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Constituição do Agrupamento 

 

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

Escola Básica António Nobre X X    

Escola Básica de Laranjeiras X X    

Escola Básica Frei Luís de Sousa X X    

Escola Básica Professor Delfim Santos   X X  

Escola Secundária D. Pedro V (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 das Laranjeiras, 
realizada pela equipa de avaliadores com recurso a uma metodologia que inclui a observação da prática 
educativa e letiva, efetuada no dia 4 de novembro de 2021, 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 8 e 11 de novembro de 2021. 

A equipa de avaliação externa visitou todos os estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento e 
realizou a observação da prática educativa e letiva em cada um deles. 

 

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 disponibilizados na página da IGEC. 
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2. Quadro resumo das classificações  

DOMÍNIO CLASSIFICAÇÃO 

Autoavaliação Bom 

Liderança e gestão Excelente 

Prestação do serviço educativo Muito Bom 

Resultados Muito Bom 

 

 

3. Pontos fortes 

DOMÍNIO PONTOS FORTES 

 
Autoavaliação 

 

 A capacidade do Agrupamento em recolher e produzir informação sobre o 
trabalho realizado, em várias áreas do seu funcionamento, e a mobilização das 
estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica e órgãos em torno 
da sua análise. 

 A auscultação generalizada da comunidade educativa através da aplicação de 
questionários de satisfação no âmbito de diversos processos. 

Liderança 
e gestão 

 A existência de uma visão estratégica para o Agrupamento, centrada na inclusão 
das crianças e dos alunos e na recuperação do estatuto de escola de referência 
através de uma estratégia bem conseguida de diversificação da oferta educativa. 

 O exercício de uma liderança de proximidade, humanista, que delega e 
responsabiliza, com resultados muito positivos na mobilização das estruturas 
intermédias e dos profissionais em torno das opções estratégicas definidas. 

 A criação de uma rede de parcerias com instituições várias (do ensino superior, 
da saúde, do mundo empresarial, das autarquias, da formação, entre outras), 
que espelha a abertura das lideranças e cujos impactos têm sido muito relevantes 
na qualidade do serviço educativo prestado. 

 
Prestação do 

serviço educativo 
 

 A abrangência, a diversificação e a adequação da oferta educativa e formativa 
do Agrupamento, que responde às necessidades de muitas famílias e promove a 
formação integral e a inclusão das crianças e dos alunos. 

 O bom perfil técnico dos alunos de alguns dos cursos profissionais, fruto da 
qualidade das estratégias de ensino e aprendizagem desenvolvidas, em especial 
nas aulas da componente técnica, e pelo envolvimento dos jovens, desde o início 
da formação, em atividades de natureza prática. 

 A inovação pedagógica presente no desenvolvimento de um processo de 
formação interna que estimula a partilha e a reflexão entre profissionais sobre 
as opções pedagógicas e didáticas utilizadas em sala de aula, com impacto 
positivo na generalização de boas práticas. 
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Resultados 

 As estratégias implementadas no âmbito da educação para a cidadania, pela 
pertinência das temáticas selecionadas, pela qualidade dos projetos que o 
Agrupamento abraça e por algumas das práticas de envolvimento e participação 
das crianças e dos alunos no seio da reflexão sobre a vida escolar. 

 A existência de um ambiente educativo calmo, acolhedor, ecológico e cordial, 
adequado aos processos de ensino e aprendizagem, ao bem-estar e à inclusão 
das crianças e dos alunos. 

 O grande reconhecimento sobre o trabalho realizado pelo Agrupamento, em 
particular o acompanhamento das crianças e dos alunos, a qualidade da 
preparação dos jovens e a abertura das lideranças, aspetos que se refletem 
positivamente na sua capacidade de atração junto das famílias. 

 

4. Áreas de melhoria 

DOMÍNIO ÁREAS DE MELHORIA 

 
Autoavaliação 

 

 Aprofundar o sentido crítico relativamente à informação produzida/recolhida de 
modo a sustentar um diagnóstico mais rigoroso e a identificação de áreas de 
melhoria, centradas nos processos de ensino e aprendizagem, que desencadeiem 
a implementação de planos de ação, devidamente monitorizados e avaliados. 

 Definir metas claras e avaliáveis, aquando da elaboração do projeto educativo, 
que possam ser o referencial para os processos autoavaliativos do Agrupamento. 

Liderança 
e gestão 

 Consolidar as estratégias de comunicação com os diferentes elementos da 
comunidade, no âmbito da divulgação do projeto educativo e da autoavaliação, 
por exemplo, ajustando-as aos diferentes públicos para uma participação mais 
profícua dos alunos, pais/encarregados de educação e não docentes. 

 
Prestação do 

serviço educativo 
 

 Aprofundar os mecanismos de articulação curricular vertical de modo a garantir 
um percurso sequencial na aprendizagem e a melhoria dos resultados dos alunos. 

 Consolidar o trabalho em torno de uma avaliação verdadeiramente pedagógica 
para que os impactos nas aprendizagens e nos resultados sejam ainda mais 
determinantes. 

Resultados 
 Desenvolver estratégias de ensino e aprendizagem que se repercutam 

significativamente na continuidade da melhoria dos resultados dos alunos, no 
ensino secundário (cursos cientifico-humanísticos e profissionais). 
  

 

5. Juízos avaliativos  

 

5.1 – Autoavaliação 

Desenvolvimento 

O Agrupamento tem desenvolvido diversas práticas de autoavaliação com o objetivo de autorregular 
a sua ação e de melhorar as aprendizagens e os resultados das crianças e dos alunos. Além de uma 
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análise regular e sistemática dos seus desempenhos, nos diferentes órgãos e estruturas, são 
produzidos relatórios finais, em muitos processos (estratégia de educação para a cidadania, 
flexibilidade curricular, ensino a distância, entre outros) que identificam aspetos positivos e áreas a 
melhorar e evidenciam, assim, a capacidade do Agrupamento para refletir acerca do seu trabalho.  

Estas práticas têm envolvido os diferentes elementos da comunidade educativa, auscultada de forma 
generalizada no âmbito do Programa AVES – Avaliação Externa de Escolas, ao qual o Agrupamento 
aderiu, e em alguns dos processos referidos anteriormente, embora sejam de ponderar estratégias 
mais assertivas de comunicação dos resultados com os diferentes elementos da comunidade 
educativa, nomeadamente com os pais/encarregados de educação, alunos e trabalhadores não 
docentes. 

 

Consistência e impacto 

As práticas autoavaliativas revelam alguma consistência e têm contribuído para a implementação de 
medidas destinadas a melhorar as aprendizagens e os resultados dos alunos (oficinas de 
aprendizagem, por exemplo). A informação produzida através daqueles relatórios tem 
desencadeado, também, o aperfeiçoamento de alguns dos processos mencionados. 

Apesar disso, um dos desafios, neste campo, prende-se com uma maior articulação da informação 
produzida de modo a serem identificados pontos fortes e áreas de melhoria, mais abrangentes, 
criticamente, em áreas fundamentais dos processos de ensino e de aprendizagem. A implementação 
de planos de ação de melhoria, na sequência do diagnóstico, a monitorizar e a avaliar, representa 
outra das áreas a investir para que os impactos da autoavaliação sejam ainda mais evidentes na 
qualidade das aprendizagens e dos resultados dos alunos. 

 

 

5.2 – Liderança e gestão 

Visão e estratégia 

Os documentos estruturantes espelham de forma clara a visão estratégica para o Agrupamento, 
centrada na inclusão das crianças e dos alunos. O acesso ao currículo e às aprendizagens é 
efetivamente o tema orientador do projeto educativo, partilhado pela generalidade dos elementos 
da comunidade educativa. Concetualmente, este documento encontra-se bem estruturado, explicita, 
ainda, a missão e os valores, em consonância com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

O Agrupamento tem realizado, em diversos casos, a análise SWOT – Strengths, Weakenesses, 
Opportunities and Threats (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças), mas nem sempre a 
identificação dos pontos fracos se tem norteado pelo necessário sentido crítico, ao centrar-se, muitas 
vezes, em aspetos de natureza externa, o que poderá comprometer a qualidade do diagnóstico e a 
consequente ação para a melhoria. 
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Obrigatória, e estabelece um plano de intervenção. Não estão definidas metas avaliáveis que 
permitam uma monitorização mais rigorosa dos objetivos. 

O plano anual de atividades é igualmente um documento bastante claro e reflete de forma coerente 
as opções estratégicas definidas no projeto educativo. As diferentes iniciativas são objeto de 
avaliação, informação materializada num relatório anual que aponta caminhos de melhoria. A 
divulgação dos documentos estruturantes carece de estratégias mais ajustadas junto dos alunos, 
pais/encarregados de educação e não docentes e o plano anual de atividades, em particular, poderá 
envolver de forma mais ativa estes elementos ao integrar as suas propostas. 

 

Liderança 

O diretor constitui uma liderança forte, cujo trabalho tem sido determinante para a construção da 
identidade e do espírito de coesão do Agrupamento, após o processo de agregação, e na 
recuperação do estatuto de escola de referência na cidade de Lisboa. A abertura, o humanismo, a 
disponibilidade e a relação de proximidade e de confiança são algumas das características da 
liderança de topo que contribuem para a motivação e participação dos profissionais e para a 
mobilização dos diferentes elementos da comunidade educativa em torno das opções definidas. O 
conselho geral tem sido um espaço de discussão ativa e de produção de recomendações várias, 
dando, assim, um contributo relevante para o funcionamento do Agrupamento. 

 

Neste contexto, atuam lideranças intermédias (coordenações e direções de turma/curso) muito 
dinâmicas, que exercem as suas funções com autonomia e com uma participação significativa nos 
processos de decisão, numa linha de gestão e liderança partilhadas, preconizada pelo diretor. Estes 
atributos têm sido fundamentais para a adesão a múltiplos projetos e para a concretização de várias 
parcerias, com impactos muito positivos na qualidade das aprendizagens das crianças e dos alunos 
e na sua inclusão. 

 

Gestão 

As lideranças são responsáveis por práticas de gestão orientadas para a promoção do sucesso 
educativo. A elaboração dos horários e a constituição de grupos e turmas pautam-se por critérios 
de natureza pedagógica. Por sua vez, os horários dos profissionais atendem às questões relacionadas 
com o seu bem-estar, desde que não comprometam a qualidade do serviço educativo.  

O plano anual estabelece como princípios orientadores das atividades a desenvolver o primado da 
qualidade, a maximização de recursos e as dinâmicas interdisciplinares. 

O conhecimento e a experiência do diretor têm estado ao serviço de várias instituições da 
comunidade, com as quais são desenvolvidas relações de parceria, o que reforça a imagem positiva 
da liderança e do Agrupamento e facilita o trabalho em rede. 
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A distribuição de serviço tem em conta o perfil dos trabalhadores e preconiza, no caso docente, a 
formação de equipas que acompanham os alunos, ao longo de um ciclo, premissa igualmente válida 
para o desempenho das funções de direção de turma. A gestão dos recursos humanos valoriza, 
também, a formação e o desenvolvimento profissional, mas a resposta, junto do pessoal não 
docente, fica aquém das necessidades. 

 

Em relação aos recursos físicos e materiais, são desenvolvidas ações no sentido de melhorar as 
condições para o ensino e a aprendizagem nos estabelecimentos ainda não abrangidos por processos 
de requalificação. Esta situação é particularmente evidente na Escola Básica Professor Delfim Santos, 
dado o seu estado de degradação, onde tem havido um grande investimento por parte do diretor e 
da associação de pais e encarregados de educação. O ambiente educativo, em todas as escolas, é 
cordial, seguro, ecológico e inclusivo. 

O ensino a distância, no contexto da pandemia, foi, globalmente, um processo muito bem 
organizado. Algumas das ferramentas digitais utilizadas mantêm-se em funcionamento pelo facto 
de contribuírem para uma comunicação mais eficaz entre a escola e a família e estimularem o 
trabalho colaborativo. No geral, a informação circula com facilidade na comunidade. 

 

 

5.3 – Prestação do serviço educativo 

Desenvolvimento pessoal e bem-estar das crianças e dos alunos 

O Agrupamento promove, desde a educação pré-escolar, o desenvolvimento pessoal das crianças e 
dos alunos. A autonomia e a responsabilidade individual são trabalhadas desde cedo, nas salas de 
atividades, com a participação das crianças no planeamento e na gestão de tarefas, no dia a dia, 
iniciativas que se ajustam à idade dos alunos à medida que avançam no seu percurso escolar.  

O projeto Academia de Líderes Ubuntu tem tido, também, um impacto positivo no desenvolvimento 
pessoal dos alunos envolvidos, promovendo, entre outros, o autoconhecimento, a autoconfiança e 
a resiliência. O bem-estar das crianças e dos alunos tem sido acautelado, em especial nas transições 
de nível/ciclo, momentos de maior perturbação, com projetos e atividades que visam facilitar a sua 
integração no nível/ciclo seguinte. Uma das associações de pais e encarregados de educação tem-
se juntado, de forma ativa, a este trabalho. Em tempos de pandemia, o bem-estar físico e emocional 
das crianças e dos alunos suscitou particular atenção junto de docentes e não docentes. Há, na 
comunidade escolar, um respeito profundo pela diversidade. 

O Agrupamento desenvolve um processo de formação, na área da didática da matemática, centrado 
nas práticas em sala de atividades/aula, que envolve um grupo significativo de docentes da educação 
pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, dinamizado por um docente-formador interno, com perfil 
adequado. 
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Oferta educativa e gestão curricular 

O Agrupamento disponibiliza uma oferta educativa bastante abrangente, desde a educação pré-
escolar até ao ensino secundário (cursos científico-humanísticos e cursos profissionais), passando, 
ainda, pelo ensino recorrente e pelos cursos de educação e formação de adultos, respondendo, 
portanto, às necessidades formativas de públicos muito diversificados. O ensino articulado da música 
e o mandarim, enquanto língua estrangeira, completam esta oferta e vão ao encontro do interesse 
de outros alunos e famílias. 

A componente curricular, na educação pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino básico, é complementada 
com a dinamização de atividades de animação e de apoio à família e de enriquecimento curricular, 
respetivamente, realizadas de forma articulada com aquela componente. São promovidas diversas 
ações que demonstram a integração no currículo de saberes culturais, desportivos, científicos e 
artísticos, proporcionando uma formação integral às crianças e aos alunos. 

Registam-se evidências de trabalho interdisciplinar entre as diferentes disciplinas. O Agrupamento 
definiu uma estratégia global de implementação de domínios de autonomia curricular que tem 
impulsionado de forma significativa a interligação das Aprendizagens Essenciais. Apesar do trabalho 
mais consistente realizado entre a educação pré-escolar e o 1.º ciclo, a articulação curricular vertical 
carece de melhoria, entre os níveis/ciclos seguintes, de forma a garantir-se um percurso mais 
sequencial, na aprendizagem.  

 

Ensino, aprendizagem e avaliação 

Os docentes recorrem a estratégias diversificadas de ensino e de aprendizagem com vista ao 
desenvolvimento das competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória, como os projetos, os trabalhos de grupo, as apresentações orais e as atividades 
experimentais, entre outras, embora estas possam ser intensificadas, em algumas disciplinas. O 
mesmo acontece com o recurso às tecnologias de informação e comunicação. 

 

 

O Desporto Escolar inclui modalidades adaptadas, uma das evidências da importância concedida à 
inclusão de todos e de cada um dos alunos. 

O Agrupamento desenvolve ainda o projeto Para Ti se Não Faltares, em parceria com a Fundação 
Benfica, com resultados muito positivos na promoção da assiduidade dos alunos, na prevenção do 
abandono escolar e no desenvolvimento de competências pessoais e sociais. 
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O centro de apoio à aprendizagem integra múltiplos recursos humanos e materiais para responder 
à diversidade de necessidades das crianças e dos alunos. Atua-se, em várias situações, numa lógica 
preventiva, como a que está a acontecer através do projeto Aprender a Ler, Aprender a Ser. Outras 
medidas estão a ser desenvolvidas (coadjuvação, reforço curricular) com o propósito de promover 
o sucesso educativo de todos e de cada um dos alunos.  

A multiculturalidade tem sido o mote para a realização de atividades inclusivas dos alunos 
estrangeiros, em sala de aula. Tendo o ensino a distância acentuado as desigualdades sociais, 
docentes e técnicos estão bastante empenhados no processo de recuperação e consolidação das 
aprendizagens dos alunos. Também as bibliotecas escolares estão envolvidas nesta missão, apesar 
de o seu papel no apoio à aprendizagem poder ser potenciado. 

No campo da avaliação, o Agrupamento tem vindo a diversificar cada vez mais os instrumentos 
utilizados e a reduzir o peso dos tradicionais “testes”, aspeto ainda não plenamente conseguido. A 
realização de formação, por parte dos professores, poderá contribuir para sustentar um debate mais 
profícuo sobre uma avaliação verdadeiramente pedagógica. Registaram-se evidências significativas 
de feedback aos alunos. 

Há, no geral, um bom envolvimento dos pais/encarregados de educação na vida escolar e os 
docentes incentivam a sua participação. 

 

Planificação e acompanhamento das práticas educativa e letiva 

O trabalho de planificação das atividades é concretizado em equipa, no seio das estruturas de 
coordenação educativa e supervisão pedagógica. São espaços para partilha de materiais e de 
práticas, para a elaboração de instrumentos de avaliação e para a reflexão sobre questões 
relacionadas com o ensino e a aprendizagem. A análise dos resultados é outra das tarefas que os 
professores realizam colaborativamente para encontrarem estratégias adequadas à sua melhoria.  

Para além dos mecanismos autorregulatórios de cada docente, em função da reflexão realizada, os 
responsáveis por aquelas estruturas vão acompanhando o trabalho no âmbito da gestão do currículo. 
Ainda que os processos de observação da prática letiva só existam em situações pontuais, os 
docentes manifestam grande abertura para a partilha da sala de aula. Há muitos anos que o 
Agrupamento colabora com várias instituições do ensino superior, nos estágios supervisionados, na 
formação inicial de professores, nos 1.º e 2.º ciclos do ensino básico.  O projeto de formação no 
âmbito da didática da matemática, já mencionado, é um dos exemplos mais bem conseguidos de 
acompanhamento da prática letiva, com intervenção do docente-formador em sala de aula e 
posterior reflexão em grupo, evidência de inovação pedagógica. 

A boa preparação técnica dos alunos de alguns cursos profissionais é um dos aspetos positivos a 
sublinhar, fruto do trabalhado realizado nas aulas práticas, pelos docentes, e pela sua participação 
em atividades relacionadas com a área de formação (os de Informática são responsáveis pela 
manutenção do parque informático e os de Artes do Espetáculo fazem representações para a 
comunidade, entre outros exemplos). 
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5.4 Resultados 

Resultados académicos 

Os resultados académicos, no 1.º ciclo do ensino básico, no triénio compreendido entre 2016-2017 
e 2018-2019, demonstram que a percentagem de alunos que conclui este ciclo nos quatro anos 
previstos acompanha as taxas e a tendência registadas no país, entre os alunos com um perfil 
semelhante. Verificam-se algumas assimetrias nos resultados entre os diferentes estabelecimentos 
de ensino, matéria que o Agrupamento está a tentar resolver com uma distribuição mais equitativa 
dos recursos. 

No 2.º ciclo do ensino básico, por sua vez, a percentagem de alunos que o conclui no tempo 
expectável segue, no geral, a tendência registada a nível nacional com os alunos com um perfil 
semelhante, embora as taxas assinaladas naquele período sejam ligeiramente inferiores às do país. 
Quanto ao 3.º ciclo, a percentagem de alunos que obtêm positiva nas provas finais do 9.º ano após 
um percurso sem retenções nos 7.º e 8.º anos (percursos diretos de sucesso), no triénio, está em 
linha com a média nacional para alunos com um nível escolar semelhante. 

No ensino secundário, nos cursos científico-humanísticos, a percentagem de percursos diretos de 
sucesso foi inferior à média nacional para alunos semelhantes, nos anos letivos de 2016-2017 e 
2017-2018. Todavia, em 2018-2019, esta taxa melhorou em relação aos anos anteriores e 
posicionou-se em linha com a média nacional. Em relação aos cursos profissionais, embora os 
resultados obtidos progridam em 2018-2019, as taxas de conclusão desta oferta educativa no tempo 
previsto têm sido bastante inferiores à média nacional dos alunos com um perfil semelhante, no 
triénio considerado. 

Os resultados dos alunos com apoio da Ação Social Escolar, nos ensinos básico e secundário, 
demonstram que a percentagem que termina a respetiva oferta no tempo previsto é inferior à média 
nacional para alunos com um perfil semelhante e que frequentam escolas/agrupamentos com apoios 
da Ação Social Escolar idênticos. 

 

Resultados sociais 

As crianças e os alunos, revelam, no geral, um comportamento bastante disciplinado. O ambiente 
educativo, nos diferentes estabelecimentos de educação e ensino, é muito bom e propicia o ensino 
e a aprendizagem. As ocorrências, de natureza pontual, são prontamente resolvidas através de uma 
estratégia que envolve docentes, não docentes e pais/encarregados de educação.  

A par deste trabalho, o Agrupamento promove a participação das crianças e dos alunos na vida das 
escolas, proporcionando-lhes momentos, em assembleias ou nas estruturas/órgãos, para 
expressarem a sua opinião e contribuírem para a melhoria do funcionamento do estabelecimento 
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que frequentam. Nesta linha, seria expectável um maior envolvimento da associação de estudantes, 
com a assunção de responsabilidades mais relevantes. 

 

A componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento representa um dos espaços privilegiados 
para a abordagem de temas como a solidariedade, a sustentabilidade ambiental, o voluntariado, a 
igualdade de género e a educação para a saúde, entre outras, trabalho complementado com projetos 
e outras ações que visam o exercício de uma cidadania interventiva. 

Embora não exista um processo estruturado de recolha de informação sobre o impacto da 
escolaridade no percurso dos alunos, há alguns indicadores muito positivos relativos à entrada no 
ensino superior, quer nos cursos cientifico-humanísticos quer nos profissionais, e acerca da taxa de 
empregabilidade, na respetiva área de formação, nestes últimos. 

 

Reconhecimento da comunidade 

A comunidade educativa, auscultada através de questionários, revela um bom grau de satisfação 
relativamente ao serviço educativo prestado pelo Agrupamento. O acompanhamento proporcionado 
pelos docentes aos alunos, a qualidade do ambiente educativo e o incentivo dado aos 
pais/encarregados de educação para a sua participação na vida das escolas são alguns dos aspetos 
que reúnem maior concordância junto de alunos, profissionais e pais/encarregados de educação. 

O Agrupamento reconhece o trabalho das crianças e dos alunos e valoriza os seus sucessos, expondo 
frequentemente as suas produções. Promove, ainda, os quadros de valor, mérito e excelência, com 
a entrega de diplomas em cerimónia realizada para o efeito. O protagonismo que lhes foi dado na 
sessão de apresentação desta avaliação externa é um bom exemplo da valorização dos seus 
desempenhos. 

 

As instituições com as quais o Agrupamento interage reconhecem grandemente o trabalho realizado 
e o contributo dado para o desenvolvimento da comunidade. As empresas e outros parceiros, no 
âmbito da formação em contexto de trabalho dos cursos profissionais, enaltecem a boa preparação 
científica dos alunos, com experiência da prática, bem como a sua formação pessoal. Outras das 
entidades destacam a proximidade e a abertura das lideranças, facilitadoras do trabalho em rede, e 
a disponibilidade das escolas para aderirem a projetos e a iniciativas locais. O Agrupamento tem 
colocado os seus espaços (desportivos e outros) ao serviço comunitário e partilha o seu 
conhecimento e experiência. 

O Agrupamento goza de uma imagem bastante positiva na comunidade, o que se tem refletido na 
capacidade de atração de alunos e famílias, sobretudo em algumas áreas dos cursos profissionais. 

A eleição dos delegados de turma é, em vários casos, um processo de participação democrática, com 
os alunos candidatos a terem que apresentar os respetivos programas eleitorais. Esta temática tem 
sido ainda trabalhada pela adesão a atividades como os orçamentos participativos e o Parlamento 
dos Jovens. 
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6. Proposta de avaliação intercalar 

 

 

 

 

 

Data: 04-02-2022 

A Equipa de Avaliação Externa: Catarina Delgado, João Calado, Lurdes Campos, Rui Castanheira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________
_ 

 

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 

2022-05-27 

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 das Laranjeiras 

Concelho Lisboa 

Data da constituição Julho de 2012 

Outros   
 

Oferta Formativa 

Nível/Ciclo Crianças/alunos 
(N.º) 

Grupos/turmas 
(N.º) 

Educação Pré-Escolar 276 12 

1.º CEB 657 29 

2.º CEB 380 17 

3.º CEB 646 27 

ES (Científico-Humanístico) 
- Ciências e Tecnologias 
- Ciências Socioeconómicas 
- Línguas e Humanidades 
 

650 24 

ES (Cursos Profissionais) 
- Técnico de Turismo 
-Técnico de Operações 
Turísticas 
-Técnico de Artes do 
Espetáculo/Representação 
- Técnico de Secretariado 
-Técnico de Gestão e 
Programação de Sistemas 
Informáticos 
- Técnico Auxiliar de Saúde 
 
 

331 17 

TOTAL 2940 126 

 

Ação Social Escolar 

Alunos apoiados Número % 

Escalão A 378 13  

Escalão B 252 9  

TOTAL 630 22  

 

Recursos Humanos 

Docentes 306  

Não 
Docentes 

Assistentes 
Operacionais 66  

Assistentes 
Técnicos 10  

Técnicos 
Superiores 3  
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Anexo 2 – Informação estatística 

(Informação estatística atualizada disponível no portal InfoEscolas) 

 

 

  



Agrupamento das Laranjeiras, Lisboa 

 

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

Agrupamento das Laranjeiras, Lisboa 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO171700&nivel=1 

Escola Básica António Nobre, Lisboa 

http://infoescolas.mec.pt/?code=1106002&nivel=1 

Escola Básica das Laranjeiras, Lisboa 

http://infoescolas.mec.pt/?code=1106979&nivel=1 

Escola Básica Frei Luís de Sousa, Lisboa 

http://infoescolas.mec.pt/?code=1106590&nivel=1 

 

 

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

Agrupamento das Laranjeiras, Lisboa 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO171700&nivel=2 

Escola Básica Prof Delfim Santos, Lisboa 

http://infoescolas.mec.pt/?code=1106630&nivel=2 

 

 

 

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

Agrupamento das Laranjeiras, Lisboa 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO171700&nivel=3 

Escola Básica Prof Delfim Santos, Lisboa 

http://infoescolas.mec.pt/?code=1106630&nivel=3 

Escola Secundária D. Pedro V, Lisboa   

http://infoescolas.mec.pt/?code=1106646&nivel=3 

 

 

 

 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO171700&nivel=1
http://infoescolas.mec.pt/?code=1106002&nivel=1
http://infoescolas.mec.pt/?code=1106979&nivel=1
http://infoescolas.mec.pt/?code=1106590&nivel=1
http://infoescolas.mec.pt/?code=UO171700&nivel=2
http://infoescolas.mec.pt/?code=1106630&nivel=2
http://infoescolas.mec.pt/?code=UO171700&nivel=3
http://infoescolas.mec.pt/?code=1106630&nivel=3
http://infoescolas.mec.pt/?code=1106646&nivel=3


ESTATÍSTICAS DO ENSINO SECUNDÁRIO – CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS 

Agrupamento das Laranjeiras, Lisboa 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO171700&nivel=4 

Escola Secundária D. Pedro V, Lisboa   

http://infoescolas.mec.pt/?code=1106646&nivel=4 

 

 

ESTATÍSTICAS DO ENSINO SECUNDÁRIO – CURSOS PROFISSIONAIS 

Agrupamento das Laranjeiras, Lisboa 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO171700&nivel=5 

Escola Secundária D. Pedro V, Lisboa   

http://infoescolas.mec.pt/?code=1106646&nivel=5 

 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO171700&nivel=4
http://infoescolas.mec.pt/?code=1106646&nivel=4
http://infoescolas.mec.pt/?code=UO171700&nivel=5
http://infoescolas.mec.pt/?code=1106646&nivel=5
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Anexo 3 – Questionários de satisfação - relatório 

 



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

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, Lisboa

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. As tarefas que realizo nas aulas são interessantes e ajudam-me a aprender. 132 78,1 34 20,1 3 1,8 0 0,0 0 0,0

02. O professor apoia os alunos quando têm dificuldades em aprender. 139 82,2 26 15,4 2 1,2 1 0,6 1 0,6

03. Sou incentivado a fazer sempre melhor os meus trabalhos na escola. 111 65,7 50 29,6 6 3,6 1 0,6 1 0,6

04. Sou incentivado a fazer pesquisas para alargar os meus conhecimentos. 80 47,3 73 43,2 15 8,9 0 0,0 1 0,6

05. Nas aulas o professor avalia os meus trabalhos para eu melhorar. 126 74,6 42 24,9 1 0,6 0 0,0 0 0,0

06. Eu avalio o meu trabalho nas aulas. 60 35,5 96 56,8 9 5,3 3 1,8 1 0,6

07. São pedidas aos alunos sugestões de melhoria para o funcionamento da escola. 82 48,5 75 44,4 9 5,3 3 1,8 0 0,0

08. Na escola faço trabalhos práticos e experiências. 65 38,5 76 45,0 25 14,8 1 0,6 2 1,2

09. Na escola realizo atividades artísticas. 112 66,3 49 29,0 7 4,1 0 0,0 1 0,6

10. Na escola realizo atividades físicas e desportivas. 132 78,1 31 18,3 3 1,8 1 0,6 2 1,2

11. Sou incentivado a ler, dentro e fora da escola. 120 71,0 40 23,7 7 4,1 0 0,0 2 1,2

12. Na escola uso os computadores/tablets para realizar tarefas escolares. 13 7,7 26 15,4 88 52,1 40 23,7 2 1,2

13. Na escola participo em projetos ligados à saúde e ao bem-estar. 91 53,8 57 33,7 20 11,8 0 0,0 1 0,6

14. Na escola sou incentivado a participar em ações de solidariedade e cidadania. 83 49,1 62 36,7 16 9,5 5 3,0 3 1,8

15. Faço trabalhos de grupo na sala de aula. 79 46,7 77 45,6 10 5,9 1 0,6 2 1,2

16. Alguns dos meus trabalhos são expostos na escola. 96 56,8 54 32,0 17 10,1 1 0,6 1 0,6

17. Os adultos da minha escola ajudam-me sempre que preciso. 131 77,5 31 18,3 5 3,0 0 0,0 2 1,2

18. Na escola os alunos respeitam as diferenças entre uns e outros. 110 65,1 43 25,4 13 7,7 0 0,0 3 1,8

19. Os alunos respeitam os adultos que trabalham na escola. 136 80,5 28 16,6 3 1,8 0 0,0 2 1,2

20. Os alunos participam na elaboração das regras da turma. 120 71,0 39 23,1 9 5,3 0 0,0 1 0,6

21. Sinto-me seguro na escola. 137 81,1 27 16,0 3 1,8 0 0,0 2 1,2

22. Gosto da minha escola. 145 85,8 13 7,7 5 3,0 0 0,0 6 3,6

Total de questionários 169

Muitas vezes Às vezes Raramente Nunca Não Responde

61,9% 28,2% 7,4% 1,5% 1,0%



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

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, Lisboa

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. As tarefas que realizo nas aulas são interessantes e ajudam-me a aprender. 758 52,5 610 42,2 58 4,0 15 1,0 3 0,2

02. Os professores apoiam os alunos quando têm dificuldades em aprender. 877 60,7 504 34,9 46 3,2 14 1,0 3 0,2

03. Sou incentivado a melhorar o meu desempenho escolar. 746 51,7 577 40,0 86 6,0 25 1,7 10 0,7

04. Avalio o meu trabalho nas aulas. 502 34,8 717 49,7 178 12,3 41 2,8 6 0,4

05. Nas aulas, a avaliação contribui para melhorar o meu trabalho. 837 58,0 517 35,8 56 3,9 23 1,6 11 0,8

06. Sou incentivado a apresentar as minhas ideias para melhorar as aulas. 408 28,3 672 46,5 288 19,9 65 4,5 11 0,8

07. Sou motivado a pesquisar para alargar os meus conhecimentos. 471 32,6 658 45,6 235 16,3 32 2,2 48 3,3

08. Na escola realizo trabalhos práticos e experiências. 449 31,1 584 40,4 291 20,2 72 5,0 48 3,3

09. Recorro à biblioteca escolar para enriquecer os conhecimentos. 139 9,6 284 19,7 461 31,9 509 35,2 51 3,5

10.  Na escola uso os computadores/tablets para realizar tarefas escolares. 133 9,2 278 19,3 448 31,0 536 37,1 49 3,4

11. Na escola participo em projetos ligados à saúde e ao bem-estar. 209 14,5 501 34,7 384 26,6 292 20,2 58 4,0

12. Na escola sou incentivado a participar em ações de solidariedade e cidadania. 394 27,3 554 38,4 293 20,3 150 10,4 53 3,7

13. Faço trabalhos de grupo na sala de aula. 360 24,9 616 42,7 303 21,0 96 6,6 69 4,8

14. Tenho oportunidades para apresentar alguns dos meus trabalhos, na escola ou na comunidade. 384 26,6 614 42,5 270 18,7 101 7,0 75 5,2

15. Na escola sou apoiado para fazer as minhas escolhas de orientação escolar e profissional. 463 32,1 586 40,6 195 13,5 125 8,7 75 5,2

16. Os adultos da minha escola ajudam os alunos que precisam. 665 46,1 524 36,3 144 10,0 44 3,0 67 4,6

17. Na escola os alunos respeitam as diferenças entre uns e outros. 552 38,2 595 41,2 184 12,7 46 3,2 67 4,6

18. Os alunos sabem estar de forma adequada nos diferentes espaços escolares. 352 24,4 795 55,1 185 12,8 44 3,0 68 4,7

19. Os professores resolvem bem as situações de indisciplina. 571 39,5 654 45,3 107 7,4 19 1,3 93 6,4

20. São pedidas aos alunos sugestões de melhoria para o funcionamento da escola. 294 20,4 507 35,1 350 24,2 200 13,9 93 6,4

21. O ambiente da minha escola é acolhedor. 442 30,6 564 39,1 233 16,1 114 7,9 91 6,3

22. Sinto-me seguro na escola. 681 47,2 473 32,8 129 8,9 67 4,6 94 6,5

23. Gosto da minha escola. 666 46,1 459 31,8 129 8,9 102 7,1 88 6,1

Total de questionários 1444

34,2% 38,7% 15,2% 8,2% 3,7%

Muitas vezes Às vezes Raramente Nunca Não Responde



Q3 - Questionário aos trabalhadores docentes

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, Lisboa

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. A escola mobiliza a comunidade educativa em torno do projeto educativo. 61 29,3 126 60,6 8 3,8 1 0,5 11 5,3 1 0,5

02. Os docentes estão ativamente envolvidos na consecução da visão que orienta a ação da escola. 53 25,5 118 56,7 16 7,7 3 1,4 17 8,2 1 0,5

03. O trabalho colaborativo entre docentes é efetivo. 61 29,3 128 61,5 11 5,3 2 1,0 5 2,4 1 0,5

04. Os docentes utilizam mecanismos de autorregulação das suas práticas pedagógicas. 52 25,0 127 61,1 5 2,4 0 0,0 22 10,6 2 1,0

05. As lideranças promovem mudanças significativas para a melhoria da escola. 55 26,4 112 53,8 11 5,3 5 2,4 22 10,6 3 1,4

06. As lideranças valorizam os contributos dos docentes para o bom funcionamento da escola. 51 24,5 105 50,5 20 9,6 3 1,4 24 11,5 5 2,4

07. As lideranças gerem bem os conflitos. 47 22,6 99 47,6 16 7,7 2 1,0 38 18,3 6 2,9

08. Os docentes são auscultados e participam na autoavaliação da escola. 37 17,8 114 54,8 18 8,7 3 1,4 29 13,9 7 3,4

09. A autoavaliação da escola contribui para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem. 56 26,9 112 53,8 9 4,3 3 1,4 22 10,6 6 2,9

10. Os recursos educativos são otimizados para o desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem.  41 19,7 120 57,7 28 13,5 1 0,5 12 5,8 6 2,9

11. Os projetos da escola contribuem para a formação pessoal e autonomia das crianças e dos alunos. 70 33,7 120 57,7 6 2,9 0 0,0 6 2,9 6 2,9

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

alunos. 
66 31,7 123 59,1 5 2,4 0 0,0 7 3,4 7 3,4

13. A oferta educativa é adequada às necessidades de formação dos alunos. 60 28,8 107 51,4 16 7,7 1 0,5 17 8,2 7 3,4

14. A escola propicia um ambiente escolar acolhedor. 88 42,3 97 46,6 10 4,8 1 0,5 4 1,9 8 3,8

15. A escola propicia um ambiente escolar inclusivo. 98 47,1 97 46,6 4 1,9 0 0,0 3 1,4 6 2,9

16. As situações de indisciplina são bem resolvidas. 49 23,6 102 49,0 20 9,6 5 2,4 24 11,5 8 3,8

17. A escola promove a realização de formação adequada às prioridades pedagógicas. 32 15,4 107 51,4 27 13,0 4 1,9 29 13,9 9 4,3

18. A escola contribui para o desenvolvimento da comunidade envolvente. 33 15,9 114 54,8 17 8,2 2 1,0 35 16,8 7 3,4

19. Os circuitos de comunicação e informação são eficazes. 51 24,5 120 57,7 21 10,1 2 1,0 5 2,4 9 4,3

20. Gosto de trabalhar nesta escola. 108 51,9 78 37,5 10 4,8 0 0,0 4 1,9 8 3,8

Total de questionários 208

2,7%

Concordo 

Totalmente
Concordo Discordo

Discordo 

Totalmente
Não Sei Não Responde

28,1% 53,5% 6,7% 0,9% 8,1%



Q4 - Questionário aos trabalhadores não docentes

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, Lisboa

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. 3 10,3 18 62,1 5 17,2 2 6,9 1 3,4 0 0,0

02. Os trabalhadores não docentes estão envolvidos no cumprimento dos objetivos do projeto educativo da escola. 1 3,4 17 58,6 6 20,7 2 6,9 3 10,3 0 0,0

03. As lideranças promovem mudanças significativas para a melhoria da escola. 4 13,8 12 41,4 6 20,7 2 6,9 5 17,2 0 0,0

04. As lideranças valorizam os contributos dos trabalhadores não docentes para o bom funcionamento da escola. 1 3,4 18 62,1 5 17,2 2 6,9 3 10,3 0 0,0

05. As lideranças gerem bem os conflitos. 1 3,4 17 58,6 2 6,9 2 6,9 5 17,2 2 6,9

06. Os trabalhadores não docentes participam na autoavaliação da escola. 3 10,3 13 44,8 7 24,1 0 0,0 6 20,7 0 0,0

07. Os recursos são adequados para as atividades desenvolvidas na escola. 0 0,0 17 58,6 11 37,9 0 0,0 1 3,4 0 0,0

08. Os critérios de distribuição de serviço dos trabalhadores não docentes são claros e adequados. 1 3,4 16 55,2 7 24,1 0 0,0 4 13,8 1 3,4

09. A escola propicia um ambiente escolar acolhedor. 3 10,3 20 69,0 5 17,2 1 3,4 0 0,0 0 0,0

10. A escola propicia um ambiente escolar inclusivo. 1 3,4 23 79,3 2 6,9 0 0,0 2 6,9 1 3,4

11. A escola desenvolve projetos que contribuem para o desenvolvimento das crianças e dos alunos. 2 6,9 19 65,5 1 3,4 0 0,0 7 24,1 0 0,0

12. As situações de indisciplina são bem resolvidas. 3 10,3 11 37,9 4 13,8 0 0,0 11 37,9 0 0,0

13. O trabalho desenvolvido pelos trabalhadores não docentes é reconhecido e valorizado na comunidade escolar. 2 6,9 14 48,3 6 20,7 3 10,3 4 13,8 0 0,0

14. Os trabalhadores não docentes são incentivados a fazer a autoavaliação do seu trabalho. 2 6,9 20 69,0 1 3,4 1 3,4 4 13,8 1 3,4

15. A escola promove a realização de formação adequada às necessidades. 0 0,0 10 34,5 10 34,5 2 6,9 4 13,8 3 10,3

16. A escola contribui para o desenvolvimento da comunidade. 2 6,9 19 65,5 3 10,3 0 0,0 5 17,2 0 0,0

17. Os circuitos de comunicação e informação são eficazes. 1 3,4 15 51,7 8 27,6 2 6,9 3 10,3 0 0,0

18. Gosto de trabalhar nesta escola. 9 31,0 16 55,2 3 10,3 0 0,0 1 3,4 0 0,0

Total de questionários 29

1,5%

Concordo 

Totalmente
Concordo Discordo

Discordo 

Totalmente
Não Sei Não Responde

7,5% 56,5% 17,6% 3,6% 13,2%



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

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, Lisboa

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. Conheço o projeto educativo do Agrupamento de Escolas/Estabelecimento de Ensino. 9 12,2 32 43,2 23 31,1 5 6,8 5 6,8 0 0,0

02. Participei na elaboração do projeto educativo do Agrupamento de Escolas/ Estabelecimento de Ensino. 0 0,0 8 10,8 25 33,8 32 43,2 9 12,2 0 0,0

03. O educador informa os pais sobre a intencionalidade da sua ação educativa. 16 21,6 44 59,5 10 13,5 2 2,7 2 2,7 0 0,0

04. Sou incentivado, pelo educador, a participar no planeamento das atividades a realizar. 11 14,9 32 43,2 18 24,3 4 5,4 9 12,2 0 0,0

05. Sou envolvido, pelo educador, em atividades do processo de aprendizagem do meu filho. 15 20,3 35 47,3 13 17,6 3 4,1 7 9,5 1 1,4

06. Sou envolvido no desenvolvimento de estratégias para a inclusão do meu educando. 9 12,2 28 37,8 21 28,4 5 6,8 7 9,5 4 5,4

07. As atividades realizadas promovem o desenvolvimento da curiosidade e autonomia do meu filho. 18 24,3 43 58,1 0 0,0 0 0,0 9 12,2 4 5,4

08. São proporcionados ao meu filho contextos de aprendizagem diversificados, para além da sala de atividades. 11 14,9 43 58,1 5 6,8 1 1,4 10 13,5 4 5,4

09. O educador partilha comigo, com regularidade, os progressos das aprendizagens do meu filho. 12 16,2 36 48,6 14 18,9 2 2,7 5 6,8 5 6,8

10. Estou satisfeito com os progressos das aprendizagens realizadas pelo meu filho. 16 21,6 40 54,1 2 2,7 1 1,4 10 13,5 5 6,8

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

linguagens artísticas, entre outros).
9 12,2 32 43,2 3 4,1 1 1,4 20 27,0 9 12,2

12. O educador aproveita as brincadeiras do meu filho para incentivar mais aprendizagens. 11 14,9 30 40,5 1 1,4 0 0,0 23 31,1 9 12,2

13. Alguns dos trabalhos do meu filho são expostos. 10 13,5 25 33,8 3 4,1 0 0,0 27 36,5 9 12,2

14. O ambiente do JI promove o bem-estar do meu filho. 19 25,7 42 56,8 0 0,0 0 0,0 4 5,4 9 12,2

15. O JI promove o respeito pelas características e interesses de cada criança. 13 17,6 41 55,4 3 4,1 0 0,0 8 10,8 9 12,2

16. Conheço as regras de funcionamento do JI. 16 21,6 44 59,5 1 1,4 0 0,0 1 1,4 12 16,2

17. Os responsáveis do JI promovem o seu bom funcionamento. 16 21,6 40 54,1 0 0,0 0 0,0 6 8,1 12 16,2

18. Participo na autoavaliação do Agrupamento de Escolas/Estabelecimento de Ensino. 3 4,1 17 23,0 20 27,0 7 9,5 14 18,9 13 17,6

19. Gosto que o meu filho frequente este JI. 29 39,2 30 40,5 1 1,4 0 0,0 2 2,7 12 16,2

Total de questionários 74

8,3%

Concordo 

Totalmente
Concordo Discordo

Discordo 

Totalmente
Não Sei Não Responde

17,3% 45,7% 11,6% 4,5% 12,7%



Q6 - Questionário aos Pais e Encarregados de Educação

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, Lisboa

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. Conheço o projeto educativo da escola. 105 7,8 668 49,9 260 19,4 92 6,9 202 15,1 11 0,8

02. Participei na elaboração do projeto educativo da escola. 36 2,7 140 10,5 431 32,2 510 38,1 213 15,9 8 0,6

03. Sou incentivado a acompanhar a vida escolar do meu filho. 484 36,2 637 47,6 120 9,0 59 4,4 29 2,2 9 0,7

04. Conheço bem as regras de funcionamento da escola. 340 25,4 813 60,8 113 8,4 20 1,5 44 3,3 8 0,6

05. Os responsáveis da escola são acessíveis e disponíveis. 308 23,0 689 51,5 151 11,3 62 4,6 121 9,0 7 0,5

06. Os responsáveis promovem o bom funcionamento da escola. 285 21,3 774 57,8 108 8,1 31 2,3 134 10,0 6 0,4

07. O meu filho é incentivado a melhorar sempre os seus resultados escolares. 349 26,1 700 52,3 95 7,1 20 1,5 138 10,3 36 2,7

08. O meu filho é apoiado e incentivado a ultrapassar as suas dificuldades. 282 21,1 697 52,1 126 9,4 33 2,5 163 12,2 37 2,8

09. Sou envolvido no desenvolvimento de estratégias para a inclusão do meu educando. 204 15,2 568 42,5 272 20,3 80 6,0 177 13,2 37 2,8

10. Sou informado sobre as aprendizagens realizadas pelo meu filho. 271 20,3 674 50,4 205 15,3 42 3,1 108 8,1 38 2,8

11. Sou esclarecido sobre a avaliação das aprendizagens do meu filho. 300 22,4 712 53,2 156 11,7 29 2,2 102 7,6 39 2,9

12. Conheço os projetos da escola em que o meu filho está envolvido.  209 15,6 668 49,9 226 16,9 50 3,7 147 11,0 38 2,8

13. O meu filho participa em atividades culturais da escola. 140 10,5 538 40,2 285 21,3 94 7,0 225 16,8 56 4,2

14. O meu filho participa em atividades científicas da escola.  119 8,9 489 36,5 310 23,2 89 6,7 274 20,5 57 4,3

15. O meu filho participa em atividades artísticas da escola. 115 8,6 491 36,7 323 24,1 107 8,0 242 18,1 60 4,5

16. O meu filho participa em atividades desportivas da escola. 180 13,5 692 51,7 211 15,8 60 4,5 132 9,9 63 4,7

17. O professor/diretor de turma do meu filho faz uma boa ligação à família. 481 35,9 623 46,6 72 5,4 20 1,5 87 6,5 55 4,1

18. Os recursos educativos da escola são bem utilizados para as aprendizagens dos alunos. 153 11,4 601 44,9 180 13,5 42 3,1 299 22,3 63 4,7

19. O ambiente da escola promove o bem-estar do meu filho. 195 14,6 784 58,6 148 11,1 29 2,2 105 7,8 77 5,8

20. A escola promove o respeito pelas diferenças. 235 17,6 732 54,7 63 4,7 20 1,5 210 15,7 78 5,8

21. A escola resolve bem as situações de indisciplina. 131 9,8 535 40,0 161 12,0 52 3,9 381 28,5 78 5,8

22. O meu filho sente-se seguro na escola. 283 21,2 825 61,7 93 7,0 12 0,9 46 3,4 79 5,9

23. Participo na autoavaliação da escola. 126 9,4 507 37,9 307 22,9 128 9,6 189 14,1 81 6,1

24. Gosto que o meu filho frequente esta escola. 385 28,8 750 56,1 60 4,5 10 0,7 55 4,1 78 5,8

Total de questionários 1338

2,8%

Concordo 

Totalmente
Concordo Discordo

Discordo 

Totalmente
Não Sei Não Responde

17,9% 47,0% 14,9% 5,8% 11,6%
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