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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 Ral X     

Escola Básica do Lourel X X    

Escola Básica da Várzea de Sintra X X    

Escola Básica D. Carlos I X X X X  

 

 

 

  



 
 

AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS  

Agrupamento de Escolas D. Carlos I – Sintra 

3  

1. Introdução 

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

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

O presente relatório expressa os resultados da avaliação externa do Agrupamento de Escolas D. Carlos I, 
realizada pela equipa de avaliadores com recurso a uma metodologia que inclui a observação da prática 
educativa e letiva, efetuada no dia 13 de janeiro 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 17 e 20 de janeiro de 2022. 

A equipa de avaliação externa visitou a Escola Básica D. Carlos I, escola-sede do Agrupamento, e as escolas 
básicas do Lourel e da Várzea de Sintra. Realizou a observação da prática educativa e letiva em todos os 
estabelecimentos de educação e ensino do 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 apresentado no âmbito da Avaliação Externa das Escolas 2021-2022 está disponível 
na página da IGEC. 
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2. Quadro resumo das classificações  

DOMÍNIO CLASSIFICAÇÃO 

Autoavaliação Bom 

Liderança e gestão Bom 

Prestação do serviço educativo Bom 

Resultados Bom 

 

 

3. Pontos fortes 

DOMÍNIO PONTOS FORTES 
 

Autoavaliação 
 

 Abrangência e sistematicidade da autoavaliação, com auscultação da 
comunidade educativa sobre áreas relevantes da organização escolar.  

Liderança 
e gestão 

 Definição clara da visão que sustenta a ação do Agrupamento, no respeito por 
princípios e valores que se consubstanciam numa evidente proximidade 
educativa, na centralidade da criança/aluno e numa cultura de inclusão. 

 A abertura ao desenvolvimento de projetos em múltiplas áreas, bem como de 
parcerias que mobilizam recursos e contribuem para a inclusão e para o 
enriquecimento das aprendizagens. 

 Ambiente escolar acolhedor e inclusivo que, na educação pré-escolar e no 1.º 
ciclo, se sustenta na promoção de experiências de aprendizagem inovadoras e 
estimulantes. 

 
Prestação do 

serviço educativo 
 

 Fomento de uma cultura de reconhecimento e de respeito pela diversidade, 
através de respostas personalizadas e adequadas às necessidades de cada 
criança e aluno, com efeitos positivos no seu bem-estar pessoal e social. 

 Articulação consistente entre a educação pré-escolar e o 1.º ciclo, ao nível das 
estratégias e projetos pedagógicos, facilitadora da sequencialidade das 
aprendizagens. 

 Papel muito significativo das bibliotecas escolares na promoção do gosto pela 
leitura e de aprendizagens multidisciplinares em torno do livro, bem como no 
envolvimento das famílias na vida da escola. 

Resultados 
 Reconhecimento da comunidade relativamente às dinâmicas do Agrupamento 

para que todos sejam bem-sucedidos nas suas aprendizagens e à sua ação junto 
das crianças, alunos e famílias de contextos mais desfavorecidos. 
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4. Áreas de melhoria 

DOMÍNIO ÁREAS DE MELHORIA 

 
Autoavaliação 

 

 Maior objetividade e sentido crítico no processo de análise dos dados, garantindo 
que a autoavaliação conduz a propostas de melhoria que resultam em ações 
concretas, monitorizadas e avaliadas.  

Liderança 
e gestão 

 Integração, no projeto educativo, dos pressupostos para a operacionalização do 
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 Articulação dos restantes documentos orientadores com os objetivos, metas e 
estratégias do projeto educativo. 

 Definição de um plano estratégico de formação, tendo em vista a 
sustentabilidade das mudanças em curso e a qualidade do serviço educativo. 

 
Prestação do 

serviço educativo 
 

 Promoção da articulação do currículo de forma intencional, sistemática e 
generalizada, facilitadora do desenvolvimento de competências transversais e da 
sequencialidade dos percursos de aprendizagem encetados nos primeiros anos 
da escolaridade. 

 Melhoria dos processos de avaliação das e para as aprendizagens, através do 
reforço da avaliação formativa, da diversificação dos procedimentos de recolha 
de informação sobre o que os alunos sabem e são capazes de fazer e do 
aperfeiçoamento dos critérios de avaliação. 

Resultados 

 Monitorização dos comportamentos perturbadores do normal funcionamento das 
atividades na escola-sede, que facilite a identificação dos fatores que os 
originam, tendo em vista a concertação de atuações que contribuam para a sua 
prevenção. 

 

 

5. Juízos avaliativos  

 

5.1 – Autoavaliação 

Desenvolvimento 

Liderada pelo Observatório de Inovação e Qualidade, a autoavaliação revela-se, globalmente, 
adequada à realidade do Agrupamento e tem assumido continuidade, ainda que com alguma 
instabilidade nos dois últimos anos. Suportada num conjunto de procedimentos sistemáticos, inclui 
a utilização do modelo CAF (Common Assessment Framework), com auscultação da comunidade 
educativa através da aplicação regular de questionários que incidem sobre áreas relevantes da 
organização escolar. Os relatórios produzidos anualmente evidenciam um processo abrangente, 
reunindo, para além dos dados resultantes dos questionários aplicados, os procedimentos 
autoavaliativos de diversas estruturas e a análise dos resultados académicos. Embora estes relatórios 
se encontrem na página Web do Agrupamento, a recuperação das estratégias de comunicação 
anteriormente utilizadas, ou de outras consideradas eficazes, no sentido de promover o 
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envolvimento da comunidade educativa na reflexão sobre os resultados da autoavaliação e nas ações 
de melhoria que dela vierem a decorrer, é um aspeto a merecer atenção.   

 

Consistência e impacto 

Apesar de abrangente, a recolha de dados baseia-se em informação que é, nalguns casos, descritiva 
e pouco crítica, designadamente no que concerne aos relatórios provenientes das diferentes 
estruturas educativas. Ainda que alguns aspetos sejam objeto de auscultação nos questionários 
aplicados no âmbito da autoavaliação, não fica evidente a avaliação da eficácia de alguns projetos 
ou ações de melhoria. Com efeito, a respetiva continuidade ou suspensão nem sempre resultam 
deste processo, o que limita o rigor dos fundamentos em que se baseiam as decisões. Reconhece-
se o impacto da autoavaliação na reflexão interna em torno de aspetos relevantes para a melhoria 
dos processos de ensino e de aprendizagem e da inclusão. Importa, porém, imprimir maior 
objetividade ao processo, garantindo que a autoavaliação conduz a propostas de melhoria que 
resultam em ações concretas, monitorizadas e avaliadas, tendo em vista o apoio às decisões e o 
aperfeiçoamento contínuo do Agrupamento.  

 

 

5.2 – Liderança e gestão 

Visão e estratégia 

A visão que sustenta a ação do Agrupamento é clara e orientada para a qualidade do serviço 
educativo, perspetivando a educação integral das crianças e dos alunos, no respeito por princípios 
e valores que são, globalmente, partilhados e que se consubstanciam numa evidente proximidade 
educativa, na centralidade da criança/aluno e numa cultura de inclusão. Constata-se capacidade de 
atualização e de reconfiguração da ação, no sentido de corresponder aos desafios do Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Assinala-se, porém, o facto de o projeto educativo ter 
terminado o seu período de vigência em 2017, não integrando, portanto, estratégias para a 
operacionalização daquele referencial curricular. A atualização, em curso, deste documento constitui 
também uma oportunidade para aprofundar a articulação dos restantes documentos com os 
objetivos, metas e estratégias nele definidos, em particular, do plano anual de atividades. 

 

Liderança 

A comunidade educativa encontra-se mobilizada em torno da missão e dos objetivos educacionais, 
para o que concorrem lideranças intermédias dialogantes e colaborativas. O seu papel é valorizado 
e reforçado pela liderança de topo que inspira pelo exemplo e pelo incentivo sistemático à 
participação ativa dos diferentes atores em novos desafios e soluções inovadoras.  
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Destaca-se a abertura ao desenvolvimento de projetos em múltiplas áreas, de âmbito local, nacional 
e internacional, bem como de parcerias que mobilizam recursos e contribuem para a inclusão e para 
melhorar e enriquecer as aprendizagens. É também de referir o trabalho em rede com escolas 
próximas, permitindo a reflexão em torno de problemas e a partilha de soluções. 

 

Gestão 

A constituição de grupos e turmas tem na base critérios pedagógicos e de inclusão, que envolve, no 
1.º ciclo, uma prática consolidada de organização dos alunos em grupos flexíveis, de acordo com 
núcleos de aprendizagem. A elaboração dos horários obedece aos mesmos princípios, evidentes na 
atribuição do período da manhã aos alunos mais novos ou no cuidado em facilitar os horários dos 
que frequentam o ensino articulado da dança ou da música. No mesmo sentido, assinala-se a 
abrangência até ao 9.º ano do prolongamento de horário, no âmbito da componente de apoio à 
família. 

O ambiente escolar é acolhedor e inclusivo e, na educação pré-escolar e no 1.º ciclo, sustenta-se 
em experiências de aprendizagem inovadoras e estimulantes, a partir de projetos específicos, alguns 
dos quais dirigidos ao desenvolvimento de estilos de vida saudáveis e ecológicos. 

 
A distribuição e gestão dos recursos humanos obedece também a critérios pedagógicos, com 
primazia para as necessidades das crianças e dos alunos. Nos últimos anos, os docentes têm 
frequentado alguma formação, em particular, nas áreas privilegiadas pela política educativa. 
Constata-se, também, a existência de momentos de disseminação de conhecimentos e a partilha de 
experiências pedagógicas que favorecem o aperfeiçoamento das práticas. Ainda assim, não existe 
um plano estratégico que, a partir das necessidades identificadas, priorize as áreas de capacitação 
e de reforço sobre as quais deve incidir a formação dos diferentes profissionais, traga 
sustentabilidade às mudanças em curso e contribua para a qualidade do serviço educativo. 

A comunicação interna e externa é globalmente eficaz, ainda que a adequação ao público-alvo seja 
um aspeto a merecer atenção, tal como a funcionalidade do site do Agrupamento. Regista-se, 
porém, o dinamismo da página do Facebook, frequentemente alimentada com informações 
interessantes, úteis e atuais, e a newsletter “O Carlitos”, dando conta do trabalho realizado com as 
crianças e os alunos, em diferentes âmbitos. 

No âmbito da participação no programa internacional O Mundo à Nossa Volta: Cinema, Cent Ans de 
Jeunesse, os alunos participam em oficinas que lhes proporcionam o contacto com profissionais de 
cinema e que estimulam o questionamento, a criatividade e o desenvolvimento da literacia 
cinematográfica.  

Através de uma horta em permacultura e de um charco no espaço escolar, o projeto Yard4all, no 
âmbito do programa Erasmus+, promove a aprendizagem das ciências, a experimentação de formas 
de produção sustentáveis e uma cultura de proteção ambiental, ao mesmo tempo que contribui para 
o desenvolvimento de competências relevantes associadas ao Perfil dos Alunos. 
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5.3 – Prestação do serviço educativo 

Desenvolvimento pessoal e bem-estar das crianças e dos alunos 

É transversalmente fomentada uma cultura de reconhecimento e de respeito pela diversidade, que 
concorre para um ambiente de acolhimento e de apoio ao bem-estar pessoal e social das crianças e 
dos alunos. É evidente a procura de respostas personalizadas e adequadas às necessidades de cada 
um, com efeitos positivos na prevenção do absentismo, do abandono e de comportamentos de risco.  

São de destacar as ações realizadas no âmbito do programa Escolas Ubuntu, dirigidas à promoção 
do autoconhecimento, autoconfiança e resiliência, que estimulam o desenvolvimento da empatia e 
do espírito de grupo. Distingue-se, ainda, o fomento da autonomia e da responsabilidade dos alunos, 
no 1.º ciclo, com o respetivo envolvimento na decisão quanto aos seus objetivos de aprendizagem 
semanais, o que, segundo os próprios, teve impacto positivo nas aprendizagens, durante o período 
de ensino remoto de emergência. 

 

Oferta educativa e gestão curricular 

A oferta educativa é abrangente e diversificada e inclui respostas adaptadas e adequadas aos 
interesses e às necessidades da população escolar e da comunidade. A promoção da igualdade de 
oportunidades de acesso ao currículo está globalmente patente na ação do Agrupamento e em 
particular junto dos alunos com multideficiência e nos cursos de educação e formação que acolhem 
jovens com percursos escolares de insucesso, bem como nos que se destinam a adultos que 
cumprem penas privativas da liberdade. Acrescem a oferta do ensino articulado da música e da 
dança, bem como um conjunto alargado de projetos e atividades de natureza literária, artística, 
científica e desportiva, promovidos desde a educação pré-escolar, que sobressaem como 
mobilizadores de aprendizagens. A integração curricular destas iniciativas é, porém, um aspeto a 
impulsionar, no sentido de potenciar o respetivo contributo para o desenvolvimento das 
competências definidas no Perfil dos Alunos. 

A abertura à inovação curricular e pedagógica é já uma marca do Agrupamento no 1.º ciclo, 
observando-se um trabalho de articulação consistente com a educação pré-escolar, ao nível das 
estratégias e projetos pedagógicos, de que é exemplo o projeto Arte & Geometria. Todavia, existem 
fragilidades na articulação com os ciclos seguintes que importa melhorar, por forma a garantir a 
sequencialidade dos percursos de aprendizagem encetados nos primeiros anos da escolaridade e a 
concretização das potencialidades máximas de cada aluno. Embora fomentada nos projetos 
associados à Cidadania e Desenvolvimento, a articulação horizontal do currículo é também uma área 
a reforçar, tanto ao nível das dinâmicas transdisciplinares como da adequação da ação educativa às 
finalidades do Perfil dos Alunos.   
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Ensino, aprendizagem e avaliação 

O recurso a atividades experimentais, cooperativas, ao trabalho de projeto e a metodologias que 
implicam a resolução de problemas e a comunicação de resultados assume particular expressão na 
educação pré-escolar e no 1.º ciclo, mas carece de generalização e consolidação nos 2.º e 3.º ciclos. 

Constata-se a mobilização de recursos e medidas que se destinam à promoção do sucesso educativo 
de todos e que, nalguns casos, mantiveram a sua ação nos períodos de confinamento associados à 
pandemia. A dinâmica da equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, em ligação estreita 
com os restantes docentes, técnicos e famílias, potencia os efeitos das diversas terapias e a 
adequação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão.  

 
A avaliação para as aprendizagens tem sido alvo de atenção através da capacitação e/ou do incentivo 
à autoformação dos docentes nesta área e que, paulatinamente, vão produzindo efeitos na crescente 
valorização da avaliação formativa e na diversificação das formas de recolha de informação sobre o 
que os alunos sabem e são capazes de fazer. Porém, estas práticas, já comuns na educação pré-
escolar e no 1.º ciclo, não se encontram generalizadas nos restantes ciclos. O aperfeiçoamento dos 
critérios de avaliação, enquanto referenciais sobre o que é importante aprender, ensinar e avaliar é 
também uma área a merecer investimento.  

As bibliotecas escolares distinguem-se como espaços muito significativos na promoção do gosto pela 
leitura e de aprendizagens multidisciplinares em torno do livro. Assumem também um papel 
relevante no envolvimento das famílias na vida da escola, seja em iniciativas de partilha de leituras 
seja através de sessões destinadas a fomentar competências parentais de suporte ao 
desenvolvimento da literacia da leitura.  

 
O envolvimento dos pais/encarregados de educação nas atividades escolares é bastante incentivado 
e eficaz. Estes aderem às iniciativas propostas e participam de forma ativa na dinamização das 

No 1.º ciclo, destaca-se uma gestão curricular e pedagógica inovadora, que implica a organização 
dos alunos em núcleos de aprendizagem – Iniciação, Consolidação e Desenvolvimento – e a tomada 
de decisões, por parte dos mesmos, sobre as atividades de aprendizagem a realizar, com efeitos 
positivos no desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade. A recente implementação de uma 
metodologia de aprendizagem compreensiva da matemática é outro exemplo de uma solução 
inovadora, também no 1.º ciclo, promotora de aprendizagens significativas.    

A Terapia Assistida por Cães, resultante da parceria com a Junta de Freguesia de Sintra, tem impacto 
positivo na promoção da autoestima, da autoconfiança e da socialização das crianças e alunos que 
dela beneficiam. 

No âmbito do projeto Newton gostava de ler, as bibliotecas escolares promovem a leitura de livros a 
partir dos quais são criadas pontes para pequenas experiências científicas destinadas às crianças e 
alunos dos diferentes ciclos de ensino e potenciam as literacias da leitura e científica.  
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atividades de apoio à família e no acompanhamento dos seus educandos, sendo elevada a respetiva 
taxa de participação nas reuniões para as quais são convocados.  

 

Planificação e acompanhamento das práticas educativa e letiva 

A partilha de estratégias e de metodologias de ensino e aprendizagem tem sido promovida nas 
jornadas que ocorrem no final do ano letivo. Embora não generalizado, constata-se algum trabalho 
colaborativo no âmbito das coadjuvações e por parte das equipas educativas, ao nível do 
planeamento e do desenvolvimento do currículo. Todavia, as estratégias de ensino dependem 
essencialmente da opção individual dos docentes, sem ser evidente uma influência das estruturas 
intermédias conducente à adoção mais generalizada de metodologias eminentemente ativas. 
Também não estão instituídos mecanismos de regulação que visem a melhoria das práticas 
pedagógicas, como sejam a observação de aulas entre pares e a reflexão conjunta sobre a eficácia 
das metodologias e das estratégias de ensino utilizadas.   

 

 

5.4 Resultados 

Resultados académicos 

Considerando o triénio 2016-2017 a 2018-2019, a percentagem de alunos que concluíram o 1.º e o 
2.º ciclo no número de anos esperado foi, no geral, superior à dos alunos do país com um perfil 
socioeconómico semelhante. No 3.º ciclo, embora a percentagem de alunos que obtiveram positiva 
nas duas provas finais do 9.º ano após um percurso sem retenções nos 7.º e 8.º anos de 
escolaridade esteja, globalmente, alinhada com a média nacional dos alunos que no final do 6.º ano 
tinham um nível escolar semelhante, os resultados são, porém, menos consistentes. Essa diferença 
evidencia-se particularmente quando se têm em consideração apenas aqueles que beneficiam de 
auxílios económicos da Ação Social Escolar. Com efeito, no 3.º ciclo, em 2018-2019, essa 
percentagem foi inferior à média nacional das escolas com alunos com perfil socioeconómico 
idêntico, ao contrário do que ocorreu no 1.º e no 2.º ciclo, em que ultrapassou sempre o valor 
nacional, nos anos relativamente aos quais existem dados.  

No que respeita aos cursos de educação e formação, a informação disponibilizada pelo Agrupamento 
evidencia taxas de sucesso favoráveis, decorrentes de uma ação contínua junto de cada formando, 
no sentido de prevenir e contrariar o absentismo e o abandono. Embora não existam dados de 
monitorização relativos aos resultados dos cursos de educação e formação de adultos ministrados 
no Estabelecimento Prisional de Sintra, as estratégias formativas são direcionadas para que estes 
alcancem os objetivos previamente delineados, em função das suas disponibilidades e capacidades. 

 

 



 
 

AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS  

Agrupamento de Escolas D. Carlos I – Sintra 

11  

Resultados sociais 

As formas de participação dos alunos na vida da escola passam pelo Orçamento Participativo, pelos 
delegados ambientais e pela auscultação no âmbito de assembleias realizadas com o diretor de 
turma, ou dos seus representantes, com a direção. Todavia, alguns destes procedimentos, 
abandonados no início da pandemia, não foram ainda retomados, o que constitui uma oportunidade 
para reforçar as formas de participação e a assunção de responsabilidades por parte das crianças e 
dos alunos.  

São promovidas iniciativas que complementam a ação que é desenvolvida no âmbito da Cidadania 
e Desenvolvimento e que concorrem para a formação humanista das crianças e dos alunos, no 
respeito pelos direitos humanos, de que são exemplos a sensibilização para a proteção das crianças 
contra os maus-tratos, ou a comemoração de dias específicos como o Dia da Não Violência e da Paz. 
O espírito de solidariedade é fomentado, por exemplo, através de ações destinadas a pessoas 
economicamente carenciadas. A sensibilização para a sustentabilidade ambiental é outra área 
trabalhada, com destaque para as ações no âmbito do programa Eco-Escolas e do projeto WasteZero. 

 
As situações de indisciplina são assumidas como pontuais, de fraca gravidade e essencialmente 
tratadas através do diálogo e com aplicação de medidas disciplinares corretivas. Ainda assim, por 
parte de alguns elementos da comunidade escolar, existe a perceção de que persistem 
comportamentos perturbadores do normal funcionamento das atividades na escola-sede, pelo que 
se trata de uma área a merecer atenção, designadamente através de uma monitorização das 
ocorrências que facilite a identificação dos fatores que as originam, tendo em vista a concertação 
de atuações que contribuam para as prevenir. 

 

Reconhecimento da comunidade 

A comunidade educativa, auscultada através de questionários e de entrevistas, revela uma perceção 
positiva acerca das dinâmicas do Agrupamento para que todos os alunos sejam bem-sucedidos nas 
suas aprendizagens. A este nível, sobressai o reconhecimento pela ação muito próxima junto das 
crianças, alunos e famílias oriundos de contextos mais desfavorecidos, de que são exemplos a 
tradicional entrega dos cabazes, cuja distribuição teve continuidade durante os períodos mais críticos 
da pandemia; a disponibilização de um espaço, na escola-sede, para acolhimento das famílias, no 
âmbito da Intervenção Precoce na Infância; e as intervenções de mentoria social junto de alguns 
jovens, contribuindo para que estes criem um vínculo de confiança com a escola. 

O contributo do Agrupamento para o desenvolvimento da comunidade evidencia-se ainda na sua 
ação junto dos reclusos do Estabelecimento Prisional de Sintra, através dos cursos para adultos que 
ministra, sendo de registar a replicação, neste estabelecimento, de palestras desenvolvidas no 
âmbito do plano anual de atividades. A disponibilização de espaços escolares a entidades locais para 

No âmbito da participação no projeto Erasmus+ WasteZero, a componente prática na área da 
culinária dos cursos de educação e formação apoia-se na metodologia de desperdício zero e 
sustentabilidade.  
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a prática desportiva é outra forma de contribuir para a comunidade, ao mesmo tempo que concorre 
para o fomento da atividade física por parte da comunidade.  

Através dos quadros de valor e de excelência, o Agrupamento torna patente o reconhecimento de 
aptidões e atitudes dos alunos nos domínios cognitivo, cultural, pessoal ou social e desportivo. A 
divulgação pública dos premiados nos múltiplos concursos dinamizados e a participação dos alunos 
dos cursos de educação e formação em eventos no Agrupamento e na comunidade são outros 
modos de valorizar as respetivas aptidões e sucessos. 

 

 

6. Proposta de avaliação intercalar 

 

 

 

 

Data:12.04.2022 

A Equipa de Avaliação Externa: Ângela Noronha, Isabel Barata, Mário Negas, Matilde Pato  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_____________________________________________________________________________________
_ 

 

Concordo  

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

 
A Chefe de Equipa Multidisciplinar da Área  

Territorial de Inspeção do Sul 
 

Filomena Aldeias 

2022-05-26 

Homologo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por delegação de poderes do Ministro da Educação - nos termos do 
Despacho n.º 7270/2022, publicado no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 110, de 7 de junho de 2022 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Caracterização 

  

Estabelecimento de Ensino Agrupamento de Escolas D. Carlos I 

Concelho Sintra 

Data da constituição 13/05/2004 

 

Oferta Formativa 

Nível/Ciclo Crianças/alunos 
(N.º) 

Grupos/turmas 
(N.º) 

Educação Pré-Escolar 214 10 

1.º CEB 478 22 

2.º CEB 319 15 

3.º CEB 506 22 

Cursos de Educação e 
Formação 

28 2 

TOTAL 1545 71 

 

Ação Social Escolar 

Alunos apoiados Número % 

Escalão A 93 6 

Escalão B 150 10 

TOTAL 243  16 

 

Recursos Humanos 

Docentes 174  

Não 
Docentes 

Assistentes 
Operacionais 

55  

Assistentes 
Técnicos 

9  

Técnicos 
Superiores 

1  
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Anexo 2 – Informação estatística 

(Informação estatística atualizada disponível no portal InfoEscolas) 

 

 

  



Agrupamento de Escolas D. Carlos I, Sintra 

 

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

Agrupamento de Escolas D. Carlos I, Sintra 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO171554&nivel=1 

 Escola Básica D. Carlos I, Sintra 

http://infoescolas.mec.pt/?code=1111424&nivel=1 

 Escola Várzea de Sintra, Sintra 

http://infoescolas.mec.pt/?code=1111966&nivel=1 

 Escola Básica do Lourel, Sintra 

http://infoescolas.mec.pt/?code=1111818&nivel=1 

 

 

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

Agrupamento de Escolas D. Carlos I, Sintra 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO171554&nivel=2 

  Escola Básica D. Carlos I, Sintra 

http://infoescolas.mec.pt/?code=1111424&nivel=2 

 

 

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

Agrupamento de Escolas D. Carlos I, Sintra 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO171554&nivel=3 

 Escola Básica D. Carlos I, Sintra 

http://infoescolas.mec.pt/?code=1111424&nivel=3 

 

 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO171554&nivel=1
http://infoescolas.mec.pt/?code=1111424&nivel=1
http://infoescolas.mec.pt/?code=1111966&nivel=1
http://infoescolas.mec.pt/?code=1111818&nivel=1
http://infoescolas.mec.pt/?code=UO171554&nivel=2
http://infoescolas.mec.pt/?code=1111424&nivel=2
http://infoescolas.mec.pt/?code=UO171554&nivel=3
http://infoescolas.mec.pt/?code=1111424&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 D. Carlos I, Sintra

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. As tarefas que realizo nas aulas são interessantes e ajudam-me a aprender. 37 75,5 10 20,4 1 2,0 0 0,0 1 2,0

02. O professor apoia os alunos quando têm dificuldades em aprender. 44 89,8 4 8,2 0 0,0 0 0,0 1 2,0

03. Sou incentivado a fazer sempre melhor os meus trabalhos na escola. 35 71,4 12 24,5 1 2,0 0 0,0 1 2,0

04. Sou incentivado a fazer pesquisas para alargar os meus conhecimentos. 22 44,9 25 51,0 1 2,0 0 0,0 1 2,0

05. Nas aulas o professor avalia os meus trabalhos para eu melhorar. 35 71,4 12 24,5 0 0,0 0 0,0 2 4,1

06. Eu avalio o meu trabalho nas aulas. 26 53,1 20 40,8 2 4,1 0 0,0 1 2,0

07. São pedidas aos alunos sugestões de melhoria para o funcionamento da escola. 15 30,6 14 28,6 14 28,6 3 6,1 3 6,1

08. Na escola faço trabalhos práticos e experiências. 18 36,7 23 46,9 5 10,2 0 0,0 3 6,1

09. Na escola realizo atividades artísticas. 20 40,8 20 40,8 6 12,2 0 0,0 3 6,1

10. Na escola realizo atividades físicas e desportivas. 32 65,3 13 26,5 1 2,0 0 0,0 3 6,1

11. Sou incentivado a ler, dentro e fora da escola. 25 51,0 18 36,7 2 4,1 1 2,0 3 6,1

12. Na escola uso os computadores/tablets para realizar tarefas escolares. 6 12,2 15 30,6 14 28,6 11 22,4 3 6,1

13. Na escola participo em projetos ligados à saúde e ao bem-estar. 15 30,6 26 53,1 4 8,2 1 2,0 3 6,1

14. Na escola sou incentivado a participar em ações de solidariedade e cidadania. 15 30,6 20 40,8 8 16,3 2 4,1 4 8,2

15. Faço trabalhos de grupo na sala de aula. 27 55,1 17 34,7 0 0,0 1 2,0 4 8,2

16. Alguns dos meus trabalhos são expostos na escola. 10 20,4 26 53,1 7 14,3 2 4,1 4 8,2

17. Os adultos da minha escola ajudam-me sempre que preciso. 37 75,5 8 16,3 0 0,0 0 0,0 4 8,2

18. Na escola os alunos respeitam as diferenças entre uns e outros. 22 44,9 21 42,9 2 4,1 0 0,0 4 8,2

19. Os alunos respeitam os adultos que trabalham na escola. 20 40,8 22 44,9 2 4,1 0 0,0 5 10,2

20. Os alunos participam na elaboração das regras da turma. 25 51,0 19 38,8 1 2,0 0 0,0 4 8,2

21. Sinto-me seguro na escola. 34 69,4 9 18,4 2 4,1 0 0,0 4 8,2

22. Gosto da minha escola. 36 73,5 7 14,3 0 0,0 0 0,0 6 12,2

Total de questionários 49

Muitas vezes Às vezes Raramente Nunca Não Responde

51,6% 33,5% 6,8% 1,9% 6,2%



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

Agrupamento de Escolas D. Carlos I, Sintra

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. As tarefas que realizo nas aulas são interessantes e ajudam-me a aprender. 229 59,6 135 35,2 15 3,9 3 0,8 2 0,5

02. Os professores apoiam os alunos quando têm dificuldades em aprender. 236 61,5 134 34,9 12 3,1 2 0,5 0 0,0

03. Sou incentivado a melhorar o meu desempenho escolar. 206 53,6 145 37,8 27 7,0 6 1,6 0 0,0

04. Avalio o meu trabalho nas aulas. 139 36,2 163 42,4 63 16,4 17 4,4 2 0,5

05. Nas aulas, a avaliação contribui para melhorar o meu trabalho. 248 64,6 105 27,3 21 5,5 6 1,6 4 1,0

06. Sou incentivado a apresentar as minhas ideias para melhorar as aulas. 109 28,4 179 46,6 74 19,3 19 4,9 3 0,8

07. Sou motivado a pesquisar para alargar os meus conhecimentos. 134 34,9 175 45,6 46 12,0 6 1,6 23 6,0

08. Na escola realizo trabalhos práticos e experiências. 91 23,7 164 42,7 84 21,9 23 6,0 22 5,7

09. Recorro à biblioteca escolar para enriquecer os conhecimentos. 42 10,9 125 32,6 124 32,3 71 18,5 22 5,7

10.  Na escola uso os computadores/tablets para realizar tarefas escolares. 61 15,9 145 37,8 97 25,3 57 14,8 24 6,3

11. Na escola participo em projetos ligados à saúde e ao bem-estar. 66 17,2 143 37,2 82 21,4 68 17,7 25 6,5

12. Na escola sou incentivado a participar em ações de solidariedade e cidadania. 107 27,9 163 42,4 58 15,1 31 8,1 25 6,5

13. Faço trabalhos de grupo na sala de aula. 123 32,0 176 45,8 44 11,5 8 2,1 33 8,6

14. Tenho oportunidades para apresentar alguns dos meus trabalhos, na escola ou na comunidade. 119 31,0 160 41,7 50 13,0 20 5,2 35 9,1

15. Na escola sou apoiado para fazer as minhas escolhas de orientação escolar e profissional. 107 27,9 132 34,4 62 16,1 49 12,8 34 8,9

16. Os adultos da minha escola ajudam os alunos que precisam. 199 51,8 117 30,5 25 6,5 10 2,6 33 8,6

17. Na escola os alunos respeitam as diferenças entre uns e outros. 98 25,5 179 46,6 60 15,6 14 3,6 33 8,6

18. Os alunos sabem estar de forma adequada nos diferentes espaços escolares. 50 13,0 213 55,5 68 17,7 18 4,7 35 9,1

19. Os professores resolvem bem as situações de indisciplina. 130 33,9 157 40,9 39 10,2 13 3,4 45 11,7

20. São pedidas aos alunos sugestões de melhoria para o funcionamento da escola. 81 21,1 147 38,3 85 22,1 25 6,5 46 12,0

21. O ambiente da minha escola é acolhedor. 106 27,6 155 40,4 54 14,1 24 6,3 45 11,7

22. Sinto-me seguro na escola. 172 44,8 136 35,4 25 6,5 6 1,6 45 11,7

23. Gosto da minha escola. 210 54,7 93 24,2 21 5,5 13 3,4 47 12,2

Total de questionários 384

Muitas vezes Às vezes Raramente Nunca Não Responde

34,7% 39,0% 14,0% 5,8% 6,6%



Q3 - Questionário aos trabalhadores docentes

Agrupamento de Escolas D. Carlos I, Sintra

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. A escola mobiliza a comunidade educativa em torno do projeto educativo. 15 16,7 53 58,9 11 12,2 4 4,4 7 7,8 0 0,0

02. Os docentes estão ativamente envolvidos na consecução da visão que orienta a ação da escola. 16 17,8 51 56,7 10 11,1 3 3,3 10 11,1 0 0,0

03. O trabalho colaborativo entre docentes é efetivo. 23 25,6 53 58,9 8 8,9 0 0,0 6 6,7 0 0,0

04. Os docentes utilizam mecanismos de autorregulação das suas práticas pedagógicas. 22 24,4 53 58,9 5 5,6 0 0,0 10 11,1 0 0,0

05. As lideranças promovem mudanças significativas para a melhoria da escola. 24 26,7 48 53,3 11 12,2 2 2,2 5 5,6 0 0,0

06. As lideranças valorizam os contributos dos docentes para o bom funcionamento da escola. 24 26,7 45 50,0 10 11,1 1 1,1 6 6,7 4 4,4

07. As lideranças gerem bem os conflitos. 16 17,8 43 47,8 15 16,7 1 1,1 10 11,1 5 5,6

08. Os docentes são auscultados e participam na autoavaliação da escola. 18 20,0 48 53,3 8 8,9 1 1,1 11 12,2 4 4,4

09. A autoavaliação da escola contribui para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem. 22 24,4 48 53,3 7 7,8 1 1,1 8 8,9 4 4,4

10. Os recursos educativos são otimizados para o desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem.  19 21,1 46 51,1 12 13,3 2 2,2 6 6,7 5 5,6

11. Os projetos da escola contribuem para a formação pessoal e autonomia das crianças e dos alunos. 33 36,7 46 51,1 1 1,1 1 1,1 4 4,4 5 5,6

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

alunos. 
31 34,4 49 54,4 2 2,2 1 1,1 2 2,2 5 5,6

13. A oferta educativa é adequada às necessidades de formação dos alunos. 19 21,1 51 56,7 5 5,6 2 2,2 6 6,7 7 7,8

14. A escola propicia um ambiente escolar acolhedor. 36 40,0 42 46,7 3 3,3 1 1,1 1 1,1 7 7,8

15. A escola propicia um ambiente escolar inclusivo. 41 45,6 40 44,4 2 2,2 1 1,1 1 1,1 5 5,6

16. As situações de indisciplina são bem resolvidas. 7 7,8 40 44,4 22 24,4 2 2,2 12 13,3 7 7,8

17. A escola promove a realização de formação adequada às prioridades pedagógicas. 12 13,3 49 54,4 9 10,0 3 3,3 10 11,1 7 7,8

18. A escola contribui para o desenvolvimento da comunidade envolvente. 14 15,6 47 52,2 6 6,7 2 2,2 14 15,6 7 7,8

19. Os circuitos de comunicação e informação são eficazes. 18 20,0 46 51,1 12 13,3 3 3,3 4 4,4 7 7,8

20. Gosto de trabalhar nesta escola. 44 48,9 36 40,0 1 1,1 1 1,1 1 1,1 7 7,8

Total de questionários 90

4,8%

Concordo 

Totalmente
Concordo Discordo

Discordo 

Totalmente
Não Sei Não Responde

25,2% 51,9% 8,9% 1,8% 7,4%



Q4 - Questionário aos trabalhadores não docentes

Agrupamento de Escolas D. Carlos I, Sintra

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. 5 17,2 16 55,2 3 10,3 0 0,0 5 17,2 0 0,0

02. Os trabalhadores não docentes estão envolvidos no cumprimento dos objetivos do projeto educativo da escola. 3 10,3 15 51,7 5 17,2 3 10,3 3 10,3 0 0,0

03. As lideranças promovem mudanças significativas para a melhoria da escola. 2 6,9 15 51,7 9 31,0 2 6,9 1 3,4 0 0,0

04. As lideranças valorizam os contributos dos trabalhadores não docentes para o bom funcionamento da escola. 1 3,4 14 48,3 10 34,5 2 6,9 2 6,9 0 0,0

05. As lideranças gerem bem os conflitos. 2 6,9 12 41,4 11 37,9 2 6,9 2 6,9 0 0,0

06. Os trabalhadores não docentes participam na autoavaliação da escola. 1 3,4 11 37,9 9 31,0 4 13,8 4 13,8 0 0,0

07. Os recursos são adequados para as atividades desenvolvidas na escola. 1 3,4 16 55,2 10 34,5 0 0,0 2 6,9 0 0,0

08. Os critérios de distribuição de serviço dos trabalhadores não docentes são claros e adequados. 1 3,4 12 41,4 12 41,4 4 13,8 0 0,0 0 0,0

09. A escola propicia um ambiente escolar acolhedor. 5 17,2 22 75,9 1 3,4 1 3,4 0 0,0 0 0,0

10. A escola propicia um ambiente escolar inclusivo. 6 20,7 17 58,6 3 10,3 1 3,4 2 6,9 0 0,0

11. A escola desenvolve projetos que contribuem para o desenvolvimento das crianças e dos alunos. 6 20,7 19 65,5 0 0,0 1 3,4 1 3,4 2 6,9

12. As situações de indisciplina são bem resolvidas. 1 3,4 9 31,0 8 27,6 8 27,6 1 3,4 2 6,9

13. O trabalho desenvolvido pelos trabalhadores não docentes é reconhecido e valorizado na comunidade escolar. 2 6,9 11 37,9 7 24,1 6 20,7 1 3,4 2 6,9

14. Os trabalhadores não docentes são incentivados a fazer a autoavaliação do seu trabalho. 1 3,4 15 51,7 4 13,8 4 13,8 3 10,3 2 6,9

15. A escola promove a realização de formação adequada às necessidades. 1 3,4 11 37,9 6 20,7 7 24,1 2 6,9 2 6,9

16. A escola contribui para o desenvolvimento da comunidade. 3 10,3 20 69,0 0 0,0 0 0,0 4 13,8 2 6,9

17. Os circuitos de comunicação e informação são eficazes. 1 3,4 9 31,0 11 37,9 4 13,8 2 6,9 2 6,9

18. Gosto de trabalhar nesta escola. 10 34,5 14 48,3 1 3,4 1 3,4 1 3,4 2 6,9

Total de questionários 29

3,1%

Concordo 

Totalmente
Concordo Discordo

Discordo 

Totalmente
Não Sei Não Responde

10,0% 49,4% 21,1% 9,6% 6,9%



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

Agrupamento de Escolas D. Carlos I, Sintra

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. Conheço o projeto educativo do Agrupamento de Escolas/Estabelecimento de Ensino. 10 19,6 31 60,8 4 7,8 3 5,9 3 5,9 0 0,0

02. Participei na elaboração do projeto educativo do Agrupamento de Escolas/ Estabelecimento de Ensino. 0 0,0 6 11,8 20 39,2 18 35,3 6 11,8 1 2,0

03. O educador informa os pais sobre a intencionalidade da sua ação educativa. 18 35,3 26 51,0 5 9,8 0 0,0 2 3,9 0 0,0

04. Sou incentivado, pelo educador, a participar no planeamento das atividades a realizar. 10 19,6 22 43,1 14 27,5 1 2,0 3 5,9 1 2,0

05. Sou envolvido, pelo educador, em atividades do processo de aprendizagem do meu filho. 14 27,5 26 51,0 9 17,6 0 0,0 2 3,9 0 0,0

06. Sou envolvido no desenvolvimento de estratégias para a inclusão do meu educando. 15 29,4 22 43,1 11 21,6 0 0,0 3 5,9 0 0,0

07. As atividades realizadas promovem o desenvolvimento da curiosidade e autonomia do meu filho. 23 45,1 27 52,9 1 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

08. São proporcionados ao meu filho contextos de aprendizagem diversificados, para além da sala de atividades. 22 43,1 28 54,9 0 0,0 0 0,0 1 2,0 0 0,0

09. O educador partilha comigo, com regularidade, os progressos das aprendizagens do meu filho. 19 37,3 23 45,1 9 17,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0

10. Estou satisfeito com os progressos das aprendizagens realizadas pelo meu filho. 24 47,1 25 49,0 1 2,0 0 0,0 0 0,0 1 2,0

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

linguagens artísticas, entre outros).
15 29,4 30 58,8 1 2,0 0 0,0 4 7,8 1 2,0

12. O educador aproveita as brincadeiras do meu filho para incentivar mais aprendizagens. 13 25,5 24 47,1 2 3,9 0 0,0 11 21,6 1 2,0

13. Alguns dos trabalhos do meu filho são expostos. 12 23,5 21 41,2 1 2,0 1 2,0 15 29,4 1 2,0

14. O ambiente do JI promove o bem-estar do meu filho. 24 47,1 22 43,1 2 3,9 1 2,0 0 0,0 2 3,9

15. O JI promove o respeito pelas características e interesses de cada criança. 22 43,1 22 43,1 2 3,9 1 2,0 3 5,9 1 2,0

16. Conheço as regras de funcionamento do JI. 25 49,0 22 43,1 3 5,9 0 0,0 0 0,0 1 2,0

17. Os responsáveis do JI promovem o seu bom funcionamento. 24 47,1 22 43,1 3 5,9 0 0,0 1 2,0 1 2,0

18. Participo na autoavaliação do Agrupamento de Escolas/Estabelecimento de Ensino. 4 7,8 23 45,1 11 21,6 3 5,9 9 17,6 1 2,0

19. Gosto que o meu filho frequente este JI. 33 64,7 16 31,4 1 2,0 0 0,0 0 0,0 1 2,0

Total de questionários 51

1,3%

Concordo 

Totalmente
Concordo Discordo

Discordo 

Totalmente
Não Sei Não Responde

33,7% 45,2% 10,3% 2,9% 6,5%



Q6 - Questionário aos Pais e Encarregados de Educação

Agrupamento de Escolas D. Carlos I, Sintra

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. Conheço o projeto educativo da escola. 33 12,7 148 57,1 44 17,0 11 4,2 23 8,9 0 0,0

02. Participei na elaboração do projeto educativo da escola. 4 1,5 31 12,0 110 42,5 93 35,9 20 7,7 1 0,4

03. Sou incentivado a acompanhar a vida escolar do meu filho. 76 29,3 131 50,6 34 13,1 14 5,4 3 1,2 1 0,4

04. Conheço bem as regras de funcionamento da escola. 57 22,0 164 63,3 23 8,9 10 3,9 4 1,5 1 0,4

05. Os responsáveis da escola são acessíveis e disponíveis. 68 26,3 126 48,6 35 13,5 15 5,8 14 5,4 1 0,4

06. Os responsáveis promovem o bom funcionamento da escola. 59 22,8 136 52,5 38 14,7 11 4,2 14 5,4 1 0,4

07. O meu filho é incentivado a melhorar sempre os seus resultados escolares. 69 26,6 133 51,4 29 11,2 6 2,3 15 5,8 7 2,7

08. O meu filho é apoiado e incentivado a ultrapassar as suas dificuldades. 61 23,6 126 48,6 44 17,0 6 2,3 15 5,8 7 2,7

09. Sou envolvido no desenvolvimento de estratégias para a inclusão do meu educando. 44 17,0 96 37,1 76 29,3 15 5,8 19 7,3 9 3,5

10. Sou informado sobre as aprendizagens realizadas pelo meu filho. 51 19,7 140 54,1 47 18,1 8 3,1 6 2,3 7 2,7

11. Sou esclarecido sobre a avaliação das aprendizagens do meu filho. 59 22,8 141 54,4 41 15,8 6 2,3 5 1,9 7 2,7

12. Conheço os projetos da escola em que o meu filho está envolvido.  35 13,5 151 58,3 43 16,6 14 5,4 7 2,7 9 3,5

13. O meu filho participa em atividades culturais da escola. 36 13,9 133 51,4 47 18,1 13 5,0 20 7,7 10 3,9

14. O meu filho participa em atividades científicas da escola.  28 10,8 104 40,2 62 23,9 16 6,2 37 14,3 12 4,6

15. O meu filho participa em atividades artísticas da escola. 35 13,5 115 44,4 59 22,8 16 6,2 23 8,9 11 4,2

16. O meu filho participa em atividades desportivas da escola. 58 22,4 127 49,0 37 14,3 11 4,2 16 6,2 10 3,9

17. O professor/diretor de turma do meu filho faz uma boa ligação à família. 111 42,9 103 39,8 25 9,7 8 3,1 3 1,2 9 3,5

18. Os recursos educativos da escola são bem utilizados para as aprendizagens dos alunos. 31 12,0 129 49,8 35 13,5 16 6,2 39 15,1 9 3,5

19. O ambiente da escola promove o bem-estar do meu filho. 43 16,6 153 59,1 26 10,0 11 4,2 10 3,9 16 6,2

20. A escola promove o respeito pelas diferenças. 55 21,2 143 55,2 24 9,3 7 2,7 18 6,9 12 4,6

21. A escola resolve bem as situações de indisciplina. 21 8,1 94 36,3 64 24,7 25 9,7 42 16,2 13 5,0

22. O meu filho sente-se seguro na escola. 53 20,5 166 64,1 18 6,9 3 1,2 6 2,3 13 5,0

23. Participo na autoavaliação da escola. 23 8,9 98 37,8 67 25,9 28 10,8 30 11,6 13 5,0

24. Gosto que o meu filho frequente esta escola. 80 30,9 135 52,1 18 6,9 4 1,5 10 3,9 12 4,6

Total de questionários 259

2,6%

Concordo 

Totalmente
Concordo Discordo

Discordo 

Totalmente
Não Sei Não Responde

19,5% 48,5% 17,4% 6,1% 6,0%
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