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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório é a súmula do trabalho desenvolvido pela equipa do 

Observatório de Qualidade, no âmbito da Autoavaliação do Agrupamento de Escolas 

de Azeitão, relativo ao ano letivo 2013/2014, tendo como áreas de incidência a 

monitorização do Gabinete de Orientação Disciplinar (GOD), a avaliação dos Serviços 

de Administração Escolar (SAE), a análise dos resultados escolares e a construção do 

site. 

O documento contempla o apuramento de dados e a respetiva análise estatística 

do grau de satisfação relativo ao SAE do Agrupamento e a monitorização das ações de 

melhoria formuladas no ano de 2011/2012 relativas ao GOD.  

No que se refere aos resultados escolares, os documentos produzidos ao longo do 

ano e no final de cada período, não constam no presente relatório em virtude de 

terem sido disponibilizados no site do agrupamento e, atempadamente, objeto de 

análise pelas seguintes estrutura escolares: Direção, Conselho Pedagógico, 

Departamentos e Conselho de Diretores de Turma. 

Acresce, ainda, a autoavaliação da equipa do Observatório de Qualidade. 
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2. ENQUADRAMENTO 

 
2.1. Equipa de Trabalho 

 
A equipa do Observatório de Qualidade é constituída pelos seguintes elementos:  

 Fernanda Santos - docente 1º Ciclo (Coordenadora da Equipa)  

 Cristina Guimarães – educadora de infância 

 Isabel Farinha – docente 2º Ciclo 

 Luís Rendas – docente do 3º ciclo 

 Luísa Bonita- docente 3º Ciclo  

 Paula Felisberto - docente 3º Ciclo 

 Isabel Gonçalves – assistente operacional 

 Carolina Couto – representante dos alunos 

 João Vieira-representante dos encarregados de educação 

 

2.2. Cronograma 

Atividades 

 Meses 

set/out nov. dez jan  fev. março abril/maio  junho 

1ª Etapa 

         

Constituir a Equipa         

Planear a autoavaliação         

2ª Etapa 

         

Construir e aplicar os 

instrumentos de auto-

avaliação 

 

 

       

Recolher, tratar e 

analisar os dados 

        

Elaborar o relatório final         

3ª Etapa 

Divulgar os resultados         

Elaborar Plano de 

Melhoria 

        

Planear Autoavaliação 

seguinte 
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2.3. Objetivos do Observatório de Qualidade 

 

 dar continuidade ao processo de autoavaliação escolar, tendo como 

referencial os parâmetros da IGEC – Inspeção Geral da Educação e Ciência; 

 assegurar o sucesso educativo, continuando a promover uma cultura de 

qualidade, exigência e responsabilidade no agrupamento;  

 estimular e sensibilizar a comunidade educativa para a sua participação 

efetiva no processo de avaliação; 

 promover a divulgação dos dados recolhidos junto da comunidade educativa; 

 medir o grau de satisfação da comunidade educativa, permitindo ao 

Agrupamento tomar decisões fundamentadas e organizar modelos próprios de 

atuação; 

 refletir criticamente com vista à eficácia do desempenho do Agrupamento; 

 promover uma cultura de melhoria constante da organização, gestão, 

funcionamento e dos resultados obtidos pelo agrupamento, bem como do seu 

Projeto Educativo; 

 acompanhar a implementação das Ações de Melhoria formuladas no ano de 

2011/2012 relativas ao GOD; 

 formular sugestões de melhoria. 

 

 

3. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

Na monitorização das ações de melhoria formuladas no relatório do Observatório 

de Qualidade, no ano de 2011/2012, relativas ao Gabinete de Orientação Disciplinar 

(GOD), a metodologia aplicada centrou-se na análise documental e na entrevista à 

coordenadora do GOD. 

Em relação à monitorização dos resultados escolares, a mesma foi realizada por 

período e no final do ano letivo, com recurso ao tratamento e análise estatística dos 

dados numéricos internos e externos, referentes à avaliação dos alunos do 

Agrupamento. 
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Relativamente ao grau de satisfação dos Serviços de Administração Escolar do 

Agrupamento (SAE), a metodologia utilizada consistiu na análise documental, na 

elaboração e na aplicação de questionários aos seguintes elementos da comunidade 

educativa: docentes, alunos, assistentes operacionais, assistentes administrativos, 

pais e encarregados de educação. Os resultados baseiam-se na análise estatística dos 

dados recolhidos. 

Nos questionários utilizou-se uma escala para medir o grau de satisfação do 

público-alvo, com a seguinte terminologia: 1 – Insatisfeito; 2 - Pouco satisfeito; 3 – 

Satisfeito; 4 – Muito satisfeito e 5- Plenamente satisfeito. 

Foram aplicados dois questionários distintos, um às assistentes administrativas 

(anexo 1) e outro aos restantes elementos da comunidade educativa (anexo 2). 

Foram dadas algumas sugestões de melhoria pelos inquiridos, sendo que as 

mesmas foram incorporadas na análise dos resultados. 

Em relação aos pais/encarregados de educação e aos alunos a opção foi a de 

escolher dois por turma, aleatoriamente. No ensino pré-escolar e 1ºciclo apenas se 

realizaram questionários aos encarregados de educação. 

Aos docentes e aos alunos os questionários foram aplicados, de modo eletrónico, 

através do Google Docs e em suporte de papel aos restantes grupos. Para o 

tratamento estatístico da amostragem estratificada recorreu-se à aplicação Microsoft 

Excel. 

Utilizou-se uma amostragem estratificada (quadro 1). 

 

População -Alvo 
A. 

Administrativos 
Professores Alunos A. Operacionais E. Educação 

Dimensão da 
População 

8 114 1755 38 1707 

Nº de Inquéritos 
distribuídos 

8 114 75 38 136 

Nº de respostas 8 78 69 34 106 

Taxa de Respostas (%) 100,00 68,42 92,00 89,47 77,94 

 
Quadro 1: Ficha técnica  
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Salienta-se que os resultados dos questionários referem-se à média da opinião dos 

grupos. Dos resultados obtidos construíram-se gráficos com os resultados globais e, 

da análise destes, identificaram-se pontos fortes, áreas e sugestões de melhoria ao 

nível de cada grupo. Foram ainda construídos gráficos onde constam os resultados 

globais do Agrupamento a cada um dos itens colocados (anexo 3) e sempre que 

pertinente a análise dos mesmos foi inserida. 

A análise documental abrangeu alguns documentos do Agrupamento, tais como: o 

Regimento Interno do GOD, atas das reuniões de Conselho de Diretores de Turma, 

Relatório Final do Observatório de Qualidade de 2011/2012, documentos relativos ao 

GOD e Regimento Interno do SAE. 

Para além destes, foram consultados os seguintes documentos de gestão: Carta 

de Missão da Diretora, Regulamento Interno do Agrupamento, Projeto Educativo do 

Agrupamento e Projeto Curricular do Agrupamento. 

Com o objetivo de se obter mais informações e de esclarecer algumas dúvidas 

suscitadas após a consulta e análise documental, foram realizados contactos diretos e 

presenciais com a coordenadora do GOD, serviço monitorizado.  

 

 

4. RESULTADOS ESCOLARES INTERNOS 

 

Durante o ano letivo a equipa deu continuidade ao trabalho de monitorização dos 

resultados escolares do Agrupamento, produzindo no final de cada período relatórios 

circunstanciados com a evolução de resultados por turma/ano e disciplina ao longo 

do ciclo, qualidade do sucesso, acompanhamento trimestral/comparativo de 

resultados escolares dos alunos retidos e eficácia dos Planos de Acompanhamento. 

Estes relatórios serviram de base à análise das várias estruturas de gestão e 

supervisão do Agrupamento.  
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5. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR - SAE 

 
5.1. Análise dos dados dos questionários relativos ao SAE 

 

 

Os resultados em análise são referentes a um universo de 8 respostas num 

total de 8 questionários aplicados.  

 

Pontos fortes:  
 

 nível de envolvimento da equipa nos SAE e na respetiva missão; 

 envolvimento da equipa em atividades de melhoria; 

 forma como os objetivos individuais e partilhados são fixados; 

 ambiente de trabalho; 

 desenvolver trabalho em equipa; 

 equipamentos informáticos disponíveis. 
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Áreas de melhoria:  
 

 satisfação com as condições de trabalho: horário de trabalho e a 

possibilidade de conciliar o trabalho com a vida familiar e assuntos 

pessoais. 

 
Sugestões de melhoria:  
 

 reunião entre direção e SAE de forma a otimizar as áreas de melhoria 

enfoque. 

 
 

 

Os resultados em análise são referentes a um total de 78 questionários 

aplicados. 

 
Pontos fortes: 

Com maior expressividade: 

 
 recetividade e conduta demonstrada no atendimento; 

 cumprimento dos compromissos assumidos; 

 organização da secretaria pela gestão de processos. 
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Áreas de melhoria: 
 

 privacidade dos utentes no atendimento. 

 

Sugestões de melhoria:  
 

 dotar o espaço de equipamentos que proporcionem alguma privacidade 

aos utentes. 

 

 

 

Os resultados em análise são referentes a um total de 69 questionários 

aplicados. 

 
Pontos fortes: 

 

 valor global dos serviços prestados pelos Serviços de Administração 

Escolar (SAE); 

 organização da secretaria pela gestão de processos;  

 capacidade de organização face às solicitações de serviços;  

 qualidade de informação disponibilizada. 
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Áreas de melhoria: 

 privacidade dos utentes no atendimento. 

 

Sugestões de melhoria:  
 

 dotar o espaço de equipamentos que proporcionem alguma privacidade 

aos utentes. 

 

 

 

Os resultados em análise são referentes a um total de 106 questionários 
aplicados. 

 
Pontos fortes:  
 
 valor global dos serviços prestados pelo SAE; 

 qualidade da informação disponibilizada; 

 organização da secretaria pela gestão de processos. 

 
Áreas de melhoria:  
 
 horário de atendimento aos utentes; 

 privacidade dos utentes no atendimento. 
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Sugestões de melhoria:  
 
 ajustar o horário do SAE.  

 dotar o espaço de equipamentos que proporcionem alguma privacidade 

aos utentes. 

 

 

Os resultados em análise são referentes a um total de 34 questionários 
aplicados 

 
Pontos fortes:  
 
 valor global dos serviços prestados pelo SAE; 

 cumprimento dos compromissos assumidos; 

 organização da secretaria pela gestão de processos; 

 disponibilidade das funcionárias. 
 

Áreas de melhoria:  
 
 privacidade de utentes no atendimento. 

 

Sugestões de melhoria:  
 

 dotar o espaço de equipamentos que proporcionem alguma privacidade 

aos utentes.  
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5.2. Conclusão da análise dos dados dos questionários  

 

Da análise realizada aos diferentes grupos, com exceção do grupo das assistentes 

administrativas, concluímos que o desempenho global dos serviços prestados à 

comunidade é um ponto forte, com destaque para a organização da secretaria pela 

gestão de processos. No entanto, o horário de funcionamento aos utentes e a 

privacidade dos mesmos no atendimento, são áreas a melhorar.  

Relativamente à análise dos resultados do questionário aplicado às assistentes 

administrativas inferimos que há muitos pontos fortes, o que se traduz num grau de 

satisfação elevado.  

Os pontos fortes identificados em todos os setores indicam que estamos a 

trabalhar num patamar de Muito Satisfeito caminhando para o Plenamente Satisfeito.  
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6. GOD  

 

6.1. Monitorização do GOD  

 

1. Liderança 

1.1. Orienta a organização desenvolvendo a visão, missão e valores 

Sugestões de melhoria Monitorização 

 

 Elaborar o Regimento Interno do GOD. 

 

 Explicitar no Projeto Educativo e no 

Regulamento Interno a visão e os objetivos 

operacionais e estratégicos do GOD. 

 

 

 

 Reformular, no campo 4.5 do Projeto 

Curricular do Agrupamento, o âmbito da 

ação do GOD. 

 

 Criar mecanismos de combate à indisciplina, 

no primeiro ciclo. 

 

 

 

 

 

 Já existe. 

 

 No PE não está explícito, só consta (ponto 8.2 

Resultados sociais e 8.2.1 (In disciplina) –

“resultados da indisciplina”. No R.I. não está 

explícita a visão e os objetivos operacionais 

do GOD. 

 

 No PCA, para este quadriénio, não consta 

qualquer referência ao GOD. 

 

 

 A coordenadora do GOD reúne, no início do 

ano e ao longo do ano, com a adjunta do 1º 

ciclo da direção, com o objetivo de 

sinalizar/identificar situações problemáticas 

de indisciplina. 

 A coordenadora do GOD reúne com a 

professora titular de turma e encarregados de 

educação, sempre que se verifiquem 

situações de indisciplina que o justifiquem. 

 A coordenadora da escola da Brejoeira realiza 

assembleias de delegados de turma, 

mensalmente, tendo em vista a prevenção. 
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1. Liderança 

1.2. Desenvolve e implementa um sistema de gestão da organização, do desempenho e da 

mudança 

Sugestões de melhoria Monitorização 

 

 Levantamento/estudo das horas/dias com o 

número de participações de ocorrência. 

 

 

 

 

 

 Promover a implementação de estratégias de 

integração ao nível dos programas de tutoria 

e da frequência de clubes. 

 

 

 

 Encaminhar alguns dos alunos reincidentes 

para o serviço de psicologia/parceiros. 

 

 

 Não foi realizado na medida em que o 

número de docentes no GOD e distribuição 

dos mesmos em cada ano letivo, dependem 

diretamente da distribuição de serviço e do 

número de horas possíveis de atribuir à 

componente não letiva dos docentes. 

 

 Art.º 5 do RI (2013/2016) do GOD, ponto 6. 

“Participar na implementação e supervisão 

de estratégias, tendo em vista a plena 

integração dos alunos e das alunas na 

comunidade escolar.” 

 

 Articulação da coordenadora com o diretor de 

turma no encaminhamento do aluno para 

programa de tutoria/SPO/ CPCJ/PIEF/Ofertas 

Alternativas do Sistema Educativo/ 

CERZIMBRA/ Associação Meninos de Oiro. 
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1. Liderança 

1.3. Motiva e apoia as pessoas da organização e serve de modelo  

Sugestões de melhoria Monitorização 

 

 Divulgar o GOD junto da comunidade, tendo 

em vista a melhoria do serviço e o 

envolvimento de todas as partes 

interessadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inserir ponto na ordem de trabalhos das 

reuniões de Departamento para análise, 

reflexão. 

 

 

 

 

 

 

 Realização/ visionamento e publicação de um 

documento com informações sobre o serviço, 

objetivos, funcionamento e procedimentos 

para os Diretores de turma, conselho de 

Tutores, Assistentes Operacionais e docentes 

da equipa do GOD. 

 

 Reuniões de Conselho de Diretores de 

Turma/Assistentes Operacionais/ reuniões 

com a Associação Meninos de Oiro no início do 

ano e ao longo do ano letivo com as técnicas 

que acompanham as famílias/ CERZIMBRA/ 

Ed. Especial/SPO. 

 

 

 Não existe. 

Obs.: por se tratar de medidas relacionadas com 

a disciplina/ indisciplina, a coordenadora 

considera que é mais eficaz e pertinente a 

análise e reflexão sobre o GOD em sede de 

conselho diretores de turma, nos conselhos de 

turma, junto dos diretores de turma e 

assistentes operacionais. Os departamentos 

estarão mais vocacionados para proceder à 

análise/ reflexão do sucesso/insucesso. 
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2. Planeamento e Estratégia 

2.1. Obtém informação relacionada com as necessidades presentes e futuras das partes 

interessadas 

Sugestões de melhoria Monitorização 

 

 Clarificar o campo“ Nome do docente 

/assistente operacional”, na ficha de registo 

de ocorrências (registo do nome do docente 

ou do assistente operacional que faz a 

participação; em algumas situações está o 

registo do nome do docente que recebe o 

aluno no GOD). 

 

 Comunicar, atempadamente, a informação 

aos pais e encarregado de educação da ida 

do educando para o GOD (ex. telemóvel). 

 

 Clarificado na nova ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 A partir de Janeiro de 2014, com a mudança 

de instalações do GOD para o Bloco A é 

possível, atempadamente, informar os 

encarregados de educação via telefone. 

 

2. Planeamento e Estratégia 

2.3. Implementa o planeamento e a estratégia em toda a organização 

Sugestões de melhoria Monitorização 

 

 Planificar e definir estratégias de atuação 

comuns de combate à indisciplina, escutando 

a comunidade. 

 

 

 

 

 

 Fazer a divulgação/análise do relatório 

trimestral na comunidade. 

 

 Realizado essencialmente junto dos 

assistentes operacionais, professores titulares 

de turma, coordenadores de escola e dos 

diretores de turma. 

Obs.: A coordenadora irá promover encontros de 

sensibilização/articulação com os 

representantes da Associação de Pais e com os 

representantes dos pais das turmas. 

 Já é realizado no conselho pedagógico, no 

conselho de diretores de turma e no conselho 

geral. 
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3. Direção/Coordenação e Equipa do GOD 

3.1. Planeia e gere os recursos humanos de forma transparente em sintonia com o planeamento 

e a estratégia 

Sugestões de melhoria Monitorização 

 

 Realizar um estudo/análise comparativa 

entre custo/ benefício da hora do docente 

da equipa do GOD face às necessidades. 

 

 Não foi realizado, na medida que o número 

de docentes no GOD e distribuição dos 

mesmos variam de ano para ano letivo, por 

dependerem diretamente da distribuição de 

serviço e do número de horas possíveis de 

atribuir à componente não letiva dos 

docentes. 

 
 
 

3. Direção/Coordenação e Equipa do GOD 

3.2. Envolve as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades 

Sugestões de melhoria Monitorização 
 

 Realizar questionários à equipa e 

comunidade educativa. 

 

 Divulgar os resultados/conclusões dos 

questionários. 

 

 Envolver a equipa no desenvolvimento de 

estratégias e na implementação de ações de 

melhoria. 

 

 Não realizado. 

 

 

 Não realizado.  

 

 

 Realizado nas reuniões com a equipa do 

GOD. 
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4. Processos 

4.1. Identificar, conceber os processos chave 

Sugestões de melhoria Monitorização 

 

 Realizar uma reunião, no início do ano 

letivo, entre a coordenadora e a equipa do 

GOD, para dar as informações constantes no 

documento do Gabinete de Orientação 

Disciplinar - PowerPoint, reforçar a 

importância de determinados procedimentos 

nos quais se têm verificado falhas, informar 

sobre a atitude a adotar durante o processo 

(formalidade, autoridade, …), entre outros. 

 Fazer constar o documento do GOD - 

PowerPoint na plataforma moodle, em 

espaço próprio, acessível a todos os 

professores. 

 Numerar e identificar todos os documentos 

utilizados pelo GOD. 

 Aplicar um inquérito à equipa do GOD, no 

final do primeiro período, de forma a medir 

a eficácia da informação prestada. 

 

 Selecionar, sempre que possível, docentes 

que se enquadrem no perfil definido. 

 

 Reforçar junto de todos os professores a 

obrigatoriedade de elaborar uma 

participação disciplinar ao diretor de turma, 

no prazo de um dia útil. 

 

 

 Realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Não realizado. 

Obs.: A plataforma esteve em construção/ 

renovação. 

 

 Não realizado. 

 

 Não realizado. 

Obs.: A coordenadora retira o feedback da 

informação prestada num trabalho informal, 

mas contínuo junto dos elementos da equipa. 

 Não tem sido possível, por estar dependente 

da distribuição de serviço e do número de 

horas disponíveis em cada ano letivo. 

 Sim. Na reunião de conselho de diretores de 

turma consta na ordem de trabalhos com o 

objetivo de ser tratado nos primeiros 

conselhos de turma. 
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 Acrescentar na ficha de ocorrência a 

seguinte nota: “ É obrigatório entregar a 

participação disciplinar ao diretor de turma, 

no prazo de um dia útil”. 

 Subdividir os comportamentos na ficha de 

ocorrência, inserindo os termos “Grave” e 

“Muito Grave” tal como estão descritos no 

documento do GOD – PowerPoint. 

 A equipa do GOD deverá comunicar de 

imediato a ocorrência ao encarregado de 

educação. Esta comunicação terá o 

impacto/efeito desejado apenas se for feita 

via telefone. Caso o docente da equipa não 

consiga comunicar com o encarregado de 

educação, deverá ser o diretor de turma a 

fazê-lo, no prazo máximo de um dia. 

 Definir as informações que devem ser 

transmitidas ao encarregado de educação. 

 O diretor de turma deve comunicar à 

coordenadora do GOD sempre que um aluno 

regista uma infração disciplinar 

correspondente a um comportamento “Muito 

Grave”, com vista à uniformização de 

procedimentos de atuação. 

 Realizar uma tarefa com carácter pedagógico 

indicada pelo professor do GOD. Sugere-se a 

cópia de excertos do Regulamento Interno da 

escola e/ou a cópia de textos formativos que 

visem corrigir o comportamento. Acrescentar 

uma coluna na ficha de registo de 

ocorrências onde constará a tarefa realizada 

 

 Não realizado. 

 

 

 

 Não realizado. 

 

 

 

 Já solucionado com a mudança de 

instalações para o Bloco A. 

 

 

 

 

 

 

 Consta no ponto 5 do art.º 7º do RI do GOD. 

 

 De acordo com a legislação em vigor Lei 

nº52/2012 o DT é obrigado a atuar a partir 

de um número definido em termos de saída 

de sala de aula. 

 

 

 Após a reflexão realizada pelo aluno, sempre 

que possível, o aluno realiza cópia dos 

excertos do RI e/ou do Estatuto do Aluno, as 

quais se encontram disponíveis no gabinete 

do GOD e cuja informação sobre este 

procedimento é dado a conhecer à equipa; 
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pelo aluno. Sugere-se a construção de um 

dossiê com textos formativos dirigidos à 

correção de comportamentos. 

 

 Clarificar o campo “Nome do 

docente/assistente operacional”, na ficha de 

registo de ocorrências. (Registo do nome do 

docente ou do assistente operacional que faz 

a participação; em algumas situações está o 

registo do nome do docente que recebe o 

aluno no GOD). 

 

 

 

 

 Realizado. Já alterado na nova ficha de 

registo de ocorrências. 

 

5. Resultados Orientados para os Alunos 

Sugestões de melhoria Monitorização 

 

 Procurar instituições que funcionem como 

intervenientes junto das famílias. 

 

 Solicitar a intervenção dos serviços de 

psicologia, no caso de alunos reincidentes, 

para avaliar a situação e ajudar a 

estabelecer um plano de ação. 

 

 Comunicar a ocorrência ao encarregado de 

educação, via telefone. 

 

 O diretor de turma deve comunicar à 

coordenadora do GOD sempre que um aluno 

regista uma infração disciplinar 

correspondente a um comportamento “Muito 

Grave”, com vista à uniformização de 

procedimentos de atuação. 

 

 

 

 Associação Meninos de Oiro, a CPCJ, o 

Tribunal de Família e EMAT. 

 

 A solicitação da intervenção dos serviços de 

psicologia é realizada em articulação com os 

diretores de turma. 

 

 

 Resolvido com a alteração do GOD para o 

Bloco A. 

 

 De acordo com a legislação em vigor Lei 

nº52/2012, o diretor de turma é obrigado a 

atuar a partir de um número definido em 

termos de saída de sala de aula. 
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 Realizar uma tarefa com carácter pedagógico 

indicada pelo professor do GOD. Sugere-se a 

cópia de excertos do Regulamento Interno da 

escola e/ou a cópia de textos formativos que 

visem corrigir o comportamento. Acrescentar 

uma coluna na ficha de registo de 

ocorrências onde constará a tarefa realizada 

pelo aluno. Sugere-se a construção de um 

dossiê com textos formativos dirigidos à 

correção de comportamentos. 

 

 O diretor de turma promove a reflexão sobre 

a infração cometida por um aluno da turma, 

sobre a medida disciplinar aplicada e as suas 

consequências. 

 

 

 Ao contactar o encarregado de educação o 

professor do GOD deve reforçar a 

importância deste atuar em consonância com 

a escola. 

 

 Definir o perfil e a atitude do professor a 

integrar a equipa do GOD. 

 

 

 Realizar uma ação de formação para os 

funcionários indicando formas de atuação 

para com os alunos com vista a uma melhoria 

de comunicação e reconhecimento de 

autoridade no assistente operacional – 

importância de uniformidade de atuações. 

 

 Após a reflexão realizada pelo aluno, sempre 

que possível, o aluno realiza cópia dos 

excertos do RI e/ou do Estatuto do Aluno, as 

quais se encontram disponíveis no gabinete 

do GOD (cópias) e cuja informação sobre este 

procedimento é dado a conhecer à equipa. 

 

 

 

 

 

 Não está relacionado com as competências da 

coordenadora e/ou com os elementos da 

equipa, embora seja por vezes realizada a 

proposta da reflexão junto do diretor de 

turma.  

 

 Esta indicação não existia formalmente para 

a equipa, embora pontualmente pudesse ser 

realizada. O facto de não haver possibilidade 

de acesso, via telefone dificultava.   

 

 Não tem sido possível, por estar dependente 

da distribuição de serviço e do número de 

horas disponíveis em cada ano letivo. 

 

 Não. Só realizado na reunião com os 

assistentes operacionais. Poderá ser realizado 

através do Plano de Formação. 
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6 Resultados Relativos à Equipa do GOD, aos Professores e aos Assistentes Operacionais 

6.1. Resultados relativos à equipa do GOD 

Sugestões de melhoria Monitorização 

 

 Realizar reuniões entre a coordenadora e a 

equipa do GOD, em especial no início do ano 

letivo. 

 

 Definir o perfil e a atitude do professor a 

integrar a equipa do GOD; selecionar 

docentes que se enquadrem num perfil 

definido. 

 

 Evitar colocar docentes muitas horas 

seguidas no GOD. 

 

 Criar um espaço físico único para o GOD, de 

preferência no bloco A, atribuindo um cariz 

mais formal ao gabinete. 

 

 Realizado.  

 

 

 

 Não realizado, por estar dependente da 

distribuição de serviço e do número de horas 

disponíveis em cada ano letivo. 

 

 

 Não se verifica. 

 

 Realizado. 

 

6. Resultados Relativos à Equipado GOD, aos Professores e aos Assistentes Operacionais 

6.2. Resultados relativos aos professores/Diretores de turma 

Sugestões de melhoria Monitorização 

 

 Intervenção dos serviços de psicologia da 

escola, no caso de alunos reincidentes, para 

avaliar a situação e orientar na elaboração 

de um plano de ação. 

 Na primeira reunião de conselho de diretores 

de turma é importante a coordenadora do 

GOD reforçar a necessidade de uniformizar 

modos de atuação do conselho de turma, 

com vista à diminuição da indisciplina. Os 

 

 Realizado. Sempre em articulação com os 

diretores de turma. 

 

 

 Realizado. 
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diretores de turma serão os interlocutores 

desta mensagem nos conselhos de turma. 

 Instituir o uso de um dossiê de turma, onde 

também conste a informação relativa a 

medidas disciplinares. 

 

 

 

 A coordenadora faz o tratamento dos dados 

com a identificação dos alunos e das turmas 

com maior número de ocorrências e das 

respetivas medidas disciplinares, 

quantificando por período o número de alunos 

infratores. Este trabalho é realizado em 

articulação com o responsável do Projeto 

Turma +. 

 

6. Resultados Relativos à Equipado GOD, aos Professores e aos Assistentes Operacionais 

6.3. Resultados orientados para os assistentes operacionais 

Sugestões de melhoria Monitorização 

 

 Realizar uma ação de formação para os 

funcionários indicando formas de atuação 

para com os alunos com vista a uma 

melhoria de comunicação e reconhecimento 

de autoridade no assistente operacional – 

importância de uniformidade de atuações. 

 Solicitar a intervenção dos serviços de 

psicologia, no caso de alunos reincidentes, 

para avaliar a situação e ajudar a 

estabelecer um plano de ação. 

 Comunicar a ocorrência ao encarregado de 

educação, via telefone. 

 Impedir a utilização do telemóvel no 

percurso sala de aula para o GOD. 

 

 

 Não. Só realizado na reunião com os 

assistentes operacionais. 

Obs.: Poderá ser realizado através do Plano de 

Formação. 

 

 

 Realizado. Sempre em articulação com os 

diretores de turma. 

 

 

 Já possível após a mudança de instalações 

para o Bloco A.    

 Realizado. Os assistentes operacionais foram 

informados e sensibilizados, mas não é 

possível quantificar/ monitorizar. Por outro 

lado esse impedimento poderá conduzir a 

mais uma ocorrência e não tem suporte legal. 
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6.2. Conclusão GOD 

 

Conclui-se que houve uma reflexão e aceitação relativamente às sugestões de 

melhoria apresentadas no relatório de Avaliação Interna realizado pelo Observatório 

de Qualidade no ano letivo 2011/2012, tal pode ser constatado através da análise das 

medidas/ações implementadas com base nas sugestões propostas no relatório acima 

referido.  

Destacam-se: a mudança de instalações do GOD para o Bloco A, possibilitando 

informar, atempadamente, os encarregados de educação via telefone; as reuniões 

realizadas entre a coordenadora e a equipa do GOD; a articulação com o serviço de 

psicologia e diretores de turma, no caso de alunos reincidentes, para avaliar a 

situação e orientar na elaboração de um plano de ação; a articulação da 

coordenadora do GOD com os diretores de turma, nomeadamente na uniformização 

dos modos de atuação do conselho de turma, com vista à diminuição da indisciplina e 

o tratamento dos dados com a identificação dos alunos e das turmas com maior 

número de ocorrências e das respetivas medidas disciplinares, quantificados por 

período com o número de alunos infratores. 

Das sugestões de melhoria não implementadas constata-se que as mesmas 

prendem-se com o suporte legal, com as medidas/ações que não são da competência 

da coordenadora e com os condicionantes relativos à elaboração dos horários dos 

docentes. 

Sugere-se que, relativamente aos assistentes operacionais e à importância de 

uniformidade de atuações no combate à indisciplina nos diferentes espaços, sejam 

incluídas no respetivo Plano de Formação, ações com vista a uma melhoria de 

comunicação e do reconhecimento da autoridade dos mesmos.  

Recordando o explicitado na introdução do relatório do Observatório de 

Qualidade realizado no ano letivo 2011/2012 “O presente relatório pretende 

proporcionar dinâmicas que permitam melhorar os pontos críticos e divulgar os 

aspetos positivos do serviço que responde aos problemas disciplinares verificados na 

escola - o Gabinete de Orientação Disciplinar (GOD). Assim sendo, ao refletir sobre os 

resultados alcançados consolida-se uma cultura de reflexão e de mudança na 

escola”, concluímos que os objetivos foram atingidos. 

 

 



Relatório do Observatório de Qualidade – 2013/2014 Página 25 

 

7. AUTOAVALIAÇÃO DA EQUIPA DO OBSERVATÓRIO DE QUALIDADE 

 

Como balanço do trabalho produzido ao longo do ano letivo, considera-se que o 

mesmo foi abrangente e consubstanciou o Plano de Melhoria traçado em 2013, o 

Contrato de Autonomia do Agrupamento e a Carta de Missão da Diretora.  

Em termos gerais, as ações a desenvolver foram implementadas e contribuíram 

para a melhoria do desempenho do Agrupamento.  

No quadro seguinte elencamos as ações desenvolvidas e seu grau de execução. 

 

 

Áreas de melhoria  

4. O acompanhamento, a monitorização e avaliação da eficácia das medidas implementadas, a fim de 

se consolidar a cultura de autoavaliação e garantir o progresso sustentado do Agrupamento.  

Ações a desenvolver 
Grau de 

execução 
Observações 

Realização de uma reunião por período entre o 

Observatório de Qualidade e as várias equipas 

de avaliação, a fim de ser preparada uma 

avaliação global.  

  

 

Esta ação foi unicamente 

realizada pela equipa do 

Observatório. No presente ano, o 

Observatório, também tem a 

função de avaliar as taxas de 

sucesso/insucesso do 

agrupamento. Passou a integrar o 

elemento anteriormente 

responsável por essa avaliação.  

Resultados escolares e taxas de sucesso  

(final da cada período/ano letivo)   
http://site.aveazeitao.pt/ 

Monitorização dos planos de melhoria 

implementados.   
GOD 

Criação de um espaço do Observatório de 

Qualidade no site da escola onde se divulguem 

os objetivos, os documentos elaborados e se 

incentive a comunidade escolar a participar no 

processo de autoavaliação.  

  

http://obqualidade.aveazeita

o.pt/index.php/en/ 

http://site.aveazeitao.pt/
http://obqualidade.aveazeitao.pt/index.php/en/
http://obqualidade.aveazeitao.pt/index.php/en/
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8. NOTAS FINAIS 

 

Esta equipa procedeu à conclusão dos trabalhos com a elaboração e entrega do 

presente relatório, o qual visa a reflexão de práticas e a partilha de opiniões.  

Do confronto de ideias é fundamental que se construa um diagnóstico o mais 

consensual possível e que, a partir dele, se definam planos de melhoria do 

funcionamento do Agrupamento. 

O planeamento estratégico, através do Plano de Melhoria, permite a 

operacionalização dos objetivos, mediante atividades e instrumentos, de forma a 

prosseguir a política e a estratégia definidas pelo Agrupamento e expressas no 

Projeto Educativo, dando cumprimento e garantia da eficácia da escola.   

É importante considerar que os pontos que hoje são considerados fortes não estão 

permanentemente adquiridos. É preciso melhorar uns sem descurar os outros, 

constituindo os aspetos que devemos melhorar um desafio constante, na procura da 

escola que desejamos ter.  

Agradecemos a participação de todos os elementos da comunidade escolar que 

deram o seu contributo através da disponibilidade e adesão demonstradas aquando 

da aplicação dos questionários. 

Salientamos a colaboração e disponibilidade da coordenadora do GOD para a 

concretização deste trabalho.  

Como principais dificuldades, salientam-se o processo de formação da equipa, a 

incompatibilidade horária e a sobreposição de tarefas escolares dos membros da 

equipa, o que colocou constrangimentos de tempo, condicionando o desenvolvimento 

de um trabalho mais aprofundado em termos de análise de dados. 
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9. ANEXOS 
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Anexo 1- Questionário às Assistentes Administrativas  

 

Agrupamento de Escolas de Azeitão - 171049 
Escola Básica de Azeitão 

Escola Básica de Brejos do Clérigo 
Escola Básica de Casal de Bolinhos 

Escola Básica de Vila Nogueira de Azeitão 
Escola Básica de Vila Fresca de Azeitão 

Escola Básica de Vendas de Azeitão 
Escola Básica da Brejoeira 

 

 
RESULTADOS RELATIVOS ÀS PESSOAS 

 
QUESTIONÁRIO À EQUIPA DOS SAE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medições da satisfação e motivação das pessoas segundo a escala: 
 
1 – Insatisfeito 
2 - Pouco satisfeito 
3 – Satisfeito 
4 - Muito satisfeito   
5- Plenamente satisfeito 

 

1. Satisfação do desempenho global da organização 

 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Sugestões de Melhoria 

Imagem dos Serviços de Administração 
Escolar (SAE). 

    
  

Desempenho global dos SAE.     
  

Papel dos SAE na comunidade educativa.     
  

Nível de envolvimento da equipa nos SAE e 
na respetiva missão. 

    
  

Envolvimento da equipa em atividades de 
melhoria. 

    
  

Envolvimento da equipa nos processos de 
tomada de decisão. 

    
  

Este questionário versa um conjunto de temáticas relativas ao modo como cada elemento da 
equipa perceciona os Serviços de Administração Escolar (SAE) de modo a aferir o grau de 
satisfação com o mesmo e de motivação sobre as atividades que desenvolve. 
 
É de toda a conveniência que responda com o máximo de rigor e honestidade, pois só assim é 
possível apostar numa melhoria contínua dos serviços que presta. 
 
Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretendendo-se apenas 

a sua opinião pessoal e sincera. 

O tratamento deste, por sua vez, é efetuado de uma forma global, não sendo sujeito a uma 
análise individualizada e o seu anonimato é respeitado. 
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2. Satisfação com a gestão e sistemas de gestão 

 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Sugestões de Melhoria 

Aptidão da liderança para conduzir a 
organização. 

    
  

Aptidão da gestão para comunicar.     
  

Forma como os objetivos individuais e 
partilhados são fixados. 

    
  

Forma como a organização recompensa os 
esforços individuais. 

    
  

Forma como a organização recompensa os 
esforços de grupo. 

    
  

Postura da organização face à mudança e 
à modernização. 

    
  

 

3. Satisfação com as condições de trabalho 

 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Sugestões de Melhoria 

Ambiente de trabalho.     
  

Modo como a organização lida com os 
conflitos, queixas ou problemas pessoais. 

    
  

Horário de trabalho.     
  

Possibilidade de conciliar o trabalho com a 
vida familiar e assuntos pessoais. 

    
  

Possibilidade de conciliar o trabalho com 
assuntos relacionados com a saúde. 

    
  

Igualdade de oportunidades para o 
desenvolvimento de novas competências 
profissionais. 

    
  

 

4- Satisfação com o desenvolvimento da carreira 

 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Sugestões de Melhoria 

Oportunidades criadas pela organização 
para desenvolverem novas competências. 

    
  

Ações de formação que realizou até ao 
presente. 
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5. Níveis de motivação 

 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Sugestões de Melhoria 

Aprender novos métodos de trabalho.     
  

Desenvolver trabalho em equipa.     
  

Participar em ações de formação.     
  

Participar em projetos de mudança na 
organização. 

    
  

Sugerir melhorias.     
  

 
 

6. Satisfação com as condições de higiene, segurança, equipamentos e serviços 

 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Sugestões de Melhoria 

Equipamentos informáticos disponíveis.     
  

Software disponível.     
  

Equipamentos de comunicação disponíveis     
  

Condições de higiene.     
  

Serviços de refeitório e bar.     
  

 
 

Muito obrigado pela colaboração! 
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Anexo 2 - Questionário à Comunidade Educativa 

 

Agrupamento de Escolas de Azeitão - 171049 
Escola Básica de Azeitão 

Escola Básica de Brejos do Clérigo 
Escola Básica de Casal de Bolinhos 

Escola Básica de Vila Nogueira de Azeitão 
Escola Básica de Vila Fresca de Azeitão 

Escola Básica de Vendas de Azeitão 
Escola Básica da Brejoeira 

 

 

RESULTADOS RELATIVOS A ALUNOS, ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO/PAIS, 
ASSISTENTES OPERACIONAIS E DOCENTES 

 
QUESTIONÁRIO  

 

 

 

 

 

 

 

 
Medições da satisfação: 

 
1 – Insatisfeito 
2 - Pouco satisfeito 
3 – Satisfeito 
4 - Muito satisfeito   
5- Plenamente satisfeito 

 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Sugestões de Melhoria 

1. Horário de atendimento aos utentes. 
    

  

2.Tempo de espera. 
    

  

3. Tempo de resposta às reclamações. 
    

  

4. Recetividade e conduta demonstrada no 
atendimento.     

  

5. Eficácia na resposta às solicitações. 
    

  

Este questionário versa um conjunto de questões relativas ao modo como perceciona os Serviços 
de Administração Escolar (SAE) de modo a aferir o grau de satisfação com o mesmo e de 
motivação sobre as atividades que desenvolve. 
 
É de toda a conveniência que responda com o máximo de rigor e honestidade, pois só assim é 
possível apostar numa melhoria contínua dos serviços. 
 
Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretendendo-se apenas a 

sua opinião pessoal e sincera. 

O tratamento deste, por sua vez, é efetuado de uma forma global, não sendo sujeito a uma 

análise individualizada e o seu anonimato é respeitado. 
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6. Qualidade da informação 
disponibilizada.     

  

7. Qualidade das soluções oferecidas. 
    

  

8. Cumprimento dos compromissos 
assumidos.     

  

9. Organização da secretaria pela gestão 
de processos. (1)     

  

10. Privacidade dos utentes no 
atendimento.     

  

11. Disponibilidade das funcionárias. 
    

  

12. Capacidade de adaptação a situações 
imprevistas.     

  

13. Fiabilidade das soluções oferecidas. 
    

  

14. Perceção das necessidades do (a) 
utilizador (a) dos serviços.     

  

15. Capacidade de organização face a 
solicitações de serviços.     

  

16. Valor global dos serviços prestados 
pelos Serviços de Administração Escolar 
(SAE). 

    
  

  
(1) Cada elemento da secretaria trata de todos os assuntos relativos a cada utente que 

lhe está atribuído. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Muito obrigado pela colaboração! 
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Anexo 3 - Resultados globais por itens  
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