Sugestões de melhoria 

Inquérito 2020 – Enc. Educação – Ensino Profissional 
 

Sugestões de melhoria - 35 respostas (em 254 respondentes) 

 

Escola Secundária de Tomaz Pelayo 

 
2. Receção (PBX) 

 Mais pessoal na portaria ou outro modo de sistema de controlo. 

 Mais atenção pela parte dos funcionários responsabilizados pela entrada e saída. 

 Funcionários com falta de formação no atendimento telefónico. 

 Que sejam educadas no atendimento ao telefone. 

 Nada a acrescentar. / Nada a sugerir. (4) 

 
3. Serviços Administrativos (Secretaria) 

 Horário de atendimento acessível aos encarregados de educação. (1) 

 Tudo satisfeito. (1) 

 Nada a acrescentar. / Nada a sugerir. (3) 

 
4. Assistentes Operacionais / Espaços escolares / Instalações 

 Tudo satisfeito. (2) 

 Tentar perceber os alunos. (1) 

 Nada a acrescentar. / Nada a sugerir. (2) 

 
5. Diretor de Turma 

 Tudo satisfeito. (1) 

 Mais máquinas para levantamento das senhas para refeitório. (1) 

 Nada a acrescentar. / Nada a sugerir. (2) 

 
Sugestões que dizem respeito a outras secções do questionário: 

 Mais máquinas para levantamento das senhas para refeitório. (1) 

 
 
6. Direção do Agrupamento 

 O diretor é muito ocupado e nunca consegue receber os pais quando precisamos. (2) 

 Tudo satisfeito. (1) 

 Nunca necessitei. (1) 

 Nada a acrescentar. / Nada a sugerir. (5) 
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Questionário 2019/2020 

“Docentes do Ensino Profissional” 
Resultados 

Inquiridos 

Número total de docentes a lecionar o ensino profissional: 70 

Número de docentes respondentes: 55 

Percentagem de docentes respondentes: 78,6%   

 

Itens e número de questões do Inquérito 

Data de aplicação: Outubro 2019 

Total de itens:                        9 

Número total de questões: 60 

 

Item N.º de questões 

Receção  4 

Serviços Administrativos 6 

Reprografia/Papelaria 7 

Biblioteca 8 

Refeitório/Cantina 10 

Bufete 10 

Assistentes Operacionais /Espaços Escolares /Instalações 7 

Coordenador de Departamento 4 

Direção do Agrupamento 4 

 

Resultados Globais 
 Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito” :  94,4%  

(considerando o universo total de respondentes com opinião) 

 Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito” :  84,0%  

(considerando o universo total de respondentes) 

 

Resultados Globais por item  

Item %  Sem opinião 
% Satisfeito + 

Muito Satisfeito (1) 

Receção  3,2% 92,3% 

Serviços Administrativos 0,6% 88,2% 

Reprografia/Papelaria 2,6% 91,7% 

Biblioteca 15,0% 77,5% 

Refeitório/Cantina 47,5% 51,6% 

Bufete 0,4% 96,5% 

Assistentes Operacionais /Espaços 
Escolares /Instalações 

1,0% 96,1% 

Coordenador de Departamento 4,1% 94,5% 

Direção do Agrupamento 1,8% 86,4% 

 

(1) considerando o universo total de respondentes  
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Resultados Globais 
Percentagem de respostas/opiniões negativas (insatisfeitos + muito 

insatisfeitos) por item 

Item 
% respostas negativas 

 (universo total dos respondentes) 

Receção 4,5% 

Serviços Administrativos 11,2% 

Reprografia/Papelaria 5,7% 

Biblioteca 7,5% 

Refeitório/Cantina 0,9% 

Bufete 3,1% 

Assistentes Operacionais /Espaços Escolares 
/Instalações 

2,9% 

Coordenador de Departamento 1,4% 

Direção do Agrupamento 11,8% 

 

 

 

 

 

 

 

0,9% 

1,4% 

2,9% 

3,1% 

4,5% 

5,7% 

7,5% 

11,2% 

11,8% 

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0%

Refeitório/Cantina

Coordenador Departamento

Assistentes Operacionais
/Espaços Escolares…

Bufete

Receção

Reprografia/Papelaria

Biblioteca

Serviços Administrativos

Direção do Agrupamento

% respostas negativas por item 
(universo total dos respondentes) 
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10,9% 

3,6% 

43,6% 

7,3% 

20,0% 

10,4% 

21,8% 

12,7% 

1,8% 

5,5% 

16,4% 

9,1% 

5,5% 

3,6% 
1,8% 1,8% 

14,5% 
12,7% 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Questões com maior percentagem de respostas negativas, em cada item  
(universo total dos respondentes) 

Questões com maior percentagem de respostas/opiniões negativas 

(insatisfeitos e muito insatisfeitos), em cada item 

 R - Receção (PBX)                                        SA - Serviços Administrativos 

R1 - Sistema de controlo das entradas/saídas   SA1 - Horário de atendimento 

R2 - Atendimento telefónico                         SA6 - Eficácia no atendimento 
 

RP - Reprografia/Papelaria                           B - Biblioteca 

RP1 - Horário de atendimento                         B4 - Qualidade dos materiais 

informáticos 

RP4 - Simpatia e cordialidade no atendimento  B5 – Diversidade dos materiais audiovisuais 
 

RC - Refeitório/Cantina                            BF - Bufete 

RC3 - Higiene e limpeza das instalações         BF1 - Horário de atendimento 

RC10 - Eficácia no atendimento                              BF7 - Preço dos produtos à venda  
 

AO - Assistentes Operacionais /Espaços escolares /Instalações 

AO1 - Disponibilidade no atendimento 

AO6 - Dimensão das salas/gabinetes destinados exclusivamente aos professores 
 

D – Coordenador de Departamento                   D - Direção 

CD3 - Eficácia na resolução de problemas            D1 - Disponibilidade no atendimento 

CD1 - Disponibilidade no atendimento             D4 - Eficácia na circulação de informação  

 



 

AETP -  Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo                       EAA – Relatório Final 2019/20                           pág. 45 de 66 
 

 

As cinco questões com maior percentagem de respostas/opiniões negativas 

(insatisfeitos e muito insatisfeitos) 

 

 

Obs:  

 Nas restantes 55 questões a percentagem de respostas negativas, por questão, é inferior a 13%; 

 Há 16 questões que não têm respostas negativas (13 dessas questões dizem respeito ao item do 

Refeitório/Cantina e ao item do Bufete).  

 

 
 
 
 

  

14,5% 

16,4% 

20,0% 

21,8% 

43,6% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

D1 - Disponibilidade no atendimento (Direção)

BF1 - Horário de atendimento do Bufete

RP1 - Horário de atendimento da
Reprografia/Papelaria

B4 - Qualidade dos materiais informáticos
(Biblioteca)

SA1 - Horário de atendimento dos
S.Administrativos

As cinco questões com maior percentagem de respostas negativas 
(universo total de respondentes )  



 

AETP -  Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo                       EAA – Relatório Final 2019/20                           pág. 46 de 66 
 

 

Questionário 2019/2020 

“Não Docentes da Escola Secundária Tomaz Pelayo” 
Resultados 

Inquiridos 

Número total de Não Docentes da Escola Secundária de Tomaz Pelayo (ESTP):35 
Número de Não Docentes da ESTP respondentes: 23 
Percentagem de Não Docentes da ESTP respondentes: 65,7% 

 

Itens e número de questões do Inquérito 

Data de aplicação: Outubro 2019 

Total de itens: 10 
Número total de questões: 58 

 

Item N.º de questões 

Receção  4 

Serviços Administrativos 6 

Reprografia/Papelaria 7 

Biblioteca 9 

Refeitório/Cantina 10 

Bufete 10 

Espaços Escolares /Instalações 4 

Alunos 2 

Professores 2 

Direção do Agrupamento 4 
 

Resultados Globais 

 Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito” :  89,7%  

(considerando o universo total de respondentes com opinião) 

 Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito” :  79,9%  

(considerando o universo total de respondentes) 
 

Resultados Globais por item  

Item %  Sem opinião 
% Satisfeito + 

Muito Satisfeito (1) 

Receção  7,6% 82,6% 

Serviços Administrativos 0,0% 87,7% 

Reprografia/Papelaria 7,5% 82,0% 

Biblioteca 19,8% 72,0% 

Refeitório/Cantina 17,4% 77,8% 

Bufete 13,0% 78,3% 

Espaços Escolares /Instalações 3,3% 84,8% 

Alunos 0,0% 84,8% 

Professores 8,7% 84,8% 

Direção do Agrupamento 9,8% 79,3% 

(1) considerando o universo total de respondentes  
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Resultados Globais  

Percentagem de respostas/opiniões negativas (insatisfeitos + muito 

insatisfeitos) por item 

Item 
% respostas negativas 

 (universo total dos respondentes) 

Receção 9,8% 

Serviços Administrativos 12,3% 

Reprografia/Papelaria 10,6% 

Biblioteca 8,2% 

Refeitório/Cantina 4,8% 

Bufete 8,7% 

Espaços Escolares /Instalações 12,0% 

Alunos 15,2% 

Professores 6,5% 

Direção do Agrupamento 10,9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,8% 

6,5% 

8,2% 

8,7% 

9,8% 

10,6% 

10,9% 

12,0% 

12,3% 

15,2% 

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0%

Refeitório/Cantina

Professores

Biblioteca

Bufete

Receção

Reprografia/Papelaria

Direção do Agrupamento

Espaços Escolares /Instalações

Serviços Administrativos

Alunos

% respostas negativas por item 
(universo total dos respondentes) 
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Questões com maior percentagem de respostas/opiniões negativas 

(insatisfeitos e muito insatisfeitos), em cada item 
 
SA1 – Horário de atendimento dos Serviços Administrativos: 26,1% 
 

 
R - Receção (PBX)                                                         SA - Serviços 

Administrativos 

R1 - Sistema de controlo das entradas/saídas               SA1 - Horário de atendimento 

R2 - Atendimento telefónico |R4 - Eficácia no atendimento SA3 – Org. e funcionalidade das 

instalações 
 

RP - Reprografia/Papelaria                                                 B - Biblioteca 

RP1 - Horário de atendimento                                 B1 - Horário de atendimento 

RP7 - Preço dos produtos                                            B4 - Qualidade do material em 

suporte escrito 
 

RC - Refeitório/Cantina                                               BF - Bufete 

RC1 – Horário de Atendimento                           BF1 - Horário de Atendimento   

RC10 – Eficácia no atendimento                         BF7 |BF9 – Preço dos produtos| Simpatia 

e cordialidade  

                                                                                                                                                                             no atendimento 
 

Espaços escolares 

/Instalações 

EI3 - Dimensão dos Espaços/vestiários destinados ao pessoal não docente 

EI4 - Conhecimento da sinalética e do Plano de Emergência da Escola 
 

AL – Alunos e  PR – Professores  

   

AL2- Respeito pelo trabalho dos Assistentes Operacionais | PR1 - Simpatia e cordialidade      
 
Direção 
 D1 - Disponibilidade no atendimento 
 D4 - Eficácia na circulação de informação relativa a assuntos de interesse do pessoal não docente 

13,0% 

8,7% 

26,1% 

13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 
13,0% 

8,7% 

4,3% 

8,7% 8,7% 

13,0% 

17,4% 

21,7% 

8,7% 

17,4% 

8,7% 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

R1 R2|R4 SA1 SA3 RP1 RP7 B1 B4 RC1 RC10 BF1 BF7
|BF 9

EI3 EI4 AL2 PR1 D1 D4

Questões com maior percentagem de respostas negativas, em cada item 
(universo total dos respondentes) 
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13,0% 

17,4% 

17,4% 

21,7% 

26,1% 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

SA3 - Organização e funcionalidade das instalações (Serv.
Ad.)

EI4 - Conhecimento da sinalética e do Plano de Emergência
da Escola

D1 - Disponibilidade no atendimento (Direção)

AL2 - Respeito pelo trabalho dos Ass. Operacionais (Alunos)

SA1 - Horário de atendimento (Serviços Administrativos)

As cinco questões com maior percentagem de respostas negativas 
(universo total de respondentes)  

 

 

 

As cinco questões com maior percentagem de respostas/opiniões negativas 

(insatisfeitos e muito insatisfeitos) 

 

 

Nota: registaram-se 10 questões com 13,0% de repostas negativas. Utilizou-se como critério de 

desempate, para a elaboração deste gráfico, a questão que integrou o item com percentagem mais 

elevada de respostas negativas (Serviços Administrativos). 
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3.5. Estruturas de Coordenação Intermédia  

 
Departamento da Educação Pré-Escolar 

 

Estrutura de 
Coordenação 
 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
 

 

REGISTO 
SUCINTO DAS 
PRINCIPAIS 
CONCLUSÕES  

 No sentido de motivar a equipa para a troca de experiências e cooperação foi 

proposta a análise e discussão das Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-Escolar (OCEPE), enquanto suporte teórico para o trabalho desenvolvido 

pelos Educadores de Infância. Ouvir o testemunho das Educadoras sobre as 

dificuldades sentidas foi o propósito motivador que impulsionou o 

desenvolvimento deste trabalho ao longo deste ano letivo. Foi elaborado um 

documento com a descrição de Boas Práticas, realizadas pelas Docentes, na 

construção do seu currículo. Sempre foi valorizado o trabalho em equipa com 

momentos de partilha de estratégias e conhecimentos. 

 

PONTOS 
FORTES 

 Empenho e disponibilidade em participar na elaboração do documento de 

reflexão.  

 Elevado grau de satisfação dos Encarregados de Educação pelo 

acompanhamento prestado pelas Docentes, durante o E@D.  

 

ÁREAS DE 
MELHORIA 

 Cumprimento dos prazos de entrega de documentos. 

 Aumentar a motivação e investimento no desenvolvimento profissional. 

 

Coordenadora de Departamento: Maria de La-Salette Teixeira Branco 
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Departamento de Expressões 

 
Estrutura de 
Coordenação 
 

 
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

REGISTO 
SUCINTO 
DAS 
PRINCIPAIS 
CONCLUSÕES  

 O caráter prático/performativo das áreas disciplinares do departamento 
permitiu valorizar a avaliação formativa e a implicação dos alunos no processo 
regulador das suas aprendizagens.   

 A monitorização sistemática das interações professor-alunos e alunos-alunos 
proporcionou um elevado sucesso educativo nas diferentes áreas disciplinares 
do departamento. 

 

PONTOS 
FORTES 

 Trabalho colaborativo dos docentes das diferentes áreas disciplinares. 

 Consciência geral que o trabalho desenvolvido com estas características, de 
forma reflexiva, de partilha de experiências, de planificação conjunta, na 
elaboração de critérios e instrumentos de avaliação, promove um clima 
relacional afável e de confiança.  

 Os valores e hábitos desta prática foram determinantes na resposta às 
exigências do regime de ensino à distância. 

 

ÁREAS DE 
MELHORIA 

 Atribuição de salas específicas às disciplinas de caráter prático/performativo.  

 Equipar as salas de educação visual e educação tecnológica, do 2.º 
ciclo, com lavatório, bancada com torno mecânico, armários para 
arrumar as ferramentas e para guardar os trabalhos.  

 Apetrechar as salas do 3.º ciclo de educação visual com um armário 
para secagem dos trabalhos.  

 Fomentar o trabalho de coadjuvação, com um professor da mesma área 
pedagógica, nas disciplinas que implicam risco na utilização de materiais 
(educação tecnológica do 2.º ciclo).   

 Tempos no semanário-horário comuns a todos os docentes de cada área 
disciplinar para desenvolvimento do trabalho colaborativo – planificação das 
atividades escolares e reflexão/avaliação do processo ensino e aprendizagem.   

 Obrigatoriedade de câmaras ligadas em caso de ensino à distância. 

 Aproximar o tempo letivo da disciplina de educação física oferecido no 
Agrupamento ao tempo total referenciado nas Matrizes-base do DL n.º 55 de 
2018.  

 Harmonizar a taxa de ocupação do pavilhão desportivo ao longo da semana.  

 O Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) deve continuar a funcionar com 
professores de outras áreas disciplinares como Educação Física, Educação 
Musical e professores de TIC. 

 Fomentar o desporto adaptado como por exemplo o Boccia e outros. 

 Os alunos com Medidas Adicionais (MA) deveriam ter professores de 
expressões e outros nas disciplinas substitutivas (Educação Física, 
Educação Musical, TIC…) assim como professores coadjuvantes em 
algumas disciplinas nomeadamente em Educação Física. 
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Coordenador de Departamento: Rui Fonseca 

 
 
 
Departamento de Línguas 

 
Estrutura de 
Coordenação 
 

 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 
 

REGISTO SUCINTO DAS 
PRINCIPAIS 
CONCLUSÕES  

Foram realizadas seis convocatórias para reunião de departamento, mas 
apenas se concretizaram quatro reuniões plenárias: as reuniões de outubro e 
janeiro não foram realizadas por falta de quórum. Houve ainda lugar a uma 
reunião de subcoordenadores. 

A participação nas reuniões plenárias foi particularmente proveitosa 
quando precedida de reunião por área disciplinar.  O envio prévio das 
informações e restante documentação contribuiu igualmente para agilizar os 
trabalhos. 

Os grupos que constituem o departamento de línguas consideraram muito 
positivo o seu funcionamento.  

Na sequência da pandemia e apesar de todos os constrangimentos, os 
docentes foram exemplares no seu esforço em se adaptarem à nova realidade do 
Ensino à Distância (E@D), procurando chegar a todos os alunos e ajudando 
também os colegas neste processo. 

 

PONTOS FORTES Ao nível das áreas disciplinares destaca-se: o ambiente de trabalho, o 
cumprimento das tarefas, o empenho nas reuniões, a participação nas reflexões 
e nas atividades dinamizadas, a troca de experiências e o trabalho colaborativo 
dentro e fora do grupo/departamento, principalmente nos grupos 210 e 220. 

As modalidades de apoio: APA, ARC, Assessoria, Coadjuvação e Reforço 
(Português e Inglês) permitiram: melhorar os resultados; preparar os alunos para 
a avaliação externa; proporcionar um ensino mais individualizado; resolver 
problemas e conflitos atempadamente; prevenir situações de indisciplina. 

 

ÁREAS DE MELHORIA Criação de um tempo comum de 90 minutos para o trabalho colaborativo 
dos professores dos diferentes grupos, uma questão particularmente premente 
no caso dos grupos mais numerosos. 

Operacionalização dos 20’ da Língua Estrangeira – foram vários os 
constrangimentos na operacionalização dos vinte minutos de Língua Estrangeira 
(LE), a saber: o facto de esse tempo ser considerado no horário dos alunos, mas 
não no horário do professor, a circunstância de não estar previsto no horário 
quer de alunos, quer de professores leva a que seja usado sempre o período da 
quarta-feira à tarde; a concentração de atividade em duas ou três tardes acarreta 
dificuldades logísticas e a dispersão também não é exequível dadas as reuniões e 
aulas de algumas turmas das ofertas profissionalizantes, para além de que se 
verificou que o mesmo docente tinha a seu cargo três turmas. Assim sugere-se 
que esse tempo seja incluído no horário de professor e alunos, em regime 
semestral; ou atribuir esse tempo às disciplinas que têm menor carga letiva 
semanal. 

Necessidade de formação no âmbito do E@D – quer ao nível da utilização 
das ferramentas digitais, quer ao nível da avaliação. 

 

Coordenadora de Departamento: Maria Alzira Soares 
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

 
Estrutura de 
Coordenação 
 

 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

REGISTO SUCINTO 
DAS PRINCIPAIS 
CONCLUSÕES  

 Os grupos reuniram de acordo com a periodicidade exigida e sempre que 
solicitados pela Coordenadora de Departamento.  

 Nas reuniões de grupo e de departamento cumpriu-se a ordem de 
trabalhos. 

  Os grupos cumpriram sempre com o que lhes foi pedido, nomeadamente 
no que se refere à planificação das atividades letivas e extra-letivas; 
análise da avaliação dos três períodos letivos e dos resultados dos 
exames nacionais; medidas para ultrapassar o insucesso; seleção dos 
manuais escolares; análise do cumprimento dos programas … 

  Os programas das disciplinas dos cursos cientifico humanísticos e das 
disciplinas das componentes sociocultural e científica dos cursos 
profissionais, até duas semanas do final do 2.º período estavam a ser 
integralmente cumpridos, assim como lecionadas todas as UFCD que 
integram as disciplinas das componentes de formação tecnológicas dos 
cursos profissionais, de acordo com as respetivas orientações curriculares 
e planificações elaboradas. 

No final do 2.º período a escola passou a funcionar num regime de ensino 
à distância (E@D). Assim, no 3.º período as planificações foram 
reformuladas e adaptadas ao E@D, nomeadamente quanto às 
metodologias e estratégias utilizadas. 

Nalgumas disciplinas não terminais foram retirados alguns 
conteúdos/domínios ou abordados de uma forma mais ligeira, que serão 
incluídos nas planificações do ano letivo de 2020/21 (Recuperação e 
consolidação das aprendizagens). 

Nas disciplinas terminais do Ensino Secundário dos Cursos Cientifico 
Humanísticos (sujeitas a avaliação externa), os programas foram 
integralmente cumpridos. 

No ensino básico (2.º e 3.º CEB) alguns conteúdos/domínios foram 
abordados de uma forma mais ligeira. 

 Todas as propostas do Departamento foram apresentadas ao Conselho 
Pedagógico ou ao Diretor do Agrupamento. 

 A Avaliação global é muito satisfatória; os resultados obtidos foram 
bastantes positivos; com a exceção, devidamente justificada e por razões 
alheias aos grupos ou ao departamento, todas as atividades apresentadas 
foram realizadas e avaliadas nos respetivos relatórios. 

 

PONTOS FORTES 
 O trabalho colaborativo desenvolvido entre os professores foi e continua a 

ser uma mais-valia, nomeadamente pelas possibilidades que oferece aos 
professores de enfrentarem os inúmeros desafios que a docência coloca 
face ao objetivo de promoverem não só a aprendizagem dos alunos como 
a sua extensão e êxito. Permitiu que os professores aprendam uns com 
os outros, partilhando e desenvolvendo as suas competências num 
aperfeiçoamento contínuo, enquanto parte integrante das suas obrigações 



 

AETP -  Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo                       EAA – Relatório Final 2019/20                           pág. 54 de 66 
 

profissionais. 

 O desempenho dos elementos do departamento em termos de E@D, que 
com o seu esforço, os seus meios materiais e muita capacidade de 
autoaprendizagem se adaptaram e deram uma resposta francamente 
positiva ao trabalho acrescido que o mesmo acarretou, em termos de 
preparação, gestão e desenvolvimento das suas atividades letivas e não 
letivas em suporte digital, através das várias plataformas que foram 
utilizadas, tais como o Google Classroom, o Google Meet, o Google 
Forms, o Google Drive, etc. 

ÁREAS DE MELHORIA 
Os grupos apresentaram as seguintes sugestões/ propostas para a 
organização do ano letivo 2020/21: 

Grupo 410: 

 Necessidade de rever a colocação das aulas de filosofia na 
mancha horária, uma vez que estão, na sua totalidade, da parte 
da tarde. Para além de ser contraproducente, há razões, 
plasmadas na última ata do grupo, que justificam tal solicitação. 

 

Grupo 430 

 Existir uma maior equidade, em termos de “níveis”, na 
distribuição do serviço docente, no próximo ano letivo, pelos 
vários professores do grupo quatrocentos e trinta; 

 

 Haver especial cautela na definição da carga horária semanal, 
nas diferentes disciplinas, nomeadamente da formação 
tecnológica, com grandes volumes de formação a cumprir, de 
forma a que a sua lecionação seja possível de concluir em 
tempo oportuno e se evite o “concentrar” de aulas no fim do 
mês de junho e inícios de julho, o que não é desejável do 
ponto de vista pedagógico; 

 

 Estabelecer os desdobramentos nas turmas do ensino 
profissional de forma a que seja o mesmo professor a lecionar 
os dois turnos da turma, em vez da situação de codocência 
que tem vigorado até aqui; 

 

 Haver na orientação das PAP um menor número de alunos 
sob a orientação do mesmo professor, no máximo de 8 alunos 
por professor, na medida em que as PAP do GR430 têm uma 
forte componente teórica, que implica a necessidade de 
revisão constante dos trabalhos que vão sendo desenvolvidos. 

 

Grupo 530: 

 Necessidade de mais formação na área das novas tecnologias, 
uma vez que a oferta formativa proporcionada pelo Centro de 
Formação Sebastião da Gama não pode cobrir toda a procura e a 
necessidade de domínio das novas tecnologias está patente em 
procedimentos que não são feitos de forma eficiente. A compilação 
de tutoriais ou a elaboração de um manual de procedimentos e 
respetiva aplicação em situação de formação poderia ajudar a 
suprir dificuldades sentidas. 

 

Coordenadora de Departamento: Armanda Malta 
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Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

 
Estrutura de 
Coordenação 
 

 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS 

EXPERIMENTAIS 
REGISTO SUCINTO DAS 
PRINCIPAIS 
CONCLUSÕES  

• O departamento reuniu sempre que necessário dando cumprimento às 
ordens de trabalho;  

• Os grupos reuniram de acordo com o estipulado e sempre que a 
coordenadora e/ou subcoordenadores entenderam necessário;  

 A comunicação entre os elementos do departamento foi constante com 
recurso ao email institucional, para troca de informações ou documentos 
mais urgentes; 

• Foram tratados em departamento/grupos assuntos como: atividades 
letivas e extra letivas, análise dos resultados obtidos no final de cada período 
e nos exames nacionais, estratégias conducentes à melhoria de resultados, 
cumprimento de programas, planificações, critérios de avaliação para o 
regime presencial e não presencial, aprendizagens essenciais, ensino à 
distância, …  

• Todas as propostas do Departamento foram apresentadas ao Conselho 
Pedagógico; 

 Ao longo de todo o ano letivo o Departamento funcionou bem, tendo 
havido uma colaboração e entreajuda regular entre todos os profissionais de 
ensino, o que contribuiu para tornar o trabalho pedagógico mais rico, 
profícuo e ponderado. Com o trabalho colaborativo e reflexivo de análise das 
práticas e de procura de soluções o Departamento funcionou de uma forma 
articulada e uniforme. Contribuindo, ainda, de forma sistemática e 
consistente para que todos os alunos desenvolvessem as competências 
previstas no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. 

Em súmula, professores e alunos esforçaram-se ao longo de todo o ano 
letivo por melhorar constantemente o processo de ensino/aprendizagem. 
Todos demonstraram uma extraordinária capacidade de adaptação à 
mudança quando, devido à pandemia provocada pelo Covid-19, o ensino 
passou a efetuar-se à distância. É de louvar todo o esforço/trabalho que 
tiveram e a procura contínua de aprendizagens de comunicação para 
ultrapassar na medida do possível a situação complicada que se vivenciou. 

 

PONTOS FORTES   

 Bom relacionamento e bom ambiente de trabalho entre a coordenadora e 
os elementos do departamento;  

 Trabalho colaborativo entre os elementos do departamento;  

 Preparação de aulas, partilha de materiais pedagógicos e realização de 
testes em conjunto em algumas áreas disciplinares que integram o 
Departamento;  

 As atividades desenvolvidas no âmbito da coadjuvação permitiram uma 
solicitação e questionamento sistemático dos alunos, a verificação frequente 
das aprendizagens e feedback de reforço positivo como motivação para a 
realização das tarefas propostas, reforçando a componente formativa da 
avaliação. 
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 Nos grupos destaca-se o trabalho colaborativo ao nível das planificações 
e instrumentos de avaliação, discussão de metodologias de trabalho/ensino, 
partilha de ideias e análise/reflexão periódica de resultados, ações essas que 
se traduziram numa mais-valia para as reuniões de departamento;  

 A superação dos constrangimentos do ensino à distância. Só com muito 
empenho, espírito de sacrifício e de entreajuda é que se conseguiu concluir 
todas as atividades previstas, tendo sido especialmente difíceis de 
concretizar as atividades laboratoriais nomeadamente as Física e Química do 
ensino secundário; 

 Disponibilidade dos docentes para esclarecimento de dúvidas e apoio aos 
alunos na preparação para os exames nacionais após o terminus das aulas, 
extra-horário em sessões síncronas utilizando a aplicação Google Meet e 
assíncronas recorrendo à classroom. 

 

ÁREAS DE MELHORIA  

• O departamento considera que se deve continuar a tentar uma melhor 
articulação entre os diferentes ciclos ao nível da concertação de estratégias de 
diminuição de insucesso. 

• Sempre que o grupo de alunos propostos para apoio for numeroso, o 
apoio deverá ser lecionado em pequenos grupos de nível e, de preferência, 
pelo professor da turma. 

• O grupo de matemática considera importante a existência de um tempo 
específico, no horário de um dos professores que leciona o 12º ano, acessível 
aos alunos das diferentes turmas para esclarecimento de dúvidas aos alunos 
com mais dificuldades. 

 

Coordenadora do Departamento: Isaura Pinto 
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Coordenação dos DT do Ensino Básico 

 

Estrutura de 

Coordenação 
Conselho de Diretores de turma dos 2º e 3º Ciclos do 

Ensino Básico 

REGISTO SUCINTO DAS 
PRINCIPAIS 
CONCLUSÕES  

 O Conselho de Diretores de Turma é constituído por 28 Diretores de 

Turma, sendo: 5 do 5º e 6º anos, 7 do  7º ano; 4 de 8º ano e 8 de 9º 

ano. É de salientar que 1 Diretor de Turma do 2º ciclo e 1 do 3º ciclo 

tiveram 2 direções de turma; 

 Estavam matriculados 637 alunos sendo 234 do 2º ciclo (115 do 5º 

ano e 119 do 6º ano) e 403 do 3º ciclo (143 do 7º ano, 95 do 8º ano 

e 165 do 9º ano). Destes tiveram apoio da Ação Social Escolar 288 

alunos, sendo 133 do 2º ciclo (75  no 5º ano e 58 no 6º ano)  e 155 

do 3º ciclo (61 do 7º ano, 36 do 8º ano e 58 do 9º ano); 

 Dos alunos matriculados 97 alunos tem retenções no seu percurso 

escolar, sendo 29 alunos do 2º ciclo (14 alunos do 5º ano e 15 

alunos do 6º ano) e 68 do 3º ciclo (21 alunos no 7º e 8º anos, e 26 

alunos do 9º ano).  

 No ponto relação entre Diretor de Turma e Alunos, 76,7% dos 

Diretores de Turma considerou muito boa, 20% boa; 

 No ponto relação entre Diretor de Turma e os professores do 

Conselho de Turma 86,7% considerou muito boa 10% boa; 

 No ponto relação entre Diretor de Turma e Encarregados de 

Educação 56,7% respondeu muito boa, 40% boa; 

 No ponto referente à participação dos Encarregados de Educação 

na vida escolar dos seus Educandos 53,3% considerou muito boa, 

43,3% boa; 

 A adesão às reuniões plenárias com Encarregados de Educação foi 

em média 62% para a 1ª reunião e 55% para a segunda. Os 

Diretores de Turma que não responderam a este parâmetro foram 

20% e 30% respetivamente para a 1ª e 2ª reunião. Os Diretores de 

Turma que não responderam disseram que tinham essa informação 

na escola; 

 Em relação aos resultados escolares 27 (3,7%) dos alunos não 

transitaram (6 alunos do 5º ano; 8 alunos do 6º ano; 9 alunos do 7º 

ano; 1 aluno do 8º ano e 3 alunos do 9º ano); 

 Usufruíram de Medidas Universais 37% (32 alunos do 5º ano, 49 

alunos do 6º ano, 61 alunos do 7º ano, 55 alunos do 8º ano e 72 

alunos do 9º ano) dos alunos; 

 28 alunos excederam o limite de faltas (sendo 9 alunos no 5º ano, 8 

alunos no 6º ano,7 alunos no 7º ano, 3 no 8º ano, 1 aluno no 9º ano) 

destacando o 6º F  e o 7ºG respetivamente com 4 e 5 alunos; 

 1 aluno anulou a matrícula (8ºD);  
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 20 alunos abandonaram a escola( 8 alunos de 5º e 7º anos, 1 aluno 

de 6º e 9º anos, 2 alunos no 8º ano ; 

 1 aluno mudou de turma; 

 6  alunos tiveram planos de recuperação (5 no 5º E e 1 no 8º B); 

 16 alunos tiveram participações disciplinares; 

 2 processos disciplinares (6ºF e 9ºE); 

 7 alunos foram transferidos para outra escola 

PONTOS FORTES 
 

 O tempo atribuído a Assembleia de Turma continuou a revelar-se 

muito importante para o tratamento de todos os aspetos relacionados 

com a Direção de Turma, sem prejuízo da aula do Diretor de Turma. 

Possibilitou e facilitou a rápida resolução de pequenos problemas 

que surgiram e preveniu outros. Permitiu o desenvolvimento de 

outras atividades do interesse dos alunos, tal como debates e 

discussões sobre temas do seu interesse e propostos pelos próprios 

alunos. É possível fazer um acompanhamento de maior proximidade. 

Permitiu uma reflexão e avaliação regulares das atividades da turma. 

Evitou a utilização de tempos das aulas da disciplina da DT para a 

resolução de problemas e tarefas mais burocráticas. Revelou-se 

fundamental para uma relação cada vez mais próxima entre a DT e a 

turma. 

 Bom ambiente de trabalho entre os Diretores de Turma. 

 Bom ambiente de trabalho da Coordenadora  de Diretores de Turma 

com a Direção da Escola. 

 Elevado grau de empenho e dedicação da maioria dos Diretores de 

Turma. 

 Elevada experiência profissional no exercício do cargo de Diretor  

de Turma. 

 

ÁREAS DE MELHORIA 
 Cumprimento de prazos para entrega de material solicitado por 

parte de um ou outro Diretor de Turma. 

 Rigor no preenchimento de alguns documentos. 

 

Coordenadora dos DT do Ensino Básico: Maria José Martins 
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Coordenação dos DT dos Cursos Científico-Humanísticos 

 
Estrutura de 
Coordenação 

Conselho de Diretores de Turma  

dos Cursos Científico- Humanísticos 

REGISTO 
SUCINTO DAS 
PRINCIPAIS 
CONCLUSÕES  

 

Pela análise dos relatórios críticos dos Diretores de Turma pode-se concluir que: 

  Estabeleceram com os alunos uma relação de respeito e empatia mútua e de 
responsabilização, indispensável à aprendizagem, mas também de amizade, baseada no 
diálogo e compreensão. A maioria refere a relação com os seus alunos de grande 
cumplicidade, respeito e motivação, no sentido de concretizarem os objetivos propostos no 
início do ano letivo. Mostram-se disponíveis para resolver qualquer situação anómala que 
surgisse. Os Diretores de Turma classificam a relação mantida em Boa (4) e Muito Boa (14). 

 Mantiveram uma boa relação com os restantes elementos do Conselho de Turma que na 
sua maioria mostraram sempre muita disponibilidade para que o processo ensino 
aprendizagem se tornasse mais eficaz e se desenrolasse normalmente; os diálogos entre 
Diretor de Turma e restantes professores são constantes; os Diretores de Turma classificam 
a relação mantida Boa (3) e em Muito Boa (15). 

 Consideram que a relação mantida com os Encarregados de Educação foi um elemento 
fundamental de coesão e de reforço das medidas implementadas. São na maioria 
Encarregados de Educação atentos e preocupados pelo sucesso dos seus educandos; são 
Encarregados de Educação cooperantes; os Diretores de Turma classificam a relação 
mantida em Boa (5) e Muito Boa (13). 

 Nas turmas de continuação, é de realçar a relação estabelecida entre  
alunos/docentes/diretor de turma/encarregados de educação durante os dois/três anos;  

 Há um grande número de Diretores de Turma qua atendem fora das horas de atendimento, 
quer por solicitação do Encarregado de Educação ou não. Com o E@D, foi impossível 
contabilizar os inúmeros contatos que mantiveram com os Encarregados de Educação. 

 A adesão às reuniões plenárias com Encarregados de Educação foi em média, no início do 1º 
período de 77% e do 2º período de 78%; A maior percentagem verifica-se na primeira 
reunião dos 11º anos (88%) e a menor na primeira dos 12º anos (64%). 

 Resultados Escolares: 

  85% dos alunos não têm qualquer negativa. Destes, 70% não têm apoio social, 7% têm 
escalão A, 10% têm escalão B e 8% têm escalão C. Os 5% que faltam, são de três turmas em 
que os totais não coincidem. 

  71% dos alunos têm média superior a 14 valores (destes 71% não têm apoio social, 8% têm 
escalão A, 12% têm escalão B e 9% têm escalão C); 

 A 28% dos alunos foram aplicadas Medidas Universais (39% dos alunos do 10ºano, 31% dos 
alunos do 11º ano e 12% dos alunos do 12ºano); cada aluno tinha em média envolvidas 
duas disciplinas. 23% não revelaram nenhum progresso, 49% revelaram algum e 28% 
revelaram muito;  

 No 10º e 11º anos, ficaram retidos 2,5% dos alunos (7 em 279); 

 Dos alunos matriculados no 12º ano, 85% concluíram o ensino secundário nos três anos 
previstos (até 15 de julho); após os exames nacionais (1ª e 2ªfase) a percentagem 
aumentou para 88%. 

 Um aluno excedeu o limite de faltas; 

 24 alunos anularam a matrícula a pelo menos uma disciplina;  

 Nenhum abandonou a escola; 

 5 alunos mudaram de turma; 

 Um aluno teve plano de recuperação; 

 Não houve participações disciplinares e nenhum processo disciplinar. 
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PONTOS 
FORTES 

 O tempo atribuído a Assembleia de Turma continuou a revelar-se muito importante para o 
tratamento de todos os aspetos relacionados com a Direção de Turma, sem prejuízo da aula 
do Diretor de Turma. Continua a possibilitar e facilitar a rápida resolução de pequenos 
problemas que surgiram e preveniu outros. Permitiu o desenvolvimento de outras atividades 
do interesse dos alunos, tal como debates e discussões sobre temas do seu interesse e 
propostos pelos próprios alunos. É possível fazer um acompanhamento de maior 
proximidade. Permitiu uma reflexão e avaliação regulares das atividades da turma. Evitou a 
utilização de tempos das aulas da disciplina da DT para a resolução de problemas e tarefas 
mais burocráticas. Nas turmas de 10º e 11º anos permitiu também organizar e desenvolver o 
Projeto de Educação para a Cidadania. Revelou-se fundamental para uma relação cada vez 
mais próxima entre a DT e a turma. 

 Bom ambiente de trabalho entre os Diretores de Turma. 

 Bom ambiente de trabalho da coordenadora com a Direção da Escola. 

 Elevado grau de empenho e dedicação da maioria dos Diretores de Turma. 

 Elevada experiência profissional no exercício do cargo de Diretor de Turma. 

 

ÁREAS DE 
MELHORIA 

 

 Aumentar o trabalho colaborativo entre diretores de turma dos mesmos anos de 
escolaridade. 

  Melhorar a articulação entre ciclos. 

 

Coordenadora dos DT dos Cursos Científico Humanísticos: Maria José Ferreira 
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Coordenação dos DT das Ofertas Profissionalizantes  

 
Estrutura de 
Coordenação 
 

Conselho de Diretores de Turma  
das Ofertas Profissionalizantes 

REGISTO SUCINTO DAS 
PRINCIPAIS 
CONCLUSÕES  

 De uma maneira geral, os DT vão cumprindo o que lhes é solicitado 

 Muitos DT não lerem a informação que é veiculada por mail  

 O facto de continuar a haver DT que continuamente modificam os 
documentos “oficiais” que lhes são fornecidos pela escola 

 Alguns DT não cumprirem os prazos estipulados para a entrega de 
materiais/realização de tarefas 
 

PONTOS FORTES  O facto de haver no semanário-horário um tempo para a AT  

 Bom ambiente de trabalho entre DT/DC e a  CDT-OP 

 Esforço e  dedicação no exercício do cargo pela maior parte dos DT sendo 
que alguns deles com alguma experiência 

 Dedicação, empenho e ajuda dos DT e DC para que alunos com 
módulos/ufcd em atraso os consigam recuperar 
 

ÁREAS DE MELHORIA  Cumprimento dos prazos  

 Leitura mais atenta por parte de alguns DT no que toca à informação que 
lhes é veiculada pela CDT-OP 
 

Coordenadora dos DT das Ofertas Profissionalizantes: Fátima Martins 
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Coordenação do CQEP / QUALIFICA 
 

Estrutura de 
Coordenação 
 

                                       Centro Qualifica 

 

REGISTO SUCINTO 
DAS PRINCIPAIS 
CONCLUSÕES  

 

O ano letivo 2019/2020 ficou marcado  pelo aparecimento da 

pandemia, fruto do COVID 19, o qual influenciou sobremaneira  a 

atividade do Centro Qualifica. 

Malgrado se continue a verificar uma diminuição progressiva da 

afluência de adultos ao Centro, o confinamento resultante da pandemia, 

estancou, quase por completo,  as inscrições no período de março a 

agosto. 

Por consequência, muitas das Formações Modulares Certificadas  

previstas para este período, a realizar na Escola e na comunidade, ficaram 

também por realizar. 

De realçar, contudo, o esforço de toda equipa técnico-pedagógica do 

Centro, que apesar das dificuldades se adaptou às circunstâncias, 

conseguindo operacionalizar, à distância, todos os processos de RVCC, 

bem como os cursos EFA , 1 A e 1 B, que estavam no terreno. 

De referir que já em julho de 2020 se realizaram, presencialmente, 

sessões de júri de RVCC nível básico e secundário. 

PONTOS FORTES  

- rede de parcerias solidificada e ativa que permite a consecução  de 

projetos variados; 

- equipa técnico- pedagógica com elementos já com experiência na 

área de educação- formação de adultos; 

- esforço de flexibilidade à nova realidade do ensino à distância; 

- cerimónia de entrega de diplomas em novembro de 2019, o qual 

teve bastante projeção mediática. 

ÁREAS DE MELHORIA  

- consolidar as equipas formativas, as quais todos os anos letivos 

sofrem alterações na sua composição, não permitindo um 

trabalho de continuidade nesta área com significativas 

especificidades; 

- maior critério na escolha dos elementos que compõem o Centro; 

- maior articulação com a restante comunidade educativa no 

sentido de divulgar o Centro junto da população; 

- maior apoio técnico ao Centro na área informática; 

-  articulação mais eficiente com os serviços administrativos. 

 

Coordenador do CQEP/ QUALIFICA: Víctor Moreira 
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Coordenação das Bibliotecas Escolares   

 
 

Estrutura de 
Coordenação 
 

Bibliotecas Escolares AL 19-20 
Escola Secundária Tomaz Pelayo: 

 
REGISTO SUCINTO 
DAS PRINCIPAIS 
CONCLUSÕES  

 

 As atividades da Biblioteca Escolar, que se estenderiam ao longo do 
ano letivo, foram interrompidas na primeira semana de março 2020, 
devido ao Covid 19 e o consequente E@D. Mesmo assim é digno de 
nota e para memória futura, desenvolveram-se ações sistemáticas de 
promoção da leitura e divulgação de obras literárias, realizaram - se 
encontros com escritores, debates, colóquios e outros eventos em 
torno da leitura, cujo momento alto foi a Semana da Leitura (ver 
respetivo relatório). Outras importantes ações como o Concurso de 
Leitura PNL, Poesia Livre em parceria com CMST, “História num 
minuto”, Ler+Qualifica, Exposição itinerante refugiados, a MOSTRA 
AETP 2020 que estava minuciosamente preparada, etc. não poderam 
ser realizadas e outras foram adiadas para este ano letivo, se as 
condições pandémicas o permitir. 

 Relativamente ao uso quotidiano dos serviços da Biblioteca e de 
acordo com as avaliações parciais do primeiro e segundo períodos, 
notou-se uma maior utilização dos seus serviços e recursos assim 
como o elevado número de alunos que, em comparação com dados 
anteriores, estavam a superar todas as espetativas. 

 A utilização das turmas em articulação com a biblioteca, 
acompanhadas pelos seus docentes, também obteve uma melhoria 
notória em relação ao anterior momento de avaliação. 

 Actualizou-se um dos pontos fracos da coleção, relativamente a 
documentação de leitura recreativa. 

 Tivemos doações documentais de Avelino Leite, Eusébio André e M 
Inês Ribeiro, que muito engrandeceram o acervo da Biblioteca ESTP. 
Cumpriu-se as orientações e linhas definidas de acordo com a 
política de gestão documental no que concerne ao desbaste e novas 
aquisições. 

 

PONTOS FORTES  A ação da biblioteca escolar traduziu-se num bom desempenho. 
Fomentou-se um trabalho com intervenção no apoio ao currículo e na 
formação para as literacias 

 Teve um impacto consistente e positivo no desenvolvimento da 
competência leitora. A maioria dos alunos participou direta ou 
indirectamente nas atividades PAA promovida pela Biblioteca, no 
âmbito da promoção da leitura. 

 De acordo com as avaliações parciais a Biblioteca contribuiu 
intensamente para o enriquecimento do papel formativo da escola e 
para a sua visibilidade e integração na comunidade, demonstrada até 
pelo número de acessos obtidos pelos recursos digitais 
disponibilizados em linha, nomeadamente as redes socias e o blog.  

  A BE foi rentabilizada (recursos e serviços) pelos docentes no âmbito 
da atividade letiva. 

 Participação na organização em trabalho colaborativo e parceria 
local, na realização do IV Seminário da Rede de Bibliotecas de Santo 
Tirso. 
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 Organização de acções de formação para alunos sobre organização 
e funcionamento da BE;  

 A BE facilitou a utilização autónoma e voluntária das instalações, 
como espaço de lazer e livre fruição dos recursos, permitindo o 
acesso na hora de almoço. 

 Participou nas reuniões de carácter concelhio e inter-concelhio 
promovidas pela BM/SABE e RBE; 

 Ajustou-se o horário da BE aos interesses dos utilizadores – das 
8horas às 18h30min. 

 Em conclusão, os indicadores em avaliação parcial, apresentaram 
uma maioria de pontos fortes, tendo os resultados obtidos apontado 
para um bom exercício, havendo, no entanto, algumas melhorias a 
introduzir – nível 3 do perfil desempenho (níveis de desempenho 
entre 1 a 4). 

ÁREAS DE MELHORIA  Aumentar as atividades partilhadas com a biblioteca escolar.  

 Criar "comunidades de leitores" que aproximem as famílias e a escola 
e promovam a troca de experiências de leitura. 

 Reforçar o investimento na documentação de leitura de obras 
literárias e científicas de apoio à sala de aula e programas PNL. 

 Dificuldade em abranger e motivar todos os docentes para o trabalho 
colaborativo com a Biblioteca. 

 Ao nível da Gestão da biblioteca escolar: nem sempre foi possível 
assegurar o horário de funcionamento proposto devido à crescente 
falta de recursos humanos (docente e, sobretudo, pessoal não 
docente) – necessidade de um funcionário a tempo inteiro e melhorar 
as equipa professores de apoio à BEs para que não exista nenhum 
bloco sem a presença de um professor; 

 Melhorar a existência de um ambiente simultaneamente informal e 
calmo, propício ao lazer mas também ao trabalho/estudo (problema 
do ruído/falatório …) 

 Melhorar o acesso à Internet fixa e Wifi; a Internet nos computadores 
é um pouco lenta. Melhoria de materiais informáticos. 

 Considerar fontes potenciais de receitas para a BE e promover as 
acções necessárias para a sua angariação (orçamento da escola, 
projetos financiados por programas de apoio educativo/cultural…); 

 Aumentar e disponibilizar mais recursos de informação em linha, 
melhorar o layout das respetivas plataformas e sua organização – 
Redes Sociais, Classroom e Blog. Participar na organização e nos 
conteúdos de um novo portal do AETP.  

 

Coordenador da RBE: Daciano Sousa 

 

Estrutura de 

Coordenação 
Biblioteca – S. Rosendo 

REGISTO SUCINTO 

DAS PRINCIPAIS 

CONCLUSÕES  

- A Biblioteca proporcionou um ambiente acolhedor e rico em livros e 
outros recursos de incentivo à leitura.  

- Promoveu atividades de leitura em voz alta, leitura partilhada e 
animação, no sentido de cativar nas crianças e nos jovens  
comportamentos de leitura.  

- Desenvolveu ações sistemáticas de promoção e divulgação de obras 
literárias, realizou encontros com escritores, debates, colóquios e 
outros eventos em torno da leitura (Ver PAA-BE). 

-Este trabalho de contacto direto com os seus utilizadores terminou no 



 

AETP -  Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo                       EAA – Relatório Final 2019/20                           pág. 65 de 66 
 

momento em que o país entrou em confinamento. 

PONTOS FORTES  A leitura por prazer continua a ser alvo de grande investimento por 
parte da Biblioteca, favorecendo a existência de espaços, tempos e 
oportunidades - formais e informais – que estimulem os seus 
utilizadores a lerem cada vez mais e melhor.  

 

ÁREAS DE MELHORIA -Continuar a implicar os departamentos curriculares nas actividades de 
desenvolvimento da leitura e literacias. 

- Afetar efetivamente o funcionário da Biblioteca a tempo inteiro. 
Ana Jerónimo 

 

Estrutura de 

Coordenação Bibliotecas 1º ciclo (RAM, BAT, ERM) 

1. REGISTO SUCINTO 

DAS PRINCIPAIS 

CONCLUSÕES  

 Das atividades programadas, foram todas concretizadas apesar do 
confinamento, apresentando-se justificação relatórios no final de cada 
uma. Os alunos melhores leitores apresentam melhores resultados 
escolares. Existe maior necessidade de colaboração entre todos os 
agentes educativos. 

 

2. PONTOS 

FORTES 

 Enriquecimento das experiências de socialização e de formação dos 
alunos. 

  Aumento da visibilidade, credibilidade e projeção local e social da 
biblioteca escolar. 

  Valorização do papel pedagógico, cultural e social da biblioteca 
escolar. 

 Aumento do gosto e dos hábitos de leitura. 

  Mudança nas atitudes e resposta dos alunos às atividades de leitura. 

 Valorização e integração da leitura na vida pessoal e escolar dos 
alunos. 

 Aumento da utilização da biblioteca escolar em atividades de leitura.  

 Reforço da motivação para o desenvolvimento pessoal, cultural e 
científico.  

 Valorização da biblioteca escolar como lugar de aprendizagem e de 
formação 

 

3. ÁREAS DE 

MELHORIA 

 Aumento da utilização da biblioteca escolar.  

 Incremento da participação dos pais, encarregados de educação, 
famílias e outros parceiros nas atividades da biblioteca e da escola 

 Aumento do gosto e dos hábitos de leitura. 

 Aumento da colaboração entre professores e biblioteca escolar e 
consequentemente maior envolvimento dos alunos. 

 

Isabel Rosas 
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4 – Conclusão / Sugestão de áreas para o plano de ação 2020-21 
 

 
 

Integrando-se no conjunto de medidas previstas pelo Plano de Melhoria, o Plano de Ação 

para 2020/21 da EAA deverá ter em conta áreas de intervenção já trabalhadas em anos 

anteriores, mas que não podemos deixar de analisar se pretendemos manter um 

conhecimento rigoroso e atualizado: 

 sobre os resultados escolares dos nossos alunos; 

 sobre o funcionamento das estruturas educativas; 

 sobre os resultados dos Inquéritos de satisfação levados a efeito em 2020; 

 
Assim, o plano de ação para 2020/2021 incidirá sobre: 

 

 

 

 Colaboração no âmbito do Processo EQAVET; 

 Resultados do Acesso ao Ensino Superior 2020; 

 Número de alunos do Agrupamento; 

 Análise dos relatórios de reflexão crítica dos Diretores de Turma do 2º ciclo; 

 Análise dos resultados do Inquérito 2020: 
o Alunos 
o Encarregados de Educação 
o Pessoal docente 
o Pessoal não docente 

 Funcionamento da Biblioteca. 

 Funcionamento das estruturas educativas. 
 

 

 
 

O Coordenador da EAA 
 

____________________________________ 
Hilário Pimenta 

 
Novembro de 2020 

 


