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Questionário de Avaliação da Qualidade dos Serviços 
 Relacionados com a Organização, Espaços e Gestão da Escola/Agrupamento 

 

“Alunos do Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo” 
Resultados Globais 

 
O Questionário aplicado aos alunos foi adaptado ao nível e modalidade de ensinos. Foram elaborados 
quatro questionários distintos, contemplando, naturalmente, alguns grupos e/ou questões comuns, 
designadamente: 
 um questionário destinado aos alunos do 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo do ensino básico; 
 um questionário destinado aos alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e dos Cursos Científico-  

Humanísticos do ensino secundário; 
 um questionário destinado aos alunos do Ensino Profissional; 
 um questionário aplicado aos alunos dos Cursos EFA.  

 
Data de aplicação: Fevereiro 2022 

Nesta fase do processo foram fundamentais as colaborações dos Professores Titulares de Turma (1.ºciclo), 
dos Diretores de Turma e Coordenadoras dos Diretores de Turma (2.º e 3.º ciclos, Cursos Científico-
Humanísticos e Ensino Profissional) e do Coordenador do Centro Qualifica. 

 
Número total de Alunos respondentes: 1 385 
Percentagem total de Alunos respondentes: 90,9% 
 

 
 
Resultados Globais 
Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito”: 91,5%  
(considerando o universo total de respondentes com opinião) 
 
Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito”:  82,1%  
(considerando o universo total de respondentes) 

67,6%
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100%
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Resultados Globais por nível e modalidade de ensinos 

 

1.º Ciclo (alunos do 3.º e 4.º anos) 
 

 Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito”: 90,8% 
(considerando o universo total de respondentes com opinião) 

 

 Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito”: 82,2% 
  (considerando o universo total de respondentes) 

 
 

2.º Ciclo 
 

 Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito”: 91,8% 
(considerando o universo total de respondentes com opinião) 

 

 Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito”: 85,3% 
(considerando o universo total de respondentes) 

 
 

3.º Ciclo 
 

 Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito”: 93,2% 
(considerando o universo total de respondentes com opinião) 

 

 Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito”: 81,5% 
(considerando o universo total de respondentes) 

 
 

CCH – Cursos Científico-Humanísticos do Ensino Secundário 
 

 Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito”: 88,8% 
(considerando o universo total de respondentes com opinião) 

 

 Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito”: 77,3% 
(considerando o universo total de respondentes) 

 
 

Cursos Profissionais do Ensino Secundário 
 

 Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito”: 92,6% 
(considerando o universo total de respondentes com opinião) 

 
 Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito”: 86,8% 

(considerando o universo total de respondentes) 
 
 

Cursos EFA (Educação e Formação de Adultos) 
 

 Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito”: 96,9% 
(considerando o universo total de respondentes com opinião) 

 
 Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito”: 90,5% 

(considerando o universo total de respondentes) 
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“Alunos do 3.º e 4.º anos do 1.º Ciclo do Ensino Básico” 
Resultados 

 
 

O Questionário aplicado aos alunos dos 3.º e 4.º anos do 1.º Ciclo era constituído por um primeiro grupo, 
denominado por Identificação (escola, ano de escolaridade e género), e por 4 grupos de itens de resposta 
obrigatória. No final de cada grupo estava sempre disponível um campo, de resposta aberta e 
facultativa, para apresentação de sugestões de melhoria. 
 

Item N.º de questões  
PTT - Professor/a Titular de Turma 4 
AO - Assistentes Operacionais 5 
EMDE - Espaços, Materiais e Dinâmicas Escolares 17 
RC- Refeitório/Cantina 10 

Total                   36 
 

Inquiridos 
N.º total de Alunos matriculados no 3.º e 4.º anos: 353 
Número total de Alunos respondentes: 330 
Percentagem total de Alunos respondentes: 93,5% 
 
 

Resultados Globais 
Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito”: 90,8% 
(considerando o universo total de respondentes com opinião) 
 
Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito”: 82,2%  
(considerando o universo total de respondentes) 
 
 

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

Item % Sem 
Opinião % Satisfeito + Muito Satisfeito (1) 

PTT – Professor/a Titular de Turma 2,4% 94,2% 
AO – Assistentes Operacionais 3,3% 92,0% 

EMDE – Espaços, Materiais e Dinâmicas Escolares 12,8% 74,8% 

RC – Refeitório/Cantina 9,8% 84,9% 
 

(1) considerando o universo total de respondentes 
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Questões com maior % de respostas “Muito Satisfeito”  

 

 

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

Percentagem de respostas/opiniões negativas (alunos dos 3.º e 4.º anos do 1.º Ciclo) 

Item % Respostas negativas 
(total de alunos respondentes do 1.º Ciclo) 

PTT – Professor/a Titular de Turma 3,3% 
AO – Assistentes Operacionais 4,6% 
EMDE – Espaços, Materiais e Dinâmicas Escolares 12,4% 
RC – Refeitório/Cantina 5,4% 
 

 
 

71,8%

73,6%

74,2%

75,5%

75,5%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

EMDE15 - Ambiente escolar (Espaços,
Materiais e Dinâmicas Escolares)

PTT1 - Disponibilidade no atendimento
(Prof.Titular de Turma)

PTT3 - Eficácia na resolução de problemas
(Prof.Titular de Turma)

PTT4 - Eficácia na circulação de
informação relativa a assuntos do

interesse dos alunos (Prof.Titular de…

PTT2 -Simpatia e cordialidade no
atendimento (Prof.Titular de Turma)

As cinco questões com maior percentagem de respostas "Muito Satisfeito"
(universo total de respondentes - Alunos do 1.º Ciclo) 
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Questões com maior percentagem de respostas/opiniões negativas 

(insatisfeitos e muito insatisfeitos), em cada item 
 

EMDE6 – Computador(es) na sala de aula: 30,9% 
EMDE7 – Quadro/painel interativo: 20,9%    
RC6 – Qualidade da confeção das refeições:7,8% 
 

 
 
 
 
PTT – Professor Titular de Turma                         
PTT1 – Disponibilidade no atendimento  
PTT4 – Eficácia na circulação de informação relativa a assuntos do interesse dos alunos          
 
AO – Assistentes Operacionais  
AO1 – Disponibilidade no atendimento 
AO5 – Limpeza das casas de banho 
 
EMDE – Espaços, Materiais e Dinâmicas Escolares     
EMDE6 – Computador(es) na sala de aula     
EMDE7 – Quadro/painel interativo 
 
RC – Refeitório/Cantina 
RC2 – Acessibilidade das instalações 
RC6 – Qualidade da confeção das refeições       
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Questões com maior percentagem de respostas negativas, em cada item
(universo total dos respondentes - Alunos do 1.º Ciclo)
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As doze questões com maior percentagem de respostas/opiniões negativas 

(insatisfeitos + muito insatisfeitos) 

 
 

Observações: 
 registam percentagem de respostas negativas inferiores a 8,5% e superiores a 4,5%:  
 

EMDE10 – Refeitório/Cantina 8,2% 
RC6 – Qualidade da confeção das refeições 7,8% 
RC2 – Acessibilidade das instalações (Refeitório/Cantina) 7,2% 
AO5 – Limpeza das casas de banho 6,6% 
RC10 – Eficácia no atendimento (Refeitório/Cantina) 6,0% 
EMDE16 – Projetos escolares 6,0% 
EMDE17 – Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 6,0% 
EMDE15 – Ambiente escolar 5,7% 
RC9 – Simpatia e cordialidade no atendimento (Refeitório/Cantina) 5,4% 
RC5 – Variedade nutricional das refeições 5,1% 
RC4 – Higiene na manipulação dos alimentos 4,8% 
RC3 – Higiene e limpeza das instalações 4,8% 

   

 restantes 12 questões registam percentagem de respostas negativas inferiores a 4,5%. 

8,5%

9,1%

9,4%

10,0%

10,0%

13,4%

13,7%

16,4%

19,1%

19,4%

20,9%

30,9%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

EMDE12 - Diversidade de material escolar

EMDE2 - Sala para a prática de Educação Musical

EMDE3 - Sala para a prática de Artes Plásticas

EMDE11 - Mobiliário

EMDE14 - Recreio

EMDE8 - Biblioteca

EMDE13 - Material de entretenimento

EMDE5 - Laboratório

EMDE4 - Espaço desportivo

EMDE9 - Sala polivalente

EMDE7 - Quadro/painel interativo

EMDE6 - Computador(es) na sala de aula

As doze questões com maior percentagem de respostas negativas
(universo total de respondentes - Alunos do 1.º Ciclo)
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Sugestões de Melhoria 

99 respostas (4 questões abertas, 330 respondentes – Alunos do 1.º Ciclo do EB) 
 

2. Professor(a) Titular de Turma 

● Nada a acrescentar. Nada a sugerir. (9) 
● Ajudar. Apoiar mais. Acompanhamento mais individualizado. (3) 
● Mais simpatia. (1) 
● Não gritar tanto. (1) 

 

3. Assistentes Operacionais 

● Nada a acrescentar. Nada a sugerir. (7) 
● Colocar mais Assistentes Operacionais. Assistentes Operacionais insuficientes. (3) 
● Não gritar tanto. Serem mais simpáticas. (3) 
● Melhorar as limpezas. Melhorar a arrumação. (2) 
● Estarem mais atentas aos comportamentos dos alunos. (2) 
● Adoro as funcionárias. (1) 

 

4. Espaços, Materiais e Dinâmicas Escolares 

● Mais equipamento de recreio/desporto. (9) 
● Arranjar/colocar o quadro interativo. (8) 
● Disponibilizar tablets. Colocar computadores na sala. (7) 
● Nada a acrescentar. Nada a sugerir. (4) 
● Almofadar as cadeiras. (4) 
● Criar biblioteca. Melhorar o acervo da biblioteca. Utilizar mais vezes a biblioteca. (3) 
● Criar um campo de futebol. Colocar relva no campo de jogos. (3) 
● Criar espaço para brincar/Educação Física em tempo de chuva. (2) 
● Sem opinião. (2) 
● Criar laboratório. (1) 
● Criar um clube de Robótica. (1) 
● Criar AEC de Dança. (1) 
● Melhorar as casas de banho. (1) 
● Criar salas maiores. (1) 
● Não ter abelhas. (1) 

 

5. Refeitório / Cantina 

● Nada de negativo. Nada a acrescentar. Nada a sugerir. (6) 
● Melhorar o atendimento. Não gritar tanto. (3) 
● Variar a ementa. (3) 
● Melhorar a qualidade/quantidade da comida. (2) 
● Melhorar a higiene do espaço e na manipulação de alimentos. (2) 
● Diminuir o tempo de espera. (1) 
● Mais mesas e maior área. (1) 
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“Alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico” 
 Resultados 

 
O Questionário aplicado aos alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico era constituído por um primeiro grupo, 
denominado por Identificação (escola, ciclo de ensino, ano de escolaridade e género), e por 10 grupos 
de itens de resposta obrigatória. No final de cada grupo estava sempre disponível um campo, de 
resposta aberta e facultativa, para apresentação de sugestões de melhoria. 
 

Item N.º de questões  
R – Receção 4 
SA – Serviços Administrativos 6 
RP – Reprografia / Papelaria 6 
B – Biblioteca 8 
RC – Refeitório / Cantina 10 
BF – Bufete 9 
AO – Assistentes Operacionais 5 
D – Direção do Agrupamento 4 
DT – Diretor/a de Turma 4 
OA  Outros Aspetos 8 

Total                       64 
 
 

Inquiridos 
N.º total de Alunos matriculados no 2.º Ciclo do Ensino Básico: 220 
Número total de Alunos respondentes: 164 
Percentagem total de Alunos respondentes: 74,5% 

 
Resultados Globais 
Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito”: 91,8% 
(considerando o universo total de respondentes com opinião) 
 
Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito”: 85,3%  
(considerando o universo total de respondentes) 
 

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

Item % Sem Opinião % Satisfeito + Muito Satisfeito (1) 
R – Receção 11,7% 83,1% 
SA – Serviços Administrativos 8,0% 84,3% 
RP – Reprografia / Papelaria 4,4% 87,0% 
B – Biblioteca 5,9% 85,5% 
RC – Refeitório / Cantina 7,7% 81,5% 
BF – Bufete 9,8% 84,6% 
AO – Assistentes Operacionais 3,2% 88,9% 
D – Direção do Agrupamento 9.6% 84,3% 
DT – Diretor/a de Turma 2,7% 90.9% 
OA – Outros Aspetos 6,6% 86,9% 

 

(1) Considerando o universo total de respondentes 
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Questões com maior % de respostas “Muito Satisfeito”  

 
 
 
 
 

Resultados Globais (% muito insatisfeito + % insatisfeito) por item 
Percentagem de respostas/opiniões negativas (alunos do 2.º Ciclo) 

Item % Respostas negativas 
(total de alunos respondentes do 2.º Ciclo) 

R – Receção 5,2% 
SA – Serviços Administrativos 7,6% 

RP – Reprografia / Papelaria 8,6% 

B – Biblioteca 8,6% 

RC – Refeitório / Cantina 10,8% 

BF – Bufete 5,6% 

AO – Assistentes Operacionais 7,9% 

D – Direção do Agrupamento 6,1% 

DT – Diretor/a de Turma 6,4% 

OA – Outros Aspetos 6,6% 

 

 

47,0%

47,6%

49,4%

51,2%

55,5%

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

R1- Sistema de controlo de entradas/saídas
(Receção)

OA5 - Espaços de recreio e de convívio (Outros
Aspetos)

AO4 - Limpeza e arrumação das salas, dos
balneários e dos demais espaços escolares

(Assistentes Operacionais)

DT4 - Eficácia na circulação de informação relativa
a assuntos do interesse dos/as alunos/as (Diretor/a

de Turma)

DT2 - Simpatia e cordialidade no atendimento
(Diretor/a de Turma)

As cinco questões com maior percentagem de respostas "Muito Satisfeito"
(universo total de respondentes - Alunos do 2.º Ciclo) 
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(universo total dos respondentes - Alunos do 2.º Ciclo)
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Questões com maior percentagem de respostas/opiniões negativas 
(insatisfeitos e muito insatisfeitos), em cada item 

 

RC8 – Tempo de espera (Refeitório/Cantina): 28,0%    
RC6 – Qualidade da confeção das refeições (Refeitório/Cantina): 19,5% 
RP1 – Horário de atendimento (Reprografia/Papelaria): 13,4% 
 

 

 
R – Receção (PBX) 

 
SA – Serviços Administrativos (Secretaria) 

R1 – Sistema de controlo das entradas/saídas SA1 – Horário de atendimento 
R2 – Atendimento telefónico SA3 – Organização e funcionalidade das   

           instalações 
  
RP – Reprografia / Papelaria B – Biblioteca 
RP1 – Horário de atendimento 
RP6 – Variedade dos produtos à venda 

B1 – Horário de atendimento 
B5 – Disponibilidade de equipamentos  
         informáticos 

  
RC – Refeitório / Cantina BF – Bufete 
RC6 – Qualidade da confeção das refeições BF1 – Horário de atendimento 
RC8 – Tempo de espera BF7 – Tempo de espera 

                                                                                                       
AO – Assistentes Operacionais D – Direção do Agrupamento 

AO3 – Eficácia no atendimento D1 – Disponibilidade no atendimento 

AO5 – Limpeza das casas de banho  D4 – Eficácia na circulação de informação      
        relativa a assuntos do interesse dos/as  
        alunos/a 

 

5,5%
6,7%

7,9%
9,1%

13,4%

9,1%

12,8%

9,8%

19,5%

28,0%

7,9% 7,9% 7,9%
9,8%

6,7% 7,3% 6,7% 6,7%
7,9%

6,7%

0,0%

2,5%

5,0%

7,5%

10,0%

12,5%

15,0%

17,5%

20,0%

22,5%

25,0%

27,5%

30,0%

R1 R2 SA1 SA3 RP1 RP6 B1 B5 RC6 RC8 BF1 BF7 AO3 AO5 D1 D4 DT1 DT3 OA4 OA8

Questões com maior percentagem de respostas negativas, em cada item
(universo total dos respondentes - Alunos do 2.º Ciclo)
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DT – Diretor/a de Turma OA – Outros Aspetos 

DT1 – Disponibilidade no atendimento 
DT3 – Eficácia na resolução de problemas 

OA4 – Adequação dos equipamentos nas salas de 
            aula/oficinas/laboratórios 

 OA8 – Conhecimento da sinalética e do Plano de 
            Emergência da Escola  

 

As dez questões com maior percentagem de respostas/opiniões negativas 
(insatisfeitos + muito insatisfeitos) 

 

 

9,1%

9,1%

9,1%

9,8%

9,8%

9,8%

12,8%

13,4%

19,5%

28,0%

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

SA3 – Organização e funcionalidade das 
instalações (Serviços Administrativos)

RP6 – Variedade dos produtos à venda 
(Reprografia/Papelaria)

RC7  –Quantidade servida das refeições 
(Refeitório/Cantina)

RC5 –Variedade nutricional das 
refeições(Refeitório/Cantina)

B5 –Disponibilidade de equipamentos 
informáticos(Biblioteca)

AO5 – Limpeza das casas de banho (Assistentes 
Operacionais)

B1 – Horário de atendimento (Biblioteca)

RP1 – Horário de atendimento 
(Reprografia/Papelaria)

RC6 –Qualidade da confeção das refeições 
(Refeitório/Cantina)

RC8 – Tempo de espera (Refeitório/Cantina)

As dez questões com maior percentagem de respostas negativas
(universo total de respondentes- Alunos do 2.º Ciclo) 
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Observações: 

 Registam percentagem de respostas negativas inferiores a 9,1% e superiores a 7,3%:  
 

B2 – Acessibilidade das instalações (Biblioteca) 8,5% 

B7 – Simpatia e cordialidade no atendimento (Biblioteca) 8,5% 

RC1 – Horário de atendimento (Refeitório/Cantina)  8,5% 

RP5 – Eficácia no atendimento (Reprografia/Papelaria) 8,5% 

AO2 – Simpatia e cordialidade no atendimento (Assistentes Operacionais) 7,9% 

AO3 – Eficácia no atendimento (Assistentes Operacionais) 7,9% 

B3 – Organização e funcionalidade das instalações (Biblioteca) 7,9% 

B8 – Eficácia no atendimento (Biblioteca) 7,9% 

BF1 – Horário de atendimento (Bufete) 7,9% 

BF7 – Tempo de espera (Bufete) 7,9% 

OA4 – Adequação dos equipamentos nas salas de aula/oficinas/laboratórios 7,9% 

RP2 – Acessibilidade das instalações (Reprografia/Papelaria) 7,9% 

SA1 – Horário de atendimento (Serviços Administrativos) 7,9% 

SA2 – Acessibilidade das instalações (Serviços Administrativos)  7,9% 

SA4 – Simpatia e cordialidade no atendimento (Serviços Administrativos) 7,9% 

   
 Restantes 39 questões registam percentagem de respostas negativas inferiores ou iguais a 7,3%. 
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Sugestões de Melhoria 
149 respostas (10 questões abertas, 164 respondentes – Alunos do 2.º Ciclo do EB) 

 
 

2. Receção (PBX) 

 Nenhuma/Nada. (9) 
 Gosto muito da escola. 
 Comunicar melhor com os alunos. 
 Não tenho nada a dizer pois o atendimento é muito bom. 
 Mais funcionários na portaria.  
 

 

3. Serviços Administrativos (Secretaria) 

 Nada a dizer/Nenhuma. (8) 
 Certos processos poderiam ser menos demorados. (2) 
 É necessário que tenham mais horas para atender as chamadas na escola.  
 Sugiro atendimento alargado ou outra forma que não o telefone fixo.  
 Fazer entender melhor algumas coisas. 
 Mais funcionários.  

 
 

4. Reprografia / Papelaria 

 Nada/Nada a dizer/Nenhuma. (8) 
 O horário devia de ser mais longo (4). 
 O atendimento devia ser mais rápido (3) 
 Diminuir o preço de algumas coisas. 
 Estou satisfeito com a papelaria/reprografia. 
 Podia abrir mais cedo.  
 Mudar o horário de atendimento, para não abrir só às 14:00. 
 Muito bom. 

 
 

5. Biblioteca 

 Nada/Nada a dizer/Nenhuma. (9) 
 Melhorar o equipamento informático. (4) 
 A biblioteca devia estar aberta mais vezes. 
 Horários na parede.  
 Podia ser maior. 
 Bom. 
 Horários mais alargados. 
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6. Refeitório/Cantina 

 Nada/Nada a dizer/ Não tenho opinião. (6) 
 Servir comida mais quente. (5) 
 Podia ter mais mesas e assim teria menos fila. (2) 
 Comida melhor e mais mesas para não esperar tanto tempo na fila. (3) 
 Deviam aumentar o refeitório. 
 Podiam pôr menos comida. 
 Pagar multa por comprar a senha às 8h da manhã não é correto.  
  Pôr sal na comida. 
 Muito tempo de fila, mas está tudo bem. 
 Para quem sai às 13h e 25m, a comida está fria. 
 Muito boa. 
 Melhorar a qualidade da comida, e qualidade da confeção dos alimentos.   
 Melhorar o peixe que nos servem na cantina. 

 
 

7. Bufete 

 Nada/Nada a dizer/Não tenho opinião. (5) 
 Não costumo frequentar o bufete. (3) 
 Estar aberto todos os intervalos. (2) 
 Devia de abrir mais cedo.   
 Voltarem a vender chocolate. 
 Bom. 
 Mais funcionários. 

 
 

8. Assistentes Operacionais 

 Nada/ nenhuma/ Não tenho opinião. (7) 
 Melhor limpeza nas casas de banho. (3) 
 Estão sempre disponíveis. 
 No intervalo de 90 minutos deviam deixar ir à sala buscar água. 
 Muito bom. 
 Mais funcionários.  

 
 

9. Direção do Agrupamento 

 Nada/Nenhuma. (6) 
 Às vezes, as informações necessárias não são transmitidas em papel, cedo. 
 Quando são passadas informações médicas, muitas vezes não chegam aos professores a quem é 

devido. 
 Recebemos muita informação que nos pode ajudar.  
 Bom. 
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10. Diretor/a de Turma 

 Nada/Nenhuma. (4) 
 Às vezes, as informações necessárias não são transmitidas em papel cedo. 
 Poderia passar as informações médicas que lhe são facultadas aos professores, tais como de 

Educações Física, quando os problemas podem afetar a participação do aluno na aula. 
 Melhor diretor de turma não há. 
 Bom. 

 
 

11. Outros Aspetos 

 Nada/Nenhuma. (4) 
 Melhorar a qualidade da Internet. (3) 
 Melhorar as redes das balizas. (2) 
 Mais funcionários. (2) 
 Deviam melhorar a qualidade dos balneários dos rapazes. 
 Adequação dos equipamentos nas salas de aula/oficinas/laboratórios.  
 Queria que houvesse dias para jogarmos futebol e uma bola nova. 
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“Alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico” 
 Resultados 

 
O Questionário aplicado aos alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico era constituído por um primeiro grupo, 
denominado por Identificação (escola, ciclo de ensino, ano de escolaridade e género), e por 10 grupos 
de itens de resposta obrigatória. No final de cada grupo estava sempre disponível um campo, de 
resposta aberta e facultativa, para apresentação de sugestões de melhoria. 
 

Item N.º de questões  
R – Receção 4 
SA – Serviços Administrativos 6 
RP – Reprografia / Papelaria 6 
B – Biblioteca 8 
RC – Refeitório / Cantina 10 
BF – Bufete 9 
AO – Assistentes Operacionais 5 
D – Direção do Agrupamento 4 
DT – Diretor/a de Turma 4 
OA – Outros Aspetos 8 

Total                       64 
 
 

Inquiridos 
N.º total de Alunos matriculados no 3.º Ciclo do Ensino Básico: 366 
Número total de Alunos respondentes: 339 
Percentagem total de Alunos respondentes: 92,6% 

 
Resultados Globais 
Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito”: 93,2% 
(considerando o universo total de respondentes com opinião) 
 
Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito”: 81,5%  
(considerando o universo total de respondentes) 
 

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

Item % Sem Opinião % Satisfeito + Muito Satisfeito (1) 
R – Receção 17,0% 76,5% 
SA – Serviços Administrativos 15,7% 78,8% 
RP – Reprografia / Papelaria 4,8% 91,3% 
B – Biblioteca 14,6% 81,2% 
RC – Refeitório / Cantina 16,3% 75,9% 
BF – Bufete 10,7% 83,0% 
AO – Assistentes Operacionais 10,1% 84,1% 
D – Direção do Agrupamento 22,1% 72,3% 
DT – Diretor/a de Turma 4,9% 90,4% 
OA – Outros Aspetos 10,0% 82,6% 

 

(1) Considerando o universo total de respondentes 
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Questões com maior % de respostas “Muito Satisfeito”  

 
 
 
 
 

Resultados Globais (% muito insatisfeito + % insatisfeito) por item 
Percentagem de respostas/opiniões negativas (alunos do 3.º Ciclo) 

Item % Respostas negativas 
(total de alunos respondentes do 3.º Ciclo) 

R – Receção 6,6% 
SA – Serviços Administrativos 5,5% 

RP – Reprografia / Papelaria 3,9% 

B – Biblioteca 4,2% 

RC – Refeitório / Cantina 7,8% 

BF – Bufete 6,3% 

AO – Assistentes Operacionais 5,8% 

D – Direção do Agrupamento 5,5% 

DT – Diretor/a de Turma 4,6% 

OA – Outros Aspetos 7,5% 

 

 

 

55,5%

56,9%

58,7%

59,6%

59,9%

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

BF6 -  Qualidade dos Produtos (Bufete)

DT1 - Disponibilidade no
atendimento(Diretor/a de Turma)

DT3 - Eficácia na resolução de problemas
(Diretor/a de Turma)

DT2 - Simpatia e cordialidade no
atendimento (Diretor/a de Turma)

DT4 - Eficácia na circulação de informação
relativa a assuntos do interesse dos/as

alunos/as (Diretor/a de Turma)

As cinco questões com maior percentagem de respostas "Muito Satisfeito"
(universo total de respondentes - Alunos do 3.º Ciclo) 
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(universo total dos respondentes - Alunos do 3.º Ciclo)
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Questões com maior percentagem de respostas/opiniões negativas 

(insatisfeitos e muito insatisfeitos), em cada item 
 

RC8 – Tempo de espera (Refeitório/Cantina): 20,4%    
OA3 – Projetos e atividades extracurriculares (Outros Aspetos): 16,8% 
BF7 – Tempo de espera (Bufete): 14,5% 
 

 
R – Receção (PBX) 

 
SA – Serviços Administrativos (Secretaria) 

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 
RP6 – Variedade dos produtos à venda 

B5 – Disponibilidade de equipamentos 
informáticos 
B8 – Eficácia no atendimento 

  
RC – Refeitório / Cantina BF – Bufete 
RC6 – Qualidade da confeção das refeições BF1 – Horário de atendimento 
RC8 – Tempo de espera BF7 – Tempo de espera 

                                                                                                       
AO – Assistentes Operacionais D – Direção do Agrupamento 

AO2 – Simpatia e cordialidade no atendimento D3 – Eficácia na resolução de problemas 

AO5 – Limpeza das casas de banho  D4 – Eficácia na circulação de informação 
        relativa a assuntos do interesse dos/as  
        alunos/a 

 

9,1%

6,5%
5,6% 6,2%

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

9,7%

20,4%

8,6%

14,5%

6,2%
8,0%

6,2% 6,2%
5,3% 5,6%

16,8%

8,3%

0,0%

2,5%

5,0%

7,5%

10,0%

12,5%

15,0%

17,5%

20,0%

22,5%

25,0%

27,5%

30,0%

R1 R2 SA1 SA6 RP1 RP6 B5 B8 RC6 RC8 BF1 BF7 AO2 AO5 D3 D4 DT2 DT3 OA3 OA5

Questões com maior percentagem de respostas negativas, em cada item
(universo total dos respondentes - Alunos do 3.º Ciclo)
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DT – Diretor/a de Turma OA – Outros Aspetos 

DT2 – Simpatia e cordialidade no atendimento OA3 – Projetos e atividades extracurriculares 
DT3 – Eficácia na resolução de problemas OA5 – Espaços de recreio e de convívio 
 

 

As dez questões com maior percentagem de respostas/opiniões negativas 
(insatisfeitos + muito insatisfeitos) 

 

Observações: 
 Registam percentagem de respostas negativas inferiores a 6,8% e superiores a 5,9%:  

 

R2 – Atendimento telefónico (Receção) 6,5% 

RC1 – Horário de atendimento (Refeitório/Cantina) 6,5% 

BF5 – Variedade dos produtos à venda (Bufete) 6,5% 

SA6 – Eficácia no atendimento (Serviços Administrativos) 6,2% 

RC10 – Eficácia no atendimento (Refeitório/Cantina) 6,2% 

AO2 – Simpatia e cordialidade no atendimento (Assistentes Operacionais) 6,2% 

AO4 – Limpeza e arrumação das salas, dos balneários e dos demais espaços escolares (Ass. Oper.) 6,2% 

D3 – Eficácia na resolução de problemas (Direção) 6,2% 

D4 – Eficácia na circulação de informação relativa a assuntos do interesse dos/as alunos/as (Dir.) 6,2% 

OA8 – Conhecimento da sinalética e do Plano de Emergência da Escola (Outros Aspetos) 6,2% 

 Restantes 44 questões registam percentagem de respostas negativas inferiores ou iguais a 5,9%. 

6,8%

8,0%

8,3%

8,3%

8,6%

9,1%

9,7%

14,5%

16,8%

20,4%

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

OA4 – Adequação dos equipamentos nas salas 
de aula/oficinas/laboratórios (Outros Aspetos)

AO5 - Limpeza das casas de banho (Assistentes
Operacionais)

OA5 - Espaços de recreio e de convívio (Outros
Aspetos)

RC5 –Variedade nutricional das 
refeições(Refeitório/Cantina)

BF1 - Horário de atendimento (Bufete)

R1 – Sistema de controlo das entradas/saídas 
(Receção)

RC6 - Qualidade da confeção das refeições
(Cantina)

BF7 - Tempo de espera (Bufete)

OA3 - Projetos e atividades extracurriculares
(Outros Aspetos)

RC8 – Tempo de espera (Refeitório/Cantina)

As dez questões com maior percentagem de respostas negativas
(universo total de respondentes - Alunos do 3.º Ciclo) 
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Sugestões de Melhoria 

488 respostas (10 questões abertas, 339 respondentes – Alunos do 3.º Ciclo do EB) 
 
 

2. Receção (PBX) 

 Nada a acrescentar. / Nada a sugerir (42) 
 Melhorar o controlo de entradas e saídas na escola (12) 
 Melhorar o atendimento telefónico (3) 
 Espaço da saída é pequeno para tantos alunos (1) 
 Mais pessoal na portaria e mais telefones (1) 
 

 

3. Serviços Administrativos (Secretaria) 

 Nada a acrescentar. / Nada a sugerir. (35) 
 Sem opinião (8) 
 Melhorar o horário de atendimento. Abrir antes do início das aulas e até às 18.30h. (4) 
 Tudo satisfeito (2) 
 Mais simpatia no atendimento (2) 
 Serem mais céleres a tratar dos assuntos (1) 

 
 

4. Reprografia / Papelaria 

 Nada a acrescentar. / Nada a sugerir (31) 
 Sem opinião (4) 
 Tudo satisfeito (4) 
 Mais funcionários para atendimento (4) 
 Mais rapidez no atendimento (2) 
 Horário mais acessível (1) 

 
 

5. Biblioteca 

 Nada a acrescentar. / Nada a sugerir (32) 
 Sem opinião (8) 
 Mais e melhores computadores (3) 
 Podia ter mais variedade de livros e mais modernos/atualizados. (2) 
 Ser mais silenciosa (1) 
 Ter mais espaço (1) 
 Funcionária disponível (1) 
 Tudo satisfeito (1) 
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6. Refeitório/Cantina 

 Nada a acrescentar. / Nada a sugerir (23) 
 Sem opinião (5) 
 Diminuir o tempo de espera (5) 
 Melhor organização nas filas e dos horários em que cada turma vai almoçar (4) 
 Mais variedade nas refeições (2) 
 Muito satisfeito (1) 
 Ter mais pessoas a ajudar para ser mais rápido (1) 
 O espaço do refeitório ser maior (1) 
 Melhorar as refeições de peixe (1) 
 Tudo satisfeito (1) 
 Melhorar o atendimento (1) 
 O serviço é mau (1) 

 
 

7. Bufete 

 Nada a acrescentar. / Nada a sugerir. (25) 
 Maior rapidez no atendimento (7) 
 Voltar a vender chocolates/ chocolates sem açúcar (6) 
 Sem opinião (6) 
 Maior variedade de produtos (4) 
 Tudo muito bem (3) 
 Alargar o horário de funcionamento (3) 
 Ter mais funcionários (2) 
 O funcionário é bom (1) 
 Ter mais máquinas de senhas (1) 
 Ter mais torradeiras (1) 

 
 

8. Assistentes Operacionais 

 Nada a acrescentar. / Nada a sugerir. (26) 
 Sem opinião (8) 
 Tudo satisfeito. (2) 
 Melhor limpeza das casas de banho (2) 
 Mais simpatia no atendimento (2) 
 Maior limpeza nas salas (1) 

 
 

9. Direção do Agrupamento 

 Nada a acrescentar. / Nada a sugerir. (25) 
 Sem opinião (7) 
 Tudo satisfeito. (6) 
 Melhorar a resolução de problemas (2) 
 Mais simpatia e interesse em ajudar a comunidade escolar (1). 
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10. Diretor/a de Turma 

 Nada a acrescentar. / Nada a sugerir. (25) 
 Sem opinião (6) 
 Tudo satisfeito. (6) 
 Mais atividades de grupo (1) 
 Mais atividades PRESSE (1) 
 Alteração do lugar na sala (1) 
 Melhorar a resolução de problemas (1) 

 
 

11. Outros Aspetos 

 Nada a acrescentar. / Nada a sugerir. (26) 
 Devia haver mais atividades/ projetos extracurriculares e visitas de estudo (7) 
 Sem opinião (6) 
 Tudo satisfeito. (2) 
 Haver mais espaço no recreio e disponibilidade de bolas (2) 
 Aumentar o número de máquinas para marcar as refeições (2) 
 Maior colaboração e mais atividades nas aulas (1) 
 Utilizar mais a informática (1) 
 Ter uma sala de jogos e tirar as bolas do telhado (1) 
 Fechar o ginásio e colocar aquecimento (1) 
 Mais sítios para sentar ao ar livre (1) 
 O campo de jogos e as salas podiam ser melhores (1) 
 Deixar os alunos irem à casa de banho durante as aulas (1) 
 Colocar papel higiénico nas casas de banho (1) 
 Mais cacifos (1) 
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“Alunos dos Cursos Científico-Humanísticos 
 Resultados 

 
O Questionário aplicado aos alunos dos Cursos Científico-Humanísticos do Ensino Secundário era 
constituído por um primeiro grupo, denominado por Identificação (escola, ciclo de ensino, ano de 
escolaridade e género), e por 10 grupos de itens de resposta obrigatória. No final de cada grupo estava 
sempre disponível um campo, de resposta aberta e facultativa, para apresentação de sugestões de 
melhoria. 
 

Item N.º de questões  
R- Receção 4 
SA - Serviços Administrativos 6 
RP - Reprografia / Papelaria 6 
B - Biblioteca 8 
RC - Refeitório / Cantina 10 
BF - Bufete 9 
AO - Assistentes Operacionais 5 
D - Direção do Agrupamento 4 
DT - Diretor/a de Turma 4 
OA - Outros Aspetos 8 

Total                       64 
 

Inquiridos 
N.º total de Alunos matriculados nos Cursos Científico-Humanísticos: 334 
Número total de Alunos respondentes: 312 
Percentagem total de Alunos respondentes: 93,4% 

 
Resultados Globais 
Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito”: 88,8% 
(considerando o universo total de respondentes com opinião) 
 
Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito”: 77,3%  
(considerando o universo total de respondentes) 
 

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

Item % Sem Opinião % Satisfeito + Muito Satisfeito (1) 
R – Receção 15,5% 71,4% 
SA – Serviços Administrativos 12,8% 76,0% 
RP – Reprografia / Papelaria 3,9% 89,0% 
B – Biblioteca 18,1% 76,4% 
RC – Refeitório / Cantina 18,3% 71,6% 
BF – Bufete 9,3% 85,1% 
AO – Assistentes Operacionais 8,1% 86,3% 
D – Direção do Agrupamento 26,7% 60,3% 
DT – Diretor/a de Turma 5,1% 87,0% 
OA – Outros Aspetos 11,3% 69,4% 

 

(1) Considerando o universo total de respondentes 
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Questões com maior % de respostas “Muito Satisfeito”  

 
 
 
 

Resultados Globais (% muito insatisfeito + % insatisfeito) por item 
Percentagem de respostas/opiniões negativas (alunos dos Cursos Científico-Humanísticos) 

Item % Respostas negativas 
(total de alunos respondentes dos CCH) 

R – Receção 13,1% 
SA – Serviços Administrativos 11,2% 

RP – Reprografia / Papelaria 7,1% 

B – Biblioteca 5,6% 

RC – Refeitório / Cantina 10,2% 

BF – Bufete 5,6% 

AO – Assistentes Operacionais 5,6% 

D – Direção do Agrupamento 13,0% 

DT – Diretor/a de Turma 7,9% 

OA – Outros Aspetos 19,3% 

 

 

57,4%

58,0%

59,6%

59,9%

60,6%

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

BF4 - Higiene na manipulação dos
alimentos (Bufete)

BF9 -Eficácia no atendimento (Bufete)

DT1 - Disponibilidade no atendimento
(Direção de Turma)

DT2 - Simpatia e cordialidade no
atendimento (Diretor/a de Turma)

BF8 - Simpatia e cordialidade no
atendimento(Bufete)

As cinco questões com maior percentagem de respostas "Muito Satisfeito"
(universo total de respondentes - Alunos dos Cursos Científico-Humanísticos)) 
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Questões com maior percentagem de respostas/opiniões negativas 
(insatisfeitos e muito insatisfeitos), em cada item 

 

OA3 – Projetos e atividades extracurriculares (Outros Aspetos): 39,5% 
RC8 – Tempo de espera (Refeitório/Cantina): 31,7%    
OA5 – Espaços de recreio e de convívio (Outros Aspetos): 21,2% 
 

 

 
R – Receção (PBX) 

 
SA – Serviços Administrativos (Secretaria) 

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 
RP5 – Eficácia no atendimento 

B1 – Horário de atendimento 
B5 – Disponibilidade de equipamentos  
         informáticos 

  
RC – Refeitório / Cantina BF – Bufete 
RC1 – Horário de atendimento BF5 – Variedade dos produtos à venda 
RC8 – Tempo de espera BF7 – Tempo de espera 

                                                                                                       
AO – Assistentes Operacionais D – Direção do Agrupamento 

AO4 – Limpeza e arrumação das salas, dos balneários  
           e dos demais espaços escolares 

D3 – Eficácia na resolução de problemas 

D4 – Eficácia na circulação de informação  
        relativa a assuntos do interesse dos/as  
        alunos/a 

AO5 – Limpeza das casas de banho  

 

17,0%

14,1%
13,8%

11,9%

8,7% 9,6%

6,4%

10,3%

17,0%

31,7%

10,3%
11,8%

6,1%
8,3%

13,5%

16,4%

10,9%10,6%

39,5%

21,2%

0,0%
2,5%
5,0%
7,5%

10,0%
12,5%
15,0%
17,5%
20,0%
22,5%
25,0%
27,5%
30,0%
32,5%
35,0%
37,5%
40,0%
42,5%

R1 R2 SA1 SA6 RP1 RP5 B1 B5 RC1 RC8 BF5 BF7 AO4 AO5 D3 D4 DT3 DT4 OA3 OA5

Questões com maior percentagem de respostas negativas, em cada item
(universo total dos respondentes - Alunos dos CCH)
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DT – Diretor/a de Turma OA – Outros Aspetos 

DT3 – Eficácia na resolução de problemas OA3 – Projetos e atividades extracurriculares 
DT4 – Eficácia na circulação de informação 
           relativa a assuntos do interesse  
           dos/as alunos/a 

OA5 – Espaços de recreio e de convívio 

 

 

As dez questões com maior percentagem de respostas/opiniões negativas 
(insatisfeitos + muito insatisfeitos) 

 

 
 
 

15,7%

16,0%

16,4%

17,0%

17,0%

18,9%

20,5%

21,2%

31,7%

39,5%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

OA7 – Serviços de Psicologia e Orientação (Outros 
Aspetos)

OA6 - Espaços desportivos  e balneários (Outros
Aspetos)

D4 - Eficácia na circulação de informação relativa a
assuntos do interesse dos/as alunos/as (Direção)

RC1 – Horário de atendimento (Refeitório/Cantina)

R1 – Sistema de controlo das entradas/saídas 
(Receção)

OA1 – Critérios de Avaliação do Agupamento 
(Outros Aspetos)

OA8 - Conhecimento da sinalética e do Plano de
Emergência da Escola (Outros Aspetos)

OA5 - Espaços de recreio e de convívio (Outros
Aspetos)

RC8 - Tempo de espera (Refeitório/Cantina)

OA3 - Projetos e atividades extracurriculares (Outros
Aspetos)

As dez questões com maior percentagem de respostas negativas
(universo total de respondentes- Alunos dos CCH) 
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Observações: 

 Registam percentagem de respostas negativas inferiores a 15,7% e superiores a 9,9%:  
 

R2 - Atendimento telefónico (Receção) 14,1% 

SA1 - Horário de atendimento (Serviços Administrativos) 13,8% 

D3 - Eficácia na resolução de problemas (Direção) 13,5% 

OA4 - Adequação dos equipamentos nas salas de aula/oficinas/laboratórios (Outros Aspetos) 12,9% 

D2 - Simpatia e cordialidade no atendimento (Direção) 12,1% 

SA6 - Eficácia no atendimento (Serviços Administrativos) 11,9% 

BF7 - Tempo de espera (Bufete) 11,8% 

SA4 - Simpatia e cordialidade no atendimento (Serviços Administrativos) 11,5% 

DT3 - Eficácia na resolução de problemas (Diretor/a de Turma) 10,9% 

SA3 - Organização e funcionalidade das instalações (Serviços Administrativos) 10,9% 

DT4 - Eficácia na circulação de informação relativa a assuntos do interesse dos/as alunos/as 10,6% 

SA2 - Acessibilidade das instalações (Serviços Administrativos) 10,6% 

R4 - Eficácia no atendimento (Receção) 10,6% 

R3 - Simpatia e cordialidade no atendimento (Receção) 10,5% 

B5 - Disponibilidade de equipamentos informáticos (Biblioteca) 10,3% 

BF5 – Variedade dos produtos à venda (Bufete) 10,3% 

OA2 - Ambiente escolar (Outros Aspetos) 10,0% 

   
 Restantes 37 questões registam percentagem de respostas negativas inferiores ou iguais a 9,9%. 
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Sugestões de Melhoria 

121 respostas (10 questões abertas, 312 respondentes – Alunos dos CCH do Ensino Secundário) 
 
 

2. Receção (PBX) 

 Nada a acrescentar. / Nada a sugerir. (6) 
 Mais simpatia, compreensão e cordialidade do funcionário. (6) 
 Melhorar a eficácia do sistema de controlo de cartões. (3) 
 Melhor organização no atendimento e eficácia da resolução de problemas. (2) 
 Quando o aluno, pelo menos no secundário, se sente mal/doente e precisa de ir embora tem de 

aguardar que o venham buscar, o que às vezes não é possível devido aos horários dos familiares/ 
responsáveis. Assim, acho que deviam rever essa regra. (1) 

 Atendimento telefónico mais célere. (1) 
 

 

3. Serviços Administrativos (Secretaria) 

 Nada a acrescentar. / Nada a sugerir. (5) 
 Alargar o horário de atendimentos. (3) 
 Funcionários lentos, pouco simpáticos, arrogantes e por vezes rudes no atendimento. (3) 
 Melhorar a eficácia. (1) 

 
 

4. Reprografia / Papelaria 

 Nada a acrescentar. / Nada a sugerir. (3) 
 Melhorar a rapidez no atendimento pois leva a grandes filas. (3) 
 Muito satisfeitos. (2) 
 O Windows do computador que os estudantes utilizam para imprimir poderia ser atualizado uma 

vez que a sua versão dificulta a utilização do computador. (1) 
 Diminuir os preços dos produtos. (1) 
 Maior variedade de produtos à venda. (1) 
 Deveria estar aberta à hora de almoço. (1) 

 
 

5. Biblioteca 

 Nada a acrescentar. / Nada a sugerir. (4) 
 A biblioteca deveria ter um horário mais alargado, principalmente de tarde. (3) 
 Uma maior variedade de livros e mais atualizados, inclusive livros de exercícios das disciplinas 

curriculares. (2) 
 Muito satisfeitos. (2) 
 Maior disponibilidade de computadores e maior liberdade no seu uso. (1) 
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6. Refeitório/Cantina 

 Nada a acrescentar. / Nada a sugerir. (5) 
 Muito tempo de espera na fila. (5) 
 Acabar com os horários para almoço por turma. (2) 
 Dar sempre prioridade aos alunos das turmas que estão no seu horário de almoço. Foi uma boa 

medida. (2) 
 Ter duas opções de pratos – peixe e carne. (1) 
 De vez em quando alterar o horário de refeições atribuído a cada turma. (1) 

 
 

7. Bufete 

 Os funcionários são muito simpáticos. (5) 
 Nada a acrescentar. / Nada a sugerir. (3) 
 Maior variedade de produtos e respeito da ordem de chegada, não dar prioridade aos 

professores. (1) 
 Devia voltar a vender doces. (1) 
 Devia estar aberto à hora de almoço. (1) 

 
 

8. Assistentes Operacionais 

 Nada a acrescentar. / Nada a sugerir. (3) 
 Os funcionários deviam ser mais simpáticos e cordiais com os alunos. (2) 
 Os funcionários são muito simpáticos. (1) 

 
 

9. Direção do Agrupamento 

 Nada a acrescentar. / Nada a sugerir. (5) 
 Autorizar a permanência dos alunos na sala de aula e/ou corredores durante os intervalos. (1) 
 Estar mais próxima dos alunos e dos pais. (1) 
 Atender os pais e/ou alunos via telefone. (1) 

 
 
 

10. Diretor/a de Turma 

 Nada a acrescentar. / Nada a sugerir. (3) 
 Muito satisfeitos. (6) 
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11. Outros Aspetos 

 Aumentar as visitas de estudo. (4) 
 Devia existir um maior investimento nas atividades e modalidades desportivas extracurriculares. 

Mais tempo semanal e diversificar as atividades desportivas. Além disso deveriam fechar o 
pavilhão. (3) 

 A Escola deveria ter mais espaço ao ar livre, mais sítios para sentar no recreio e mais espaços 
verdes. (3) 

 Nada a acrescentar. / Nada a sugerir. (2) 
 Maior número de atividades extracurriculares, implementação de projetos de voluntariado, 

criação de quadros de honra com critérios mais alargados e aulas de iniciação de música/ 
instrumento musical. (1) 

 Nos serviços de psicologia devia haver uma melhor orientação dos alunos em termos 
educacionais, informando-lhes das escolhas disponíveis e das áreas existentes, de uma forma 
mais personalizada. (1) 

 As atitudes dos alunos deveriam ter mais peso na avaliação. (1) 
 Os chuveiros dos balneários deviam ter mais pressão. (1) 
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“Alunos dos Cursos Profissionais” 

 Resultados 
 
O Questionário aplicado aos alunos do Ensino Profissional era constituído por um primeiro grupo, 
denominado por Identificação (escola, ciclo/modalidade de ensino, ano de escolaridade e género), e por 
11 grupos de itens de resposta obrigatória. No final de cada grupo estava sempre disponível um campo, 
de resposta aberta e facultativa, para apresentação de sugestões de melhoria. 
 

Item N.º de questões  
Receção 4 
Serviços Administrativos 6 
Reprografia / Papelaria 6 
Biblioteca 8 
Refeitório / Cantina 10 
Bufete 9 
Assistentes Operacionais 5 
Direção do Agrupamento 4 
Diretor/a de Turma 4 
Diretor/a de Curso 4 
Outros Aspetos 8 

Total                       68 
 

Inquiridos 
N.º total de Alunos no Ensino Profissional: 217 
Número total de Alunos respondentes: 217 
Percentagem total de Alunos respondentes: 100% 

 

Resultados Globais 
Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito”: 92,6% 
(considerando o universo total de respondentes com opinião) 
 

Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito”: 86,8%  
(considerando o universo total de respondentes) 

 

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

Item %  Sem Opinião % Satisfeito + Muito Satisfeito (1) 
Receção 7,3% 82,8% 
Serviços Administrativos 5,9% 87,1% 
Reprografia / Papelaria 2,9% 91,4% 
Biblioteca 13,0% 81,3% 
Refeitório / Cantina 5,5% 84,3% 
Bufete 3,8% 90,6% 
Assistentes Operacionais 4,1% 90,4% 
Direção do Agrupamento 11,2% 80,8% 
Diretor/a de Turma 1,5% 93,9% 
Diretor/a de Curso 6,9% 88,8% 
Outros Aspetos 6,5% 86,0% 

 

(1) considerando o universo total de respondentes 
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Questões com maior % de respostas “Muito Satisfeito” 

 
 
 

Resultados Globais (% muito insatisfeito + % insatisfeito) por item 
Percentagem de respostas/opiniões negativas (alunos do ensino profissional) 

Item % Respostas negativas 
(total de alunos respondentes do Ensino profissional ) 

Receção 10,0% 
Serviços Administrativos 7,0% 

Reprografia / Papelaria 5,7% 

Biblioteca 5,7% 

Refeitório / Cantina 10,3% 

Bufete 5,6% 

Assistentes Operacionais 5,5% 

Direção do Agrupamento 8,0% 

Diretor/a de Turma 4,6% 

Diretor/a de Curso 4,3% 

Outros Aspetos 7,5% 
 
 
 
 
 
 

55,8%

55,8%

56,7%

56,7%

57,1%

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

DT3 - Eficácia na resolução de problemas (Diretor/a
de Turma)

BF6 - Qualidade dos produtos (Bufete)

DT2 - Simpatia e cordialidade no atendimento
(Diretor/a de Turma)

BF3 - Higiene e limpeza das instalações (Bufete)

DT4 - Eficácia na circulação de informação relativa a
assuntos do interesse dos/as alunos/as (Diretor/a…

As cinco questões com maior percentagem de respostas "Muito Satisfeito"
(universo total de respondentes - Alunos do Ensino Profissional) 
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Questões com maior percentagem de respostas/opiniões negativas 
(insatisfeitos e muito insatisfeitos), em cada item 

 

 

RC8 – Tempo de espera (Refeitório/Cantina): 25,3%    
RC1 – Horário de atendimento (Refeitório/Cantina): 17,5% 
R1 – Sistema de controlo das entradas/saídas (Receção): 17,1% 
OA3 – Projetos e atividades extracurriculares (Outros aspetos): 12,9% 
BF7 – Tempo de espera (Bufete): 10,6% 

 

 
 
 

17,1%

9,2%
7,8% 7,4%

6,0%
7,4%

6,5% 6,0%

17,5%

25,3%

7,4%
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5,5%
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4,1%
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0,0%

2,5%
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7,5%

10,0%

12,5%

15,0%

17,5%

20,0%

22,5%

25,0%

27,5%

R1 R2 SA1 SA4 RP2 RP6 B5 B6 RC1 RC8 BF1 BF7 AO3 AO4 D1 D3 DT2 DT3 DC1 DC4 OA3 OA4

Questões com maior percentagem de respostas negativas, em cada item                   
(universo total dos respondentes - Alunos do Ensino Profissional)
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0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0%

Diretor/a de Curso
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Serviços Administrativos

Outros Aspetos

Direção do Agrupamento

Receção

Refeitório / Cantina

% respostas negativas por item
(universo total dos respondentes - Alunos do Ensino Profissional)
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R – Receção (PBX) SA – Serviços Administrativos (Secretaria) 
R1 – Sistema de controlo das entradas/saídas SA1 – Horário de atendimento 
R2 – Atendimento telefónico SA4 – Simpatia e cordialidade no atendimento 
 
 

 

RP – Reprografia / Papelaria B – Biblioteca 
RP2 – Acessibilidade das instalações 
RP6 – Variedade dos produtos à venda 

B5 – Disponibilidade de equipamentos 
         informáticos 
B6 – Processo de requisição de materiais 

 
 

 

RC – Refeitório / Cantina BF – Bufete 
RC1 – Horário de atendimento BF1 – Horário de atendimento 
RC8 – Tempo de espera BF7 – Tempo de espera 

                           
                                                                             

AO – Assistentes Operacionais D – Direção do Agrupamento 

AO3 – Eficácia no atendimento D1 – Disponibilidade no atendimento 

AO4 – Limpeza e arrumação das salas, dos balneários  
           e dos demais espaços escolares 

D3 – Eficácia na resolução de problemas 

 
 

DT – Diretor/a de Turma DC – Diretor/a de Curso 

DT2 – Simpatia e cordialidade no atendimento DC1 – Disponibilidade no atendimento 
DT3 – Eficácia na resolução de problemas DC4 – Eficácia na circulação de informação relativa 

           a assuntos do interesse dos/as alunos/as  
 
OA – Outros Aspetos  
OA3 – Projetos e atividades extracurriculares 
OA4 – Adequação dos equipamentos nas salas de aula/oficinas/laboratórios 
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As dez questões com maior percentagem de respostas/opiniões negativas 
(insatisfeitos + muito insatisfeitos) 

 
 

Observações: 

Nas restantes 58 questões:  

 registam percentagem de respostas negativas inferiores ou iguais a 8,8% e superiores a 6,0%: 
22 questões; 

 registam percentagem de respostas negativas inferiores ou iguais a 6,0%: 36 questões. 

 

 

 

 

 

 

 

8,8%

9,2%

9,2%

9,2%

10,1%

10,6%

12,9%

17,1%

17,5%

25,3%

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

D1 - Disponibilidade no atendimento (Direção do
Agrupamento)

OA4 - Adequação dos equipamentos nas salas de
aula/oficinas/laboratórios

RC2 - Acessibilidade das instalações
(Refeitório/Cantina)

R2 - Atendimento telefónico (Receção)

RC10 - Eficácia no atendimento (Refeitório/Cantina)

BF7 – Tempo de espera (Bufete)

OA3 – Projetos e atividades extracurriculares (Outros 
aspetos)

R1 – Sistema de controlo das entradas/saídas 
(Receção)

RC1 – Horário de atendimento (Refeitório/Cantina)

RC8 – Tempo de espera (Refeitório/Cantina)

As dez questões com maior percentagem de respostas negativas
(universo total de respondentes- Alunos do Ensino profissional )
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Sugestões de Melhoria 
116 respostas (11 questões abertas, 217 respondentes – Alunos do Ensino Profissional) 

 
 

2. Receção (PBX) 

● Nada a acrescentar. / Nada a sugerir. (9) 
● Melhorar o atendimento telefónico. / Atendimento mais rápido e eficaz. (4) 
● Deixar sair da Escola na hora de almoço e quando se pretende. (3) 
● Deixar sair da Escola nos intervalos. (2) 
● Controlar mais as saídas durante o período de aulas. 
 

 
3. Serviços Administrativos (Secretaria) 

● Nada a acrescentar. / Nada a sugerir. (8) 
● Melhorar a comunicação no atendimento pessoal. 
● Maior a eficácia na resolução das questões. 

 
 

4. Reprografia / Papelaria 

● Nada a acrescentar. / Nada a sugerir. (7) 
● Maior eficácia / rapidez no atendimento. (2) 
● Abrir mais cedo. 

 
 

5. Biblioteca 

● Nada a acrescentar. / Nada a sugerir. (7) 
● Horário mais alargado. 
● Dispor de melhores computadores. 
● Nada a melhorar. 

 
 

6. Refeitório/Cantina 

● Nada a acrescentar. / Nada a sugerir. (8) 
● Não haver horários de almoço e o atendimento ser por ordem de chegada. (3). 
● Abrir mais cedo para quem termina as aulas às 11:45. 
● Continuar a ser um serviço assegurado pelos funcionários da Escola. 
● Maior eficácia no atendimento / redução do tempo de espera.  
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7. Bufete 

● Nada a acrescentar. / Nada a sugerir. (6) 
● Maior variedade de bolachas (e bebidas). (4). 
● Vender chocolates. (2) 
● Abrir às 15:00. (2) 
● Comprar uma torradeira nova. 

 
 

8. Assistentes Operacionais 

● Nada a acrescentar. / Nada a sugerir. (6) 
 
 

9. Direção do Agrupamento 

● Nada a acrescentar. / Nada a sugerir. (6) 
 
 

10. Diretor/a de Turma 

● Nada a acrescentar. / Nada a sugerir. (7) 
● É excelente / espetacular. (2) 
● Deveria mudar. 

 
 

11. Diretor/a de Curso 

● Nada a acrescentar. / Nada a sugerir. (6) 
 
 

12. Outros Aspetos 

● Nada a acrescentar. / Nada a sugerir. (6) 
● Colocar mesa de Ping-pong e mesas de matrecos, entre outros entretenimentos. (4) 
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“Alunos dos Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA)” 
 Resultados 

 

O Questionário aplicado aos alunos dos Cursos EFA era constituído por um primeiro grupo, denominado 
por Identificação (escola, ciclo de ensino, ano de escolaridade e género), e por 7 grupos de itens de 
resposta obrigatória. No final de cada grupo estava sempre disponível um campo, de resposta aberta e 
facultativa, para apresentação de sugestões de melhoria. 

 

Item N.º de questões 

Receção 4 
Bufete 9 

Assistentes Operacionais 5 

Direção do Agrupamento 4 

Gabinete QUALIFICA 4 

Mediador/a 4 

Outros Aspetos 6 

Total         36 
 
Inquiridos 

N.º total de Alunos matriculados nos Cursos EFA: 34 
Número total de Alunos respondentes: 23 
Percentagem total de Alunos respondentes: 67,6% 

 
Resultados Globais 

Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito”: 96,9% 
(considerando o universo total de respondentes com opinião) 
 
Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito”: 90,5%  
(considerando o universo total de respondentes) 
 

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

Item % Sem Opinião % Satisfeito + Muito Satisfeito (1) 
Receção 3,3% 95,7% 
Bufete 14,5% 82,1% 

Assistentes Operacionais 5,2% 94,8% 

Direção do Agrupamento 6,5% 91,3% 

Gabinete QUALIFICA 0,0% 91,3% 

Mediador/a 0,0% 100,0% 

Outros Aspetos 7,2% 88,4% 
 

(1) considerando o universo total de respondentes 
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Questões com maior % de respostas “Muito Satisfeito”  

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

Percentagem de respostas/opiniões negativas (alunos dos Cursos EFA) 

Item % Respostas negativas 
(total de alunos respondentes dos EFA) 

Receção 1,1% 
Bufete 3,4% 
Assistentes Operacionais 0,0% 
Direção do Agrupamento 2,2% 
Gabinete QUALIFICA 8,7% 
Mediador/a 0,0% 
Outros Aspetos 4,3% 

78,3%

78,3%

78,3%

78,3%

82,6%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

MD1 - Disponibilidade no atendimento
(Mediador/a)

AO4 - Limpeza e arrumação das salas e
dos espaços escolares (Assistentes…

BF3 - Higiene e limpeza das instalações
(Bufete)

R1 - Sistema de controlo das
entradas/saídas (Receção)

MD2 - Simpatia e cordialidade no
atendimento (Mediador/a)

As cinco questões com maior percentagem de respostas "Muito 
Satisfeito"

(universo total de respondentes - Alunos dos Cursos EFA) 
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Questões com maior percentagem de respostas/opiniões negativas 

(insatisfeitos e muito insatisfeitos), em cada item 
 

BF5 – Variedade dos produtos à venda (Bufete): 21,7%    
GQ3 – Eficácia na resolução dos problemas (Gabinete QUALIFICA): 13,0% 
GQ1 – Disponibilidade no atendimento (Gabinete QUALIFICA): 8,7% 
OA3 – Projetos e atividades extracurriculares (Outros Aspetos): 8,7% 
GQ4 – Eficácia na circulação da informação relativa a assuntos do interesse dos/as alunos/as (Gabinete  

      QUALIFICA): 8,7% 
OA6 – Conhecimento da sinalética e do Plano de Emergência da Escola (Outros Aspetos): 8,7%   
BF1 – Horário de atendimento (Bufete): 8,7%  
 

 
 
R – Receção (PBX)                                                                                      GQ – Gabinete QUALIFICA 
R2 – Atendimento telefónico GQ1 – Disponibilidade no atendimento 
Obs: restantes questões 0,0%  GQ2 – Simpatia e cordialidade no atendimento 
 
BF – Bufete 

GQ3 – Eficácia na resolução de problema 
GQ4 – Eficácia na circulação de informação 
            relativa a assuntos do interesse dos/as 
            alunos/as 

BF1 – Horário de atendimento 
BF5 – Variedade dos produtos à venda 

 
D – Direção do Agrupamento OA – Outros Aspetos 
D3 – Eficácia na resolução de problemas OA3 – Projetos e atividades extracurriculares 
D4 – Eficácia na circulação de informação relativa 
         a assuntos do interesse dos/as alunos/as 

OA6 – Conhecimento da sinalética e do Plano de 
            Emergência da Escola 

 
Nota: Nos itens “Assistentes Operacionais” e “Mediador/a não se registaram respostas negativas. 
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Questões com maior percentagem de respostas negativas, em cada item   
(universo total dos respondentes - alunos dos Cursos EFA)
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As cinco questões com maior percentagem de respostas/opiniões negativas 
(insatisfeitos + muito insatisfeitos) 

 
Observações – Nas restantes 31 questões:  

 registam percentagem de respostas negativas inferiores ou iguais a 8,7% e superiores a 4,2%:  
 

OA6 – Conhecimento da sinalética e do Plano de Emergência da Escola (Outros Aspetos) 8,7% 
BF1 – Horário de atendimento (Bufete) 8,7% 
OA5 – Serviços de Psicologia e Orientação (Outros Aspetos) 4,3% 
OA4 – Adequação dos equipamentos nas salas de aula/oficinas/laboratórios  
            (Outros Aspetos) 4,3% 

GQ2 – Simpatia e cordialidade no atendimento (Gabinete Qualifica) 4,3% 
D4 – Eficácia na circulação de informação relativa a assuntos do interesse dos/as alunos/as  
         (Direção) 4,3% 

D3 – Eficácia na resolução de problemas (Direção) 4,3% 

R2 – Atendimento telefónico (Receção) 4,3% 
 

 23 questões registam percentagem de respostas negativas iguais a 0,0%. 
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As cinco questões com maior percentagem de respostas negativas
(universo total de respondentes - alunos dos Cursos EFA ) 
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Sugestões de Melhoria 
6 respostas (7 questões abertas, 23 respondentes – Alunos dos Cursos EFA) 

 
 

2. Receção (PBX) 

● Melhorar o atendimento telefónico. / Atendimento mais rápido. 
● Tudo razoável. 
● Tudo impecável. 
 

 

3. Bufete 

● Deveria haver uma sopa para os alunos da noite. 
● Nada a apontar. 

 
 

4. Assistentes Operacionais 

● Sem sugestões. 
 
 

5. Direção do Agrupamento 

● Sem sugestões. 
 
 

6. Gabinete QUALIFICA 

● Sem sugestões. 
 
 

7. Mediador/a 

● Sem sugestões. 
 
 

8. Outros Aspetos 

● Disponibilizar o acesso à internet mais cedo, pelo menos a partir das 19 horas. 
 

 
 


