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Constituição do Agrupamento 

 

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

Jardim de Infância de Pechão X     

Escola Básica Professor José Mariano Gago  X    

Escola Básica de Quelfes X X    

Escola Básica de Brancanes  X    

Escola Básica N.º 4 de Olhão X X    

Escola Básica N.º 5 de Olhão  X    

Escola Básica José Carlos da Maia X X X X  

Escola Básica Professor Paula Nogueira (escola-
sede)   X X  
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1. Introdução 

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

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

O presente relatório expressa os resultados da avaliação externa do Agrupamento de Escolas Professor Paula 
Nogueira, realizada pela equipa de avaliadores com recurso a uma metodologia que inclui a observação da 
prática educativa e letiva, efetuada nos dias 10 e 11 de março de 2022, a análise dos documentos 
estruturantes, dos dados estatísticos oficiais e das respostas aos questionários de satisfação aplicados a 
alunos, docentes e não docentes e pais/encarregados de educação, bem como a visita às instalações e 
entrevistas a elementos da comunidade educativa, realizadas entre os dias 14 e 17 de março de 2022. 

A equipa de avaliação externa visitou e ou realizou a observação da prática educativa e letiva em todos os 
estabelecimentos de educação e ensino que constituem o Agrupamento.  

 

Escala de avaliação 

Níveis de classificação dos quatro domínios 

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

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

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

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

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

 

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

DOMÍNIO CLASSIFICAÇÃO 

Autoavaliação Muito Bom 

Liderança e gestão Muito Bom 

Prestação do serviço educativo Muito Bom 

Resultados Bom 

 

3. Pontos fortes 

DOMÍNIO PONTOS FORTES 

 
Autoavaliação 

 

 Processos sistemáticos e abrangentes de recolha e análise de informação, 
articulados com os documentos estruturantes da ação educativa, com 
auscultação da comunidade sobre o funcionamento organizacional e pedagógico. 

 Planeamento estratégico da autoavaliação e realização de ações de capacitação 
neste domínio, com repercussões positivas na qualidade das práticas avaliativas. 

 Resultados da autoavaliação como suporte de reflexão nos órgãos e estruturas 
pedagógicas, com efeitos na gestão de recursos em prol da educação inclusiva, 
nos processos de ensino e de aprendizagem e na organização curricular.  

Liderança 
e gestão 

 Articulação entre as diferentes lideranças, potenciadora de bons índices de 
motivação dos vários intervenientes educativos e da coesão na consecução dos 
propósitos educacionais. 

 Adesão a diversas iniciativas nacionais em distintas áreas, como autonomia e 
gestão do currículo, tecnologias digitais e artes, mobilizando soluções inovadoras, 
ajustadas à aquisição das competências previstas nos referenciais curriculares. 

 Desenvolvimento de projetos, de âmbito nacional e internacional, e de parcerias 
com as entidades da comunidade envolvente, que fomentam a qualidade das 
aprendizagens das crianças e dos alunos e a capacitação dos trabalhadores. 

 
Prestação do 

serviço educativo 
 

 Dinamização de ações transversais que promovem o bem-estar, a autonomia e 
responsabilidade individual, a participação e envolvimento na comunidade. 

 Construção de uma cultura de inclusão baseada no respeito pela diversidade e 
na equidade, materializada numa atuação concertada entre docentes, técnicos, 
famílias e parceiros de intervenção social e comunitária. 

 Práticas de avaliação pedagógica coerentes com o Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória e com as Aprendizagens Essenciais, integrando perfis 
de aprendizagens específicas que potenciam a regulação das aprendizagens. 

Resultados 

 Desenvolvimento de um leque diversificado de iniciativas que fomentam a 
auscultação das crianças e dos alunos, a assunção de responsabilidades, o 
exercício de uma cidadania interventiva e a participação democrática.  

 Grau de satisfação, por parte da comunidade, com a qualidade do serviço 
prestado pelo Agrupamento e reconhecimento do seu trabalho no acolhimento, 
acompanhamento e inclusão de todas as crianças e alunos. 
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4. Áreas de melhoria 

DOMÍNIO ÁREAS DE MELHORIA 

 
Autoavaliação 

 

 Aprofundar a articulação entre os diferentes procedimentos de autoavaliação, de 
forma a construir um modelo mais integrador, assegurar maior rigor e sentido 
crítico nesses processos e aumentar o seu impacto na tomada de decisões. 

 Intensificar as estratégias que contribuam para a apropriação, por parte de toda 
a comunidade, de uma cultura de autorregulação e (re)orientação sistemática 
das práticas pedagógicas, de modo a fomentar a eficácia da ação educativa. 

Liderança 
e gestão 

 Definir com clareza a visão e a estratégia do Agrupamento no projeto educativo, 
conferindo-lhe um carácter efetivamente mobilizador da comunidade e 
potenciador de uma abordagem mais integrada e contextualizada do currículo. 

 Consolidar o trabalho colaborativo nas várias estruturas de liderança, quer ao 
nível do planeamento e gestão curricular, quer da avaliação da eficácia das 
práticas pedagógicas, no sentido de melhorar as aprendizagens e os resultados.  

 
Prestação do 

serviço educativo 
 

 Reforçar a articulação horizontal e vertical do currículo e o desenvolvimento, 
transversal, de metodologias ativas e desafiadoras, de modo a assegurar a 
sequencialidade das aprendizagens e aumentar o sucesso académico. 

 Instituir mecanismos sistemáticos e intencionais de regulação entre pares e pelas 
lideranças, enquanto estratégia promotora do desenvolvimento profissional dos 
docentes e da qualidade das aprendizagens.   

Resultados 

 Intensificar estratégias que contribuam para aumentar a percentagem de alunos 
com percursos diretos de sucesso e reduzir as assimetrias observadas entre as 
diferentes escolas do Agrupamento. 

 Aprofundar a reflexão sobre os fatores internos de insucesso, no sentido de 
tornar mais eficazes as medidas implementadas e dirimir as desigualdades 
decorrentes de fatores externos. 

 Reforçar as iniciativas que promovem a formação pessoal e social dos discentes, 
enquanto estratégia para assegurar o cumprimento de regras e eliminar as 
ocorrências disciplinares. 

 

 

5. Juízos avaliativos  

 

5.1 – Autoavaliação 

Desenvolvimento 

A autoavaliação concretiza-se em processos sistemáticos e abrangentes de recolha e análise de 
informação, articulados com os documentos estruturantes da ação educativa, designadamente com 
o plano plurianual de melhoria do programa TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária). 
A equipa de autoavaliação delineou um plano de ação bem estruturado, reajustado às circunstâncias 
em que decorreram os últimos anos letivos, em particular o ensino a distância. Este trabalho suporta-
se nos objetivos, metas e indicadores definidos internamente, mas também no quadro de referência 
da avaliação externa das escolas, e inclui processos regulares de auscultação da comunidade 
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educativa. Também são efetuados, por vezes em articulação com outros grupos de trabalho (equipa 
de verificação, por exemplo), o tratamento e análise estatísticos dos resultados escolares. Os dados 
produzidos são, periodicamente, objeto de reflexão nos órgãos e estruturas pedagógicas.  

Apesar de alguns constrangimentos relacionados com a instabilidade e incompatibilidade de horários 
dos elementos da equipa de autoavaliação, estes procedimentos têm-se revelado adequados à 
realidade do Agrupamento, centram-se em aspetos organizacionais e pedagógicos bem definidos e 
permitem efetuar a contínua monitorização e avaliação das ações de melhoria. Porém, embora 
existam algumas estratégias de divulgação dos dados obtidos, não foi evidente a apropriação dos 
processos autoavaliativos por parte de toda a comunidade educativa, conforme demonstram os 
resultados dos questionários aplicados nesta avaliação externa. A apresentação e a organização dos 
dados recolhidos, constantes nos diversos documentos elaborados (relatórios de autoavaliação e do 
plano plurianual de melhoria, por exemplo) também são aspetos a otimizar, bem como a articulação 
e integração das diferentes práticas avaliativas, de modo a assegurar uma maior coerência, rigor e 
sentido crítico na informação produzida e aumentar os seus efeitos na tomada de decisões. 

 

Consistência e impacto 

Os procedimentos de recolha e análise de dados, levados a cabo pelos diferentes grupos de trabalho, 
mostram-se consistentes e consequentes. Sublinham-se as alterações introduzidas na gestão dos 
recursos humanos, em prol da educação inclusiva, nos processos de ensino e de aprendizagem, com 
implementação de medidas como apoios pedagógicos personalizados (coadjuvação) e explicotecas, 
e na gestão curricular, com a criação do Tempo Turma e a organização semestral de disciplinas.  

A autoavaliação também permitiu monitorizar e avaliar as ações de melhoria, os indicadores e as 
metas relativos aos eixos de intervenção definidos no âmbito do programa TEIP, assim como 
identificar necessidades de formação. Releva-se, a este propósito, as iniciativas desenvolvidas no 
sentido da capacitação dos elementos responsáveis pela autoavaliação e da melhoria das práticas 
neste domínio, com a colaboração de docentes do ensino superior. Porém, a divulgação e a 
consolidação destes processos ainda são áreas a aprofundar. Não foi evidente uma cultura de 
autorregulação e reorientação sistemática das ações decorrentes da autoavaliação, apropriada por 
todos, o que reduz o seu impacto na melhoria e na eficácia das práticas pedagógicas. 

 

 

5.2 – Liderança e gestão 

Visão e estratégia 

Os vários documentos de planeamento denotam uma ação que pretende ver consolidado o seu 
reconhecimento por contribuir para uma educação de qualidade, ancorada na inovação, na 
diversidade e na inclusão, com impacto no desenvolvimento e no bem-estar comunitário. 
Enquadrado nos três eixos de intervenção delineados no âmbito do programa TEIP (cultura de escola 
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e lideranças pedagógicas; gestão curricular; parcerias e comunidade), é desenvolvido um conjunto 
diversificado de iniciativas que convergem para a consecução do Perfil dos Alunos e dos restantes 
referenciais curriculares. Também são definidos indicadores e metas avaliáveis que facilitam o seu 
acompanhamento e monitorização, enquanto instrumentos de orientação e regulação do processo 
educativo, potenciando a sua eficácia.  

Não obstante, a definição clara, no projeto educativo, da visão e da estratégia do Agrupamento é 
uma área a investir, conferindo-lhe um carácter efetivamente mobilizador da comunidade. Os vários 
e dispersos documentos de planeamento que o operacionalizam, ainda que coerentes entre si e 
devidamente enquadrados nos desafios curriculares e pedagógicos atuais, não favorecem o 
compromisso coletivo na prossecução da missão, dos objetivos e das metas delineados, nem uma 
abordagem mais integrada e contextualizada do currículo.  

 

Liderança 

A articulação entre as diferentes lideranças potencia a motivação dos vários intervenientes 
educativos para o seu bom desempenho, implicação e desenvolvimento pessoal e profissional. 
Destaca-se, pela positiva, a adesão a diversas iniciativas nacionais, em distintas áreas, como 
autonomia e flexibilidade curricular, tecnologias digitais e as artes, mobilizando metodologias 
ajustadas à aquisição das competências previstas nos referenciais curriculares. A atuação do diretor 
e da sua equipa, pautada pelo diálogo, conjugada com a intervenção atenta e responsável do 
conselho geral e das várias estruturas de coordenação pedagógica, promove elevados índices de 
motivação nos diversos atores educativos e coesão na consecução dos propósitos educacionais. A 
assunção de responsabilidades pelas várias lideranças intermédias, o dinamismo da associação de 
pais e a participação de parceiros relevantes na melhoria das aprendizagens comprovam a sua 
efetiva valorização e implicação na aço educativa. 

Há evidências de uma abertura a processos de mudança, através de projetos e soluções inovadores 
nas dimensões organizativa e pedagógica. O desenvolvimento de domínios de autonomia curricular, 
a utilização de variadas plataformas digitais e a implementação das práticas avaliativas preconizadas 
no projeto MAIA (Monitorização, Acompanhamento e Investigação em Avaliação Pedagógica) são 
ilustrativos desses processos de mudança e melhoria.  

 

 

 

Num trabalho sistemático e intencional, são mobilizadas parcerias com a comunidade envolvente, 
que contribuem para o enriquecimento do currículo em áreas como a saúde, o ambiente, a ciência 
e a tecnologia, bem como para a diversificação e qualidade das aprendizagens. Não obstante, ainda 
há margem de progresso para a consolidação do trabalho colaborativo nas várias estruturas de 
liderança, no âmbito do planeamento e da avaliação da eficácia da ação educativa.  

 

Sobressai, pelo carácter inovador e pelo contributo para a qualidade dos processos de ensino, 
aprendizagem e avaliação, o projeto Milage Aprender+, cuja dinamização no Agrupamento mereceu, 
em 2020-2021, reconhecimento nacional.  
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Gestão 

Os critérios de gestão e organização dos grupos e das turmas estão explicitados nos documentos 
estruturantes e revelam-se adequados, tendo em conta os princípios da continuidade e da 
heterogeneidade. As práticas organizativas orientam-se para o cumprimento dos objetivos e das 
metas delineados, rentabilizando os recursos existentes numa lógica de eficiência e bem-estar 
coletivo. As opções tomadas atendem às necessidades das crianças e dos alunos, bem como às 
contingências provocadas pela situação pandémica. 

Nos vários estabelecimentos de educação e ensino, é evidente a promoção de ambientes de 
aprendizagem acolhedores e promotores de competências estéticas, culturais e desportivas. O 
cumprimento de normas de conduta e a segurança são intencionalmente ponderados. O ambiente 
que se vive nos espaços reflete um trabalho de proteção da natureza e apela à consciência da 
sustentabilidade do planeta, visíveis em práticas de valorização e preservação do ambiente. 

A mobilização de recursos internos, mas também da comunidade envolvente, para prossecução dos 
princípios da equidade e da inclusão, constitui uma responsabilidade partilhada, favorecedora de um 
melhor acolhimento de todos, no respeito pela diversidade. Na afetação de recursos humanos, as 
expetativas e os perfis dos trabalhadores são tidos em linha de conta, sem prejuízo da salvaguarda 
do interesse das crianças e dos alunos. Este cuidado é particularmente visível na alocação de apoios 
educativos, na atribuição das direções de turma e na afetação do pessoal não docente, o que se 
reflete no bom funcionamento dos serviços. Em articulação com o respetivo centro de formação e 
com outras entidades, tem sido potenciada a capacitação dos trabalhadores, em várias áreas, 
orientada para práticas pedagógicas consentâneas com os eixos de intervenção definidos.  

 

 

 

É notório o investimento na requalificação dos espaços e equipamentos escolares, enquanto suporte 
de melhores práticas pedagógicas, ainda que seja distinta a qualidade e o conforto proporcionados 
nas várias escolas. Para divulgação interna e externa da atividade do Agrupamento, são privilegiadas 
as tecnologias digitais. Apesar de se revelarem globalmente eficazes, denotam margem de melhoria 
quanto à difusão dos documentos orientadores da ação escolar, conforme revelam as respostas aos 
questionários aplicados no âmbito desta avaliação externa. 

 

 

5.3 – Prestação do serviço educativo 

Desenvolvimento pessoal e bem-estar das crianças e dos alunos 

São várias e distintas as iniciativas que promovem o bem-estar pessoal e socioemocional das 
crianças e dos alunos e a prevenção de comportamentos de risco, dimensões privilegiadas na ação 

Realça-se o plano de formação interna, decorrente da identificação das necessidades e reconhecido 
como uma mais-valia na capacitação de públicos diversificados, assim como a disseminação de 
formações, nomeadamente no domínio pedagógico-didático, com repercussões muito positivas na 
melhoria do serviço educativo. 
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do Agrupamento. Destaca-se, pela sua qualidade, o trabalho concertado entre estruturas internas e 
entidades parceiras que, através de um conjunto de atividades e projetos abrangentes e bem 
organizados, potenciam a autonomia e a responsabilidade individual, mas também a participação e 
o envolvimento na comunidade. O reconhecimento e respeito pela diversidade são intencionalmente 
trabalhados em ações transversais facilitadoras da interculturalidade e da inclusão, como, por 
exemplo, o programa de mentorias, as tutorias com parceiro significativo e o apoio tutorial 
específico. O contexto pandémico reforçou estas sinergias, sendo notória uma forte interação nas 
respostas às problemáticas identificadas e uma coesa intervenção no domínio social e comunitário.  

 

 

 

 
De sublinhar, igualmente, o trabalho desenvolvido no âmbito da orientação escolar, que se apresenta 
como uma efetiva mais-valia numa tomada de decisão informada e sustentada, no prosseguimento 
de estudos. A inserção dos alunos com plano individual de transição para a vida pós-escolar também 
é uma área intencional e concertadamente ponderada. 

 

Oferta educativa e gestão curricular 

A diversificação da oferta educativa e formativa é uma estratégia assumida, tendo como horizonte 
um percurso escolar bem-sucedido para todos e cada um dos discentes. São proporcionados cursos 
diferenciados e mais ajustados aos interesses e necessidades da população escolar, nomeadamente 
nas áreas da pré-impressão e da carpintaria. O Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF) 
também é uma resposta adequada às características dos jovens que o frequentam, proporcionando-
lhes oportunidades de sucesso. Destacam-se, ainda, o ensino especializado da música, em regime 
articulado, e a oferta de Português Língua Não Materna e de variadas atividades de enriquecimento 
curricular que, a par de projetos de sustentabilidade ambiental, artísticos e desportivos, contribuem 
significativamente para a formação integral e inclusão de crianças e alunos.  

É notória a determinação em implementar estratégias que promovem a reconfiguração e renovação 
das práticas de ensino. As componentes curriculares Espaço Projeto e Tempo Turma, enquanto 
oferta complementar nos 1.º e 3.º ciclos, respetivamente, e a criação de domínios de autonomia 
curricular são exemplos de medidas que potenciam a inovação pedagógica e a interdisciplinaridade. 
Estas práticas, a consolidar, constituem oportunidades de mudança nos modos de planear e realizar 
o ensino e a aprendizagem, ancoradas no propósito de fazer aprender mais e melhor. No mesmo 
sentido, a articulação curricular vertical apresenta-se como uma área a aprofundar, ainda que se 
registem alguns projetos transversais e algumas iniciativas que facilitam a transição entre ciclos e a 
sequencialidade das aprendizagens, alguns deles interrompidos devido ao contexto pandémico. 

 

Salienta-se, na dimensão do bem-estar coletivo, a atuação do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família, 
que se assume como uma estrutura essencial no acompanhamento socioemocional, na capacitação 
de recursos e na intervenção psicossocial, sendo de realçar, pela sua abrangência e repercussão, os 
projetos Dá-me Colo (gestão do comportamento e emoções, relacionamento interpessoal) e Porta 
Amiga (suporte emocional e métodos de estudo), reconhecidos e valorizados por todos. 
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Ensino, aprendizagem e avaliação 

Foi evidente o desenvolvimento de estratégias de ensino e aprendizagem orientadas para o sucesso 
das crianças e dos alunos. Na educação pré-escolar, sobressai o recurso a metodologias de trabalho 
de projeto e atividades experimentais, com a implicação das crianças em dinâmicas interativas e de 
valorização de cada uma. No ensino básico, há evidências de metodologias baseadas na 
aprendizagem cooperativa, na gamificação e na investigação, que potenciam o espírito crítico, a 
resolução de problemas e o trabalho em equipa, mas ainda coexistem aulas demasiado centradas 
no professor, que condicionam o desenvolvimento das competências consignadas no Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

Na vertente interdisciplinar, destacam-se, pela sua diversidade, algumas iniciativas artísticas, 
culturais e científicas, levadas a cabo, de forma mais evidente, nos domínios de autonomia curricular, 
ainda que condicionadas pelas restrições pandémicas, em particular a componente experimental. As 
diferentes atividades promovidas pelas bibliotecas escolares também se assumem como uma mais-
valia no reforço e na recuperação das aprendizagens, na realização de atividades académicas ou de 
lazer e no incentivo a um pensamento mais autónomo, livre e criativo.  

Denota-se, na ação do Agrupamento, a construção de uma cultura de escola inclusiva, baseada no 
respeito pela diversidade e na equidade. É de salientar o trabalho consistente e bem estruturado da 
equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, em articulação com as restantes estruturas 
internas, as famílias e as entidades parceiras, com significativo impacto na inclusão e na prevenção 
do abandono. De igual modo, sublinha-se a ação do centro de apoio à aprendizagem, que agrega 
diferentes valências de apoio especializado e ensino estruturado e desenvolve uma intervenção 
concertada e abrangente.  

 

 

 
A avaliação das e para as aprendizagens é um propósito evidente no desempenho docente e pauta-
se por critérios claros, divulgados aos interessados e coerentes com os princípios de uma avaliação 
pedagógica. Tendo por referência o Perfil dos Alunos e as Aprendizagens Essenciais, explicitam perfis 
de aprendizagens específicas, que integram descritores e níveis de desempenho. São aplicados 
diversificados instrumentos, modalidades e rubricas de avaliação que viabilizam a regulação da 
aprendizagem, procedimentos a generalizar e a consolidar. Na educação pré-escolar, sobressai a 
qualidade das práticas avaliativas, potenciadoras da reorientação do processo educativo e da partilha 
de informação sobre os progressos das crianças. 

A participação dos pais/encarregados de educação é incentivada e monitorizada, sendo adotadas 
medidas para os envolver no percurso educativo dos seus filhos e, também, nas iniciativas escolares. 
A associação de pais atua de forma proativa, nomeadamente na oferta das atividades de 
enriquecimento curricular, enquanto entidade promotora, e na realização de ações de sensibilização 
e formação parental, como o Ciclo de Tertúlias. 

Sobressai a eficiente organização dos docentes de educação especial, que, sendo responsáveis por 
um conjunto de grupos/turmas, possibilita um acompanhamento de maior proximidade aos 
respetivos discentes e docentes, com reflexos positivos nas respostas educativas. 
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Planificação e acompanhamento das práticas educativa e letiva 

As práticas de autorregulação decorrem da reflexão produzida em sede das diversas estruturas 
pedagógicas. A lecionação coadjuvada em algumas componentes do currículo, quer por docentes 
do mesmo grupo de recrutamento quer de outro, também é identificada como um mecanismo que 
promove a partilha e análise do trabalho realizado. Ainda assim, não estão instituídos mecanismos 
regulares, sistemáticos e intencionais de regulação das práticas educativas e letivas em contexto de 
sala de atividades/aula, entre pares ou pelas lideranças. Este campo constitui uma área a investir, 
enquanto estratégia potenciadora do desenvolvimento profissional dos docentes e da qualidade das 
aprendizagens. 

 

5.4 Resultados 

Resultados académicos 

Analisados os dados sobre os percursos diretos de sucesso disponibilizados para o triénio 2016-
2019, os resultados dos alunos, na globalidade, são bons. Nos 1.º e 2.º ciclos, a percentagem de 
alunos com percursos diretos de sucesso revela alguma consistência, ainda que apresente valores 
inferiores à média dos alunos do país com perfil semelhante. No 3.º ciclo, constata-se uma oscilação, 
com valores superiores aos nacionais em 2016-2017 e 2018-2019, mas inferiores em 2017-2018.  

Comparados os resultados dos alunos que beneficiam da Ação Social Escolar, com a média nacional 
das escolas frequentadas por alunos com perfil socioeconómico idêntico, também se observam, na 
globalidade, percentagens inferiores aos valores de referência, embora se denote uma melhoria em 
2018-2019, no 3.º ciclo, atingindo um valor superior àquela média.  

Registam-se assimetrias nos resultados observados nas diferentes escolas do Agrupamento, em 
particular no 1.º ciclo. Os 2.º, 5.º e 7.º anos de escolaridade são aqueles em que se regista uma 
menor taxa de sucesso, mas evidenciam uma melhoria ao longo do referido triénio. A identificação 
e a reflexão sobre os fatores de insucesso internos afiguram-se essenciais, no sentido de tornar mais 
eficazes as medidas implementadas e dirimir as desigualdades decorrentes de fatores externos. 

 

Resultados sociais 

Identificada como uma área de melhoria no âmbito do programa TEIP (Dar voz aos Alunos), o 
Agrupamento desenvolve, de forma estruturada, um conjunto de iniciativas que promovem a 
formação pessoal e o exercício de uma cidadania ativa e responsável. As assembleias e os projetos 
Por mais Oceano, Parlamento dos Jovens, Erasmus+ e Orçamento Participativo são bons exemplos 
do trabalho realizado nesta dimensão, em articulação com a componente de Cidadania e 
Desenvolvimento. A auscultação e o envolvimento de crianças e alunos no planeamento, 
nomeadamente na seleção das áreas de trabalho, na organização (semestral) de algumas disciplinas 
e na escolha dos temas a abordar nos domínios de autonomia curricular, potenciam, igualmente, 
uma cidadania interventiva. 
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O cumprimento de regras é incentivado e materializa-se em diversas ações do quotidiano escolar, 
sendo de destacar a aplicação do modelo pedagógico-disciplinar que, através da tipificação de 
comportamentos, contribui para a aferição de procedimentos e para a resolução dos incidentes 
disciplinares. Esta atuação tem-se revelado eficaz na diminuição das ocorrências dentro e fora da 
sala de aula, que se traduz no clima de tranquilidade observado nos espaços escolares. Os dados 
disponibilizados e a perceção dos diferentes entrevistados corroboram esta tendência, ainda que 
persistam alguns incidentes disciplinares. 

São diversas e permanentes as ações de âmbito social e comunitário em que o Agrupamento se 
envolve, nomeadamente campanhas solidárias com recolha de bens para famílias carenciadas, 
refugiados e animais, que promovem os valores da solidariedade, da cidadania e da participação.  

 

Reconhecimento da comunidade 

As respostas aos questionários de satisfação aplicados no âmbito da presente avaliação externa 
revelam que a comunidade educativa está satisfeita com a qualidade do serviço prestado pelo 
Agrupamento, perceção corroborada nas entrevistas. É unanimemente reconhecido o trabalho 
desenvolvido no acolhimento, acompanhamento e inclusão de todas as crianças e alunos, bem como 
o seu envolvimento em diversificadas iniciativas e projetos nacionais e internacionais, que concorrem 
não só para a formação dos discentes e para o exercício de uma cidadania democrática, mas também 
para a valorização da sua imagem na sociedade local e nacional. 

 

  

 
Os sucessos individuais das crianças e dos alunos são amplamente reconhecidos e incentivados, 
através da exposição dos seus trabalhos no espaço escolar e da sua divulgação na página da 
internet. Estão também instituídas práticas que valorizam os resultados dos alunos, nas vertentes 
académica e social, com a atribuição de diplomas de mérito e de valor, entregues em cerimónia 
pública e divulgados interna e externamente. A disponibilização de espaços e equipamentos 
escolares para a prática desportiva reforça a interação com a comunidade envolvente.  

 

6. Proposta de avaliação intercalar 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________
_ 

O Agrupamento tem obtido o reconhecimento externo do seu trabalho, sendo de salientar, a título 
exemplificativo, a distinção, em 2020-2021, com o galardão Escola Gandhi, na sequência do projeto 
de intervenção comunitária Ajuda Animal, e a atribuição do Selo Escola Amiga da Criança. 
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Data:19.05.2022 

A Equipa de Avaliação Externa: António Guerreiro, Clara Lucas, Helena Quintas, Sílvia Albuquerque 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Caracterização 

  

Estabelecimento de Ensino Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira 

Concelho Olhão 

Data da constituição 3 de julho de 2012 

Outros  Território Educativo de Intervenção Prioritária 
 
 

Oferta Formativa 

Nível/Ciclo 
Crianças/alunos 

(N.º) 
Grupos/turmas 

(N.º) 

Educação Pré-Escolar 235 10 

1.º CEB 662 34 

2.º CEB 359 17 

3.º CEB 543 27 

Cursos de Educação e 
Formação (CEF) 38 2 

Programa Integrado de 
Educação e Formação (PIEF) 15 1 

TOTAL 1852 91 

 

Ação Social Escolar 

Alunos apoiados Número % 

Escalão A 574 31 

Escalão B 359 19 

TOTAL 933 50 

 

Recursos Humanos 

Docentes 204  

Não 
Docentes 

Assistentes 
Operacionais 

79  

Assistentes 
Técnicos 

21  

Técnicos 
Superiores 6  
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Anexo 2 – Informação estatística 

 

  



Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, Olhão 

 

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

Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, Olhão 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO145191&nivel=1 

 Escola Básica de Brancanes, Olhão 

http://infoescolas.mec.pt/?code=810522&nivel=1 

 Escola Básica de Quelfes, Olhão 

http://infoescolas.mec.pt/?code=810048&nivel=1 

 Escola Básica José Carlos da Maia, Olhão 

http://infoescolas.mec.pt/?code=810637&nivel=1 

 Escola Básica Professor José Mariano Gago, Pechão, Olhão 

http://infoescolas.mec.pt/?code=810905&nivel=1 

 Escola Básica n.º 4 de Olhão 

http://infoescolas.mec.pt/?code=810173&nivel=1 

  Escola Básica n.º 5 de Olhão 

http://infoescolas.mec.pt/?code=810148&nivel=1 

 

 

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

Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, Olhão 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO145191&nivel=2 

Escola Básica Professor Paula Nogueira, Olhão 

http://infoescolas.mec.pt/?code=810464&nivel=2 

 

 

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

Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, Olhão 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO145191&nivel=3 

Escola Básica Professor Paula Nogueira, Olhão 

http://infoescolas.mec.pt/?code=810464&nivel=3 

 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO145191&nivel=1
http://infoescolas.mec.pt/?code=810522&nivel=1
http://infoescolas.mec.pt/?code=810048&nivel=1
http://infoescolas.mec.pt/?code=810637&nivel=1
http://infoescolas.mec.pt/?code=810905&nivel=1
http://infoescolas.mec.pt/?code=810173&nivel=1
http://infoescolas.mec.pt/?code=810148&nivel=1
http://infoescolas.mec.pt/?code=UO145191&nivel=2
http://infoescolas.mec.pt/?code=810464&nivel=2
http://infoescolas.mec.pt/?code=UO145191&nivel=3
http://infoescolas.mec.pt/?code=810464&nivel=3
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Anexo 3 – Questionários de satisfação - relatório 

  



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

Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, Olhão

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. As tarefas que realizo nas aulas são interessantes e ajudam-me a aprender. 118 84,3 22 15,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0

02. O professor apoia os alunos quando têm dificuldades em aprender. 121 86,4 18 12,9 1 0,7 0 0,0 0 0,0

03. Sou incentivado a fazer sempre melhor os meus trabalhos na escola. 100 71,4 32 22,9 6 4,3 2 1,4 0 0,0

04. Sou incentivado a fazer pesquisas para alargar os meus conhecimentos. 63 45,0 64 45,7 9 6,4 3 2,1 1 0,7

05. Nas aulas o professor avalia os meus trabalhos para eu melhorar. 113 80,7 24 17,1 2 1,4 0 0,0 1 0,7

06. Eu avalio o meu trabalho nas aulas. 51 36,4 76 54,3 8 5,7 5 3,6 0 0,0

07. São pedidas aos alunos sugestões de melhoria para o funcionamento da escola. 42 30,0 66 47,1 22 15,7 10 7,1 0 0,0

08. Na escola faço trabalhos práticos e experiências. 78 55,7 53 37,9 4 2,9 0 0,0 5 3,6

09. Na escola realizo atividades artísticas. 59 42,1 71 50,7 4 2,9 1 0,7 5 3,6

10. Na escola realizo atividades físicas e desportivas. 105 75,0 28 20,0 2 1,4 0 0,0 5 3,6

11. Sou incentivado a ler, dentro e fora da escola. 87 62,1 38 27,1 7 5,0 2 1,4 6 4,3

12. Na escola uso os computadores/tablets para realizar tarefas escolares. 55 39,3 57 40,7 14 10,0 9 6,4 5 3,6

13. Na escola participo em projetos ligados à saúde e ao bem-estar. 55 39,3 65 46,4 12 8,6 2 1,4 6 4,3

14. Na escola sou incentivado a participar em ações de solidariedade e cidadania. 54 38,6 58 41,4 18 12,9 5 3,6 5 3,6

15. Faço trabalhos de grupo na sala de aula. 47 33,6 78 55,7 5 3,6 2 1,4 8 5,7

16. Alguns dos meus trabalhos são expostos na escola. 57 40,7 56 40,0 16 11,4 2 1,4 9 6,4

17. Os adultos da minha escola ajudam-me sempre que preciso. 101 72,1 26 18,6 3 2,1 1 0,7 9 6,4

18. Na escola os alunos respeitam as diferenças entre uns e outros. 67 47,9 53 37,9 11 7,9 1 0,7 8 5,7

19. Os alunos respeitam os adultos que trabalham na escola. 70 50,0 58 41,4 4 2,9 0 0,0 8 5,7

20. Os alunos participam na elaboração das regras da turma. 68 48,6 53 37,9 8 5,7 3 2,1 8 5,7

21. Sinto-me seguro na escola. 112 80,0 18 12,9 0 0,0 0 0,0 10 7,1

22. Gosto da minha escola. 122 87,1 6 4,3 1 0,7 0 0,0 11 7,9

Total de questionários 140

Muitas vezes Às vezes Raramente Nunca Não Responde

56,7% 33,1% 5,1% 1,6% 3,6%



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

Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, Olhão

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. As tarefas que realizo nas aulas são interessantes e ajudam-me a aprender. 426 52,5 345 42,5 35 4,3 3 0,4 2 0,2

02. Os professores apoiam os alunos quando têm dificuldades em aprender. 572 70,5 220 27,1 14 1,7 2 0,2 3 0,4

03. Sou incentivado a melhorar o meu desempenho escolar. 431 53,1 322 39,7 47 5,8 6 0,7 5 0,6

04. Avalio o meu trabalho nas aulas. 209 25,8 479 59,1 98 12,1 21 2,6 4 0,5

05. Nas aulas, a avaliação contribui para melhorar o meu trabalho. 481 59,3 293 36,1 32 3,9 1 0,1 4 0,5

06. Sou incentivado a apresentar as minhas ideias para melhorar as aulas. 243 30,0 389 48,0 149 18,4 22 2,7 8 1,0

07. Sou motivado a pesquisar para alargar os meus conhecimentos. 251 30,9 432 53,3 103 12,7 12 1,5 13 1,6

08. Na escola realizo trabalhos práticos e experiências. 203 25,0 366 45,1 207 25,5 21 2,6 14 1,7

09. Recorro à biblioteca escolar para enriquecer os conhecimentos. 74 9,1 239 29,5 321 39,6 162 20,0 15 1,8

10.  Na escola uso os computadores/tablets para realizar tarefas escolares. 181 22,3 310 38,2 228 28,1 79 9,7 13 1,6

11. Na escola participo em projetos ligados à saúde e ao bem-estar. 150 18,5 386 47,6 205 25,3 55 6,8 15 1,8

12. Na escola sou incentivado a participar em ações de solidariedade e cidadania. 277 34,2 384 47,3 112 13,8 26 3,2 12 1,5

13. Faço trabalhos de grupo na sala de aula. 298 36,7 407 50,2 79 9,7 10 1,2 17 2,1

14. Tenho oportunidades para apresentar alguns dos meus trabalhos, na escola ou na comunidade. 198 24,4 422 52,0 153 18,9 17 2,1 21 2,6

15. Na escola sou apoiado para fazer as minhas escolhas de orientação escolar e profissional. 264 32,6 382 47,1 125 15,4 18 2,2 22 2,7

16. Os adultos da minha escola ajudam os alunos que precisam. 480 59,2 256 31,6 56 6,9 3 0,4 16 2,0

17. Na escola os alunos respeitam as diferenças entre uns e outros. 200 24,7 418 51,5 140 17,3 36 4,4 17 2,1

18. Os alunos sabem estar de forma adequada nos diferentes espaços escolares. 109 13,4 474 58,4 177 21,8 31 3,8 20 2,5

19. Os professores resolvem bem as situações de indisciplina. 359 44,3 361 44,5 58 7,2 15 1,8 18 2,2

20. São pedidas aos alunos sugestões de melhoria para o funcionamento da escola. 248 30,6 396 48,8 130 16,0 19 2,3 18 2,2

21. O ambiente da minha escola é acolhedor. 281 34,6 374 46,1 97 12,0 42 5,2 17 2,1

22. Sinto-me seguro na escola. 397 49,0 293 36,1 74 9,1 30 3,7 17 2,1

23. Gosto da minha escola. 409 50,4 254 31,3 82 10,1 49 6,0 17 2,1

Total de questionários 811

Muitas vezes Às vezes Raramente Nunca Não Responde

36,1% 44,0% 14,6% 3,6% 1,7%



Q3 - Questionário aos trabalhadores docentes

Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, Olhão

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. A escola mobiliza a comunidade educativa em torno do projeto educativo. 67 32,7 116 56,6 9 4,4 5 2,4 8 3,9 0 0,0

02. Os docentes estão ativamente envolvidos na consecução da visão que orienta a ação da escola. 66 32,2 116 56,6 13 6,3 4 2,0 6 2,9 0 0,0

03. O trabalho colaborativo entre docentes é efetivo. 70 34,1 113 55,1 13 6,3 1 0,5 8 3,9 0 0,0

04. Os docentes utilizam mecanismos de autorregulação das suas práticas pedagógicas. 56 27,3 122 59,5 7 3,4 0 0,0 20 9,8 0 0,0

05. As lideranças promovem mudanças significativas para a melhoria da escola. 57 27,8 103 50,2 19 9,3 6 2,9 18 8,8 2 1,0

06. As lideranças valorizam os contributos dos docentes para o bom funcionamento da escola. 59 28,8 101 49,3 22 10,7 4 2,0 16 7,8 3 1,5

07. As lideranças gerem bem os conflitos. 47 22,9 104 50,7 20 9,8 3 1,5 26 12,7 5 2,4

08. Os docentes são auscultados e participam na autoavaliação da escola. 56 27,3 106 51,7 16 7,8 4 2,0 18 8,8 5 2,4

09. A autoavaliação da escola contribui para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem. 57 27,8 113 55,1 14 6,8 6 2,9 10 4,9 5 2,4

10. Os recursos educativos são otimizados para o desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem.  61 29,8 114 55,6 12 5,9 5 2,4 8 3,9 5 2,4

11. Os projetos da escola contribuem para a formação pessoal e autonomia das crianças e dos alunos. 67 32,7 113 55,1 14 6,8 1 0,5 5 2,4 5 2,4

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

alunos. 
82 40,0 98 47,8 18 8,8 1 0,5 1 0,5 5 2,4

13. A oferta educativa é adequada às necessidades de formação dos alunos. 44 21,5 115 56,1 31 15,1 1 0,5 9 4,4 5 2,4

14. A escola propicia um ambiente escolar acolhedor. 71 34,6 110 53,7 16 7,8 0 0,0 2 1,0 6 2,9

15. A escola propicia um ambiente escolar inclusivo. 82 40,0 99 48,3 13 6,3 1 0,5 5 2,4 5 2,4

16. As situações de indisciplina são bem resolvidas. 38 18,5 106 51,7 27 13,2 5 2,4 21 10,2 8 3,9

17. A escola promove a realização de formação adequada às prioridades pedagógicas. 65 31,7 111 54,1 9 4,4 1 0,5 12 5,9 7 3,4

18. A escola contribui para o desenvolvimento da comunidade envolvente. 39 19,0 120 58,5 12 5,9 2 1,0 24 11,7 8 3,9

19. Os circuitos de comunicação e informação são eficazes. 58 28,3 116 56,6 13 6,3 2 1,0 7 3,4 9 4,4

20. Gosto de trabalhar nesta escola. 102 49,8 75 36,6 8 3,9 3 1,5 10 4,9 7 3,4

Total de questionários 205

2,2%

Concordo 

Totalmente
Concordo Discordo

Discordo 

Totalmente
Não Sei Não Responde

30,3% 53,0% 7,5% 1,3% 5,7%



Q4 - Questionário aos trabalhadores não docentes

Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, Olhão

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. A escola mobiliza a comunidade educativa em torno do seu projeto educativo. 9 10,7 54 64,3 1 1,2 0 0,0 19 22,6 1 1,2

02. Os trabalhadores não docentes estão envolvidos no cumprimento dos objetivos do projeto educativo da escola. 9 10,7 45 53,6 11 13,1 2 2,4 17 20,2 0 0,0

03. As lideranças promovem mudanças significativas para a melhoria da escola. 12 14,3 59 70,2 7 8,3 0 0,0 6 7,1 0 0,0

04. As lideranças valorizam os contributos dos trabalhadores não docentes para o bom funcionamento da escola. 10 11,9 53 63,1 17 20,2 3 3,6 1 1,2 0 0,0

05. As lideranças gerem bem os conflitos. 10 11,9 48 57,1 16 19,0 2 2,4 7 8,3 1 1,2

06. Os trabalhadores não docentes participam na autoavaliação da escola. 7 8,3 41 48,8 20 23,8 3 3,6 13 15,5 0 0,0

07. Os recursos são adequados para as atividades desenvolvidas na escola. 5 6,0 57 67,9 13 15,5 1 1,2 8 9,5 0 0,0

08. Os critérios de distribuição de serviço dos trabalhadores não docentes são claros e adequados. 6 7,1 54 64,3 17 20,2 0 0,0 7 8,3 0 0,0

09. A escola propicia um ambiente escolar acolhedor. 11 13,1 61 72,6 7 8,3 1 1,2 4 4,8 0 0,0

10. A escola propicia um ambiente escolar inclusivo. 11 13,1 60 71,4 6 7,1 1 1,2 4 4,8 2 2,4

11. A escola desenvolve projetos que contribuem para o desenvolvimento das crianças e dos alunos. 15 17,9 63 75,0 1 1,2 0 0,0 5 6,0 0 0,0

12. As situações de indisciplina são bem resolvidas. 9 10,7 45 53,6 15 17,9 0 0,0 14 16,7 1 1,2

13. O trabalho desenvolvido pelos trabalhadores não docentes é reconhecido e valorizado na comunidade escolar. 3 3,6 44 52,4 24 28,6 8 9,5 5 6,0 0 0,0

14. Os trabalhadores não docentes são incentivados a fazer a autoavaliação do seu trabalho. 9 10,7 54 64,3 13 15,5 1 1,2 4 4,8 3 3,6

15. A escola promove a realização de formação adequada às necessidades. 6 7,1 37 44,0 28 33,3 9 10,7 3 3,6 1 1,2

16. A escola contribui para o desenvolvimento da comunidade. 10 11,9 66 78,6 3 3,6 0 0,0 4 4,8 1 1,2

17. Os circuitos de comunicação e informação são eficazes. 5 6,0 53 63,1 16 19,0 2 2,4 6 7,1 2 2,4

18. Gosto de trabalhar nesta escola. 24 28,6 52 61,9 1 1,2 0 0,0 5 6,0 2 2,4

Total de questionários 84

0,9%

Concordo 

Totalmente
Concordo Discordo

Discordo 

Totalmente
Não Sei Não Responde

11,3% 62,6% 14,3% 2,2% 8,7%



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

Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, Olhão

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. Conheço o projeto educativo do Agrupamento de Escolas/Estabelecimento de Ensino. 31 24,4 67 52,8 11 8,7 4 3,1 14 11,0 0 0,0

02. Participei na elaboração do projeto educativo do Agrupamento de Escolas/ Estabelecimento de Ensino. 14 11,0 31 24,4 34 26,8 25 19,7 23 18,1 0 0,0

03. O educador informa os pais sobre a intencionalidade da sua ação educativa. 65 51,2 49 38,6 12 9,4 1 0,8 0 0,0 0 0,0

04. Sou incentivado, pelo educador, a participar no planeamento das atividades a realizar. 51 40,2 44 34,6 25 19,7 4 3,1 2 1,6 1 0,8

05. Sou envolvido, pelo educador, em atividades do processo de aprendizagem do meu filho. 61 48,0 50 39,4 10 7,9 4 3,1 1 0,8 1 0,8

06. Sou envolvido no desenvolvimento de estratégias para a inclusão do meu educando. 47 37,0 51 40,2 13 10,2 4 3,1 5 3,9 7 5,5

07. As atividades realizadas promovem o desenvolvimento da curiosidade e autonomia do meu filho. 68 53,5 50 39,4 1 0,8 0 0,0 3 2,4 5 3,9

08. São proporcionados ao meu filho contextos de aprendizagem diversificados, para além da sala de atividades. 58 45,7 52 40,9 4 3,1 0 0,0 8 6,3 5 3,9

09. O educador partilha comigo, com regularidade, os progressos das aprendizagens do meu filho. 62 48,8 44 34,6 13 10,2 3 2,4 0 0,0 5 3,9

10. Estou satisfeito com os progressos das aprendizagens realizadas pelo meu filho. 65 51,2 50 39,4 4 3,1 1 0,8 2 1,6 5 3,9

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

linguagens artísticas, entre outros).
48 37,8 48 37,8 3 2,4 0 0,0 16 12,6 12 9,4

12. O educador aproveita as brincadeiras do meu filho para incentivar mais aprendizagens. 43 33,9 50 39,4 1 0,8 0 0,0 22 17,3 11 8,7

13. Alguns dos trabalhos do meu filho são expostos. 49 38,6 42 33,1 5 3,9 0 0,0 20 15,7 11 8,7

14. O ambiente do JI promove o bem-estar do meu filho. 55 43,3 56 44,1 1 0,8 0 0,0 3 2,4 12 9,4

15. O JI promove o respeito pelas características e interesses de cada criança. 51 40,2 53 41,7 0 0,0 0 0,0 11 8,7 12 9,4

16. Conheço as regras de funcionamento do JI. 54 42,5 55 43,3 3 2,4 0 0,0 2 1,6 13 10,2

17. Os responsáveis do JI promovem o seu bom funcionamento. 50 39,4 57 44,9 1 0,8 0 0,0 6 4,7 13 10,2

18. Participo na autoavaliação do Agrupamento de Escolas/Estabelecimento de Ensino. 28 22,0 45 35,4 20 15,7 4 3,1 17 13,4 13 10,2

19. Gosto que o meu filho frequente este JI. 72 56,7 37 29,1 5 3,9 0 0,0 0 0,0 13 10,2

Total de questionários 127

5,8%

Concordo 

Totalmente
Concordo Discordo

Discordo 

Totalmente
Não Sei Não Responde

40,3% 38,6% 6,9% 2,1% 6,4%



Q6 - Questionário aos Pais e Encarregados de Educação

Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, Olhão

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. Conheço o projeto educativo da escola. 106 11,2 544 57,6 136 14,4 18 1,9 137 14,5 3 0,3

02. Participei na elaboração do projeto educativo da escola. 43 4,6 213 22,6 330 35,0 160 16,9 186 19,7 12 1,3

03. Sou incentivado a acompanhar a vida escolar do meu filho. 457 48,4 420 44,5 40 4,2 9 1,0 11 1,2 7 0,7

04. Conheço bem as regras de funcionamento da escola. 314 33,3 555 58,8 49 5,2 8 0,8 13 1,4 5 0,5

05. Os responsáveis da escola são acessíveis e disponíveis. 347 36,8 495 52,4 43 4,6 13 1,4 41 4,3 5 0,5

06. Os responsáveis promovem o bom funcionamento da escola. 284 30,1 556 58,9 43 4,6 7 0,7 47 5,0 7 0,7

07. O meu filho é incentivado a melhorar sempre os seus resultados escolares. 402 42,6 468 49,6 30 3,2 4 0,4 27 2,9 13 1,4

08. O meu filho é apoiado e incentivado a ultrapassar as suas dificuldades. 371 39,3 469 49,7 47 5,0 7 0,7 36 3,8 14 1,5

09. Sou envolvido no desenvolvimento de estratégias para a inclusão do meu educando. 276 29,2 503 53,3 83 8,8 20 2,1 47 5,0 15 1,6

10. Sou informado sobre as aprendizagens realizadas pelo meu filho. 372 39,4 484 51,3 55 5,8 12 1,3 8 0,8 13 1,4

11. Sou esclarecido sobre a avaliação das aprendizagens do meu filho. 416 44,1 463 49,0 39 4,1 10 1,1 3 0,3 13 1,4

12. Conheço os projetos da escola em que o meu filho está envolvido.  234 24,8 552 58,5 86 9,1 13 1,4 44 4,7 15 1,6

13. O meu filho participa em atividades culturais da escola. 207 21,9 516 54,7 99 10,5 19 2,0 76 8,1 27 2,9

14. O meu filho participa em atividades científicas da escola.  187 19,8 462 48,9 137 14,5 29 3,1 102 10,8 27 2,9

15. O meu filho participa em atividades artísticas da escola. 185 19,6 458 48,5 162 17,2 26 2,8 88 9,3 25 2,6

16. O meu filho participa em atividades desportivas da escola. 273 28,9 496 52,5 91 9,6 13 1,4 45 4,8 26 2,8

17. O professor/diretor de turma do meu filho faz uma boa ligação à família. 506 53,6 354 37,5 37 3,9 9 1,0 12 1,3 26 2,8

18. Os recursos educativos da escola são bem utilizados para as aprendizagens dos alunos. 239 25,3 516 54,7 62 6,6 12 1,3 89 9,4 26 2,8

19. O ambiente da escola promove o bem-estar do meu filho. 227 24,0 578 61,2 63 6,7 13 1,4 30 3,2 33 3,5

20. A escola promove o respeito pelas diferenças. 237 25,1 537 56,9 49 5,2 10 1,1 79 8,4 32 3,4

21. A escola resolve bem as situações de indisciplina. 160 16,9 467 49,5 114 12,1 33 3,5 137 14,5 33 3,5

22. O meu filho sente-se seguro na escola. 259 27,4 565 59,9 51 5,4 14 1,5 20 2,1 35 3,7

23. Participo na autoavaliação da escola. 195 20,7 439 46,5 163 17,3 29 3,1 84 8,9 34 3,6

24. Gosto que o meu filho frequente esta escola. 389 41,2 472 50,0 27 2,9 3 0,3 19 2,0 34 3,6

Total de questionários 944

1,7%

Concordo 

Totalmente
Concordo Discordo

Discordo 

Totalmente
Não Sei Não Responde

30,4% 50,7% 9,1% 2,2% 5,8%
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