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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Ano letivo 2019/2020 

 

O presente relatório tem como objetivo apresentar as conclusões retiradas do inquérito 

aos Encarregados de Educação sobre os níveis de satisfação e sugestões de melhoria 

relativamente aos cursos profissionais e ao desempenho do Agrupamento de Escolas D. 

Sancho I.  

O inquérito foi recolhido nas reuniões dos diretores de turma com os pais e 

encarregados de educação (EE) no início do segundo período do presente ano letivo. 

Responderam ao inquérito os EE presentes e os restantes foram enviados através dos 

alunos. Obtivemos 323 questionários respondidos num universo de 410 alunos com uma 

taxa de resposta percentual de 79%. 

No questionário foi utilizada a escala de 1 a 5, correspondente aos seguintes níveis:  

1 - Insatisfeito 
2 – Pouco 

Satisfeito 
3 - Satisfeito 

4- Muito 

Satisfeito 
5- Totalmente 

Satisfeito 

 

No presente ano letivo, e de acordo com o exigido no processo de implementação do 

sistema de garantia da qualidade dos processos formativos e dos resultados obtidos 

pelos alunos das escolas profissionais, foi implementada a realização formal de um 

inquérito de avaliação da satisfação dos Encarregados de Educação, documento este 

elaborado pela equipa formada para esse efeito, tendo sido validado pela Direção, pelos 

Diretores de curso e Diretores de turma. Ao todo, foi solicitado aos Encarregados que se 

posicionassem na escala acima apresentada sobre treze questões relacionadas com a 

vida escolar, havendo ainda um espaço de preenchimento opcional para realçar os 

aspetos positivos e para apresentação de sugestões de melhoria. A análise dos 

resultados baseia-se na média das respostas como o indicador do nível de satisfação, na 



 

 

escala de 5 pontos utilizada. Desta forma, a análise dos dados fica simplificada. A mesma 

metodologia de análise é utilizada nos inquéritos dos alunos e entidades empregadoras.  

I. Inquérito 

As questões colocadas no inquérito foram as seguintes: 

 

 

II. Resultados Obtidos 

A análise dos resultados revela um valor médio de resposta de 3,73, o que evidencia 

que na generalidade, os Encarregados de Educação estão satisfeitos com a Escola, no 

que concerne às questões colocadas. Nenhum item avaliado apresenta médias de 

resposta inferiores a 3.  

1. Estou satisfeito(a) por o meu educando frequentar esta escola. 

2. As famílias são incentivadas a participar nas atividades escolares. 

3. Estou satisfeito(a) com o atendimento dos serviços administrativos. 

4. Estou satisfeito(a) com os serviços do bar. 

5. Estou satisfeito(a) com os serviços da cantina. 

6. Estou satisfeito(a) com a segurança e higiene da escola. 

7. Estou satisfeito(a) com o horário de atendimento aos Encarregados de Educação. 

8. Estou satisfeito(a) com as atividades promovidas pela escola. 

9. O/A Diretor(a) de Turma fornece-me informações relevantes sobre o meu educando. 

10. A Direção manifesta disponibilidade para ouvir os Encarregados de Educação. 

11. A visibilidade / acessibilidade da informação e documentação divulgada pela escola 

é adequada (Website, moodle, facebook, …). 

12. O ambiente escolar é propício à aprendizagem (disciplina, resolução de conflitos, 

relacionamento com os professores). 

13. A escola promove atividades de aproximação à realidade empresarial (visitas de 

estudo, estágios adequados, sessões de formação, estágios internacionais). 



 

 

O gráfico seguinte evidencia os valores médios de resposta obtidos para cada uma das 

questões colocadas, de acordo com a escala de 5 pontos utilizada.  

 

Gráfico 1: valor médio de resposta – Inquérito de satisfação EE – 2019/2020 

 

Os Encarregados de Educação (EE) evidenciam níveis de satisfação mais elevados nas 

questões nº 1, 3 e 9. Concluímos que na generalidade os Encarregados de Educação se 

encontram muito satisfeitos pelo facto de os seus educandos frequentarem este 

estabelecimento de ensino (média de 4,17). O nível de satisfação relativamente ao 

funcionamento dos serviços administrativos também apresenta valores de resposta 

acima da média geral (média de 3,95). A média mais alta corresponde à questão número 

9 que avalia o grau de satisfação relativamente à transmissão de informações relevantes 

acerca dos educandos por parte do respetivo diretor de turma (média de 4,30).  

Os níveis de satisfação mais baixos situam-se nos itens nº 2 e 5 onde os valores 

apresentados se encontram ligeiramente abaixo da média de resposta de 3,73. 

Concluímos assim que os pontos menos fortes são: o incentivo à participação das 

famílias nas atividades escolares (3,17) e o serviço prestado pela cantina escolar (3,18). 

Da análise dos dados, destaca-se que ponto mais forte é a transmissão de informações 

relevantes acerca dos educandos aos E.E. por parte do diretor de turma (média de 4,30). 
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No inquérito, a última questão, de resposta aberta, permitiu aos EE manifestarem a sua 

opinião acerca dos aspetos positivos e apresentarem as suas sugestões de melhoria. Na 

tabela seguinte apresentamos a transcrição das respostas obtidas:  

Aspetos positivos 

Limpeza das instalações (2) 

Segurança (1) 

Disponibilidade por parte da Direção (1)  

Disponibilidade por parte dos Serviços Administrativos (1) 

Em termos gerais nota-se uma melhoria relativamente ao ano anterior (1) 

Funcionários prestáveis e simpáticos (2) 

Disponibilidade para resolver problemas (1) 

Boa articulação entre pais e escola (1) 

Informação sempre disponível (1) 

Instalações (1) 

Bom relacionamento entre professores e alunos (1) 

Ensino mais prático e mais direcionado (1) 

Boas condições (1) 

A escola incentiva os alunos a para a participação em atividades (1) 

Escola calma (1) 

 

Sugestões de Melhoria 

Melhorar o aquecimento (3) 

A sala do aluno deveria estar sempre aberta (1) 

Melhorar o contato com os Encarregados de Educação (2) 



 

 

Mais higiene (1) 

Melhorar as refeições na cantina (7) 

Mudar a Direção (1) 

Ouvir mais os alunos (1) 

Mudar o horário de atendimento aos E.E. (1) 

Aumentar o rigor e disciplina nos cursos profissionais (3) 

Exigir resultados aos alunos tal como no ensino secundário regular (3) 

Melhorar a segurança relativamente aos valores dos alunos (ex: material escolar, 

etc) (1) 

Melhorar os balneários (1) 

A bolsa de mérito deveria ser repartida por todos os escalões de ação social (1) 

Melhorar a rede de transportes (1) 

Melhorar os acessos para entrega e recolha de alunos (1) 

Aumentar o número de funcionários (1) 

Aumentar a informação acerca dos alunos na plataforma Moodle (1) 

Mais vigilância e segurança (1) 

Pensar menos no ranking e mais nos alunos (1) 

Mais desenvolvimento dos temas relacionados com o curso (1) 

Mais informação e motivação para o acesso ao ensino superior (1) 

Atribuir mais tempo para atendimento dos E.E. por parte do D.T. (1) 

Melhorar os equipamentos dentro das salas de aula (1) 

Acabar com a reposição de aulas quando os alunos vão em visita de estudo (1) 

 

 

  



 

 

 

III. Conclusões: 

 

A análise dos resultados obtidos permite constatar que os Encarregados de Educação se 

encontram satisfeitos pelo facto dos seus educandos frequentarem este 

estabelecimento de ensino; com o atendimento nos Serviços Administrativos; com as 

condições de higiene e segurança; com as atividades promovidas pela escola; com o 

trabalho desempenhado pelos diretores de turma, bem como com o horário 

estabelecido para o atendimento; com a disponibilidade da direção para dialogar com 

os E. E.; com o ambiente escolar que propicia a aprendizagem, nomeadamente no que 

concerne à disciplina, estratégias aplicadas na resolução de conflitos e no 

relacionamento com os professores e com as atividades de aproximação à realidade 

empresarial promovidas pela escola, mais concretamente na realização de sessões de 

formação, visitas de estudo e estágios nacionais e internacionais. 

Por outro lado, e apesar de nenhum item avaliado apresentar médias de resposta 

inferiores a 3, consideram-se como pontos estratégicos de melhoria todos aqueles 

supracitados que apresentam valores abaixo da média geral de 3, 73. Surge assim como 

recomendação apostar ainda mais no envolvimento dos encarregados de educação nas 

atividades desenvolvidas pela escola e na melhoria dos serviços prestados pela cantina 

escolar. 

 Destacam-se ainda os aspetos positivos mencionados livremente pelos Encarregados 

de Educação relativamente à limpeza das instalações bem como a disponibilidade por 

parte da direção, professores, funcionários administrativos e assistentes operacionais. 

Quanto aos aspetos menos positivos que os Encarregados de Educação mencionaram, 

deverão ser alvo de análise e melhoria, nomeadamente os que se referem à qualidade 

dos serviços prestados pela cantina escolar e o aquecimento do espaço escolar. De igual 

modo deverão ter sidas em consideração as sugestões que se referem ao aumento de 

exigência, rigor e disciplina nos cursos profissionais. 



 

 

Uma vez que se procedeu pela primeira vez à aplicação deste formato de avaliação da 

satisfação dos encarregados de educação não é possível a comparação com dados de 

anos anteriores. 

 

 

 


