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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 Colégio Diocesano de Nossa Senhora da 

Apresentação - Vagos, realizada pela equipa de avaliadores com recurso a uma metodologia que inclui a 

observação da prática educativa e letiva, efetuada nos dias 29 e 30 de abril de 2019, 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 13 e 16 de maio de 2019. 

 

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 2018-2019 está disponível 

na página da IGEC. 

 

  

http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legisla%E7%E3o/Lei_31_2002.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/632448
https://www.igec.mec.pt/content_01.asp?BtreeID=03/01&treeID=03/01/03/00&auxID=&newsID=2762#content
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2. Quadro resumo das classificações  

DOMÍNIO CLASSIFICAÇÃO 

Autoavaliação Suficiente 

Liderança e gestão Bom 

Prestação do serviço educativo Bom 

Resultados Bom 

 

 

3. Pontos fortes 

DOMÍNIO PONTOS FORTES 

 

Autoavaliação 
 

---------------------- 

Liderança 
e gestão 

▪ Visão e estratégia definidas nos documentos estruturantes do Colégio, que 

promovem uma ação concertada da comunidade educativa com vista ao 

desenvolvimento organizacional e educativo. 

▪ Liderança do diretor e da sua equipa, em articulação com os demais 

trabalhadores, no empenho em garantir a continuidade do Colégio e a sua 

afirmação como instituição educativa na região.  

▪ Parcerias com a comunidade no desenvolvimento de projetos e atividades 
curriculares, que mobilizam recursos e promovem a qualidade das 

aprendizagens. 

 
Prestação do 

serviço educativo 
 

▪ Ambiente escolar seguro, socialmente acolhedor, inclusivo e cordial, que 

contribui para o desenvolvimento pessoal e bem-estar dos alunos. 

▪ Disponibilidade dos profissionais do Colégio em acompanhar os alunos e ajudá-

los a superar as suas dificuldades de aprendizagem. 

▪ Valorização das atividades culturais, artísticas e desportivas no desenvolvimento 

do currículo. 

Resultados 

▪ Desempenho dos alunos dos cursos profissionais, que evidencia progressos nos 

últimos anos. 

▪ Interiorização das normas de comportamento e das regras estabelecidas, 

favorável ao desenvolvimento de um ambiente propício ao ensino e às 

aprendizagens.  

▪   
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4. Áreas de melhoria 

DOMÍNIO ÁREAS DE MELHORIA 

 
Autoavaliação 

 

▪ Planeamento e desenvolvimento de um modelo abrangente e consistente de 
autoavaliação, potenciador da melhoria da qualidade do serviço educativo 

prestado. 

Liderança 
e gestão 

▪ Operacionalização das metas definidas para os resultados, que se assumam 

como referenciais para o planeamento do trabalho dos docentes e monitorização 

interna do que o Colégio se propõe alcançar.  

▪ Conceção de medidas transversais à organização, explícitas e diferenciadoras, 

visando a criação de projetos inovadores e a procura de novas soluções 

pedagógicas. 

▪ Elaboração de um plano de formação que contribua para o desenvolvimento 

profissional dos trabalhadores docentes e não docentes. 

 
Prestação do 

serviço educativo 
 

▪ Reforço da autonomia, do espírito crítico e do trabalho colaborativo entre os 

alunos, com enfoque na resolução de problemas e no desenvolvimento de 

atividades experimentais e laboratoriais. 

▪ Intensificação do caráter formativo da avaliação, de forma a potenciar a 

capacidade de autorregulação e melhoria do processo de ensino e aprendizagem. 

▪ Implementação de mecanismos internos de supervisão das práticas letivas em 

contexto de sala de aula, com vista à melhoria da qualidade das aprendizagens 

e ao desenvolvimento profissional dos docentes. 

Resultados 

▪ Promoção de medidas que permitam aumentar a eficácia da ação educativa e a 

melhoria sustentada dos resultados, com enfoque no 3.º ciclo e ensino 

secundário (cursos científico-humanísticos).  

▪   

 

 

5. Juízos avaliativos  

 

5.1 – Autoavaliação 

Desenvolvimento 

O Colégio não possui uma equipa responsável pelo planeamento e desenvolvimento de um 

mecanismo global e sistemático de autoavaliação. Os procedimentos de reflexão interna existentes, 

centrados maioritariamente na análise dos resultados escolares e na avaliação das atividades do 

plano anual, ocorrem nas reuniões do conselho pedagógico com a participação alargada de 

elementos da comunidade educativa.  
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Consistência e impacto 

Os processos existentes têm algum impacto no processo de ensino e de aprendizagem, 

nomeadamente pela ação do conselho pedagógico e dos conselhos de turma na implementação de 

medidas curriculares e afetação de recursos em prol de uma educação inclusiva. Revelam-se contudo 

pouco abrangentes e consequentes na melhoria organizacional do Colégio, nas orientações 

estratégicas constantes do projeto educativo e projeto curricular e na identificação das necessidades 

de formação contínua. A ausência de um mecanismo de autoavaliação também não permite a 

adequada monitorização e avaliação das ações de melhoria implementadas.  

 

 

5.2 – Liderança e gestão 

Visão e estratégia 

Os diferentes atores educativos sentem-se mobilizados em torno dos objetivos do Colégio, 

subordinados ao lema Crescer em Graça e Sabedoria, numa conceção de educação que articula a 

Fé, a Ciência e a Cultura. As linhas orientadoras estratégicas encontram-se explicitadas de forma 

clara nos documentos estruturantes, que mostram coerência entre si. Os objetivos estratégicos e as 

metas definidas no projeto educativo (2018-20121) são claras e coerentes, exceto as referentes à 

melhoria dos resultados escolares, que carecem de operacionalização nas diferentes disciplinas e de 

concretização ao longo do tempo a que o documento respeita. 

 

4.3. Melhorar os resultados escolares 

Ações/estratégias Metas 

1. Implementar respostas educativas 
e apoios educativos diferenciados e 

integradores 

Melhorar em 3% as taxas de transição 

Melhorar em 3% a percentagem de alunos com classificação 

de bom ou muito bom 

Garantir a transição de todos os alunos com NEE 

  (Fonte: Projeto Educativo, p.12) 

 

As opções curriculares explicitadas nos mesmos documentos mostram-se alinhadas, embora sem 

formalização expressa, com princípios, áreas de competências e valores considerados no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

Liderança 

O Colégio tem uma liderança partilhada e participada, que orienta a sua ação para o cumprimento 

de objetivos educacionais, constituindo o conselho pedagógico e os conselhos de turma órgãos 

valorizados no suporte à ação da direção. Os atores educativos são incentivados a participar na vida 

da escola e a cumprir os objetivos traçados, que passam, em primeiro lugar, pela continuidade da 
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instituição e estabilização da sua situação financeira. Neste âmbito, salienta-se a resiliência dos 

trabalhadores face às dificuldades com que têm sido confrontados.  

Estão instituídas parcerias com entidades do meio local (Câmara Municipal de Vagos, empresas que 

colaboram com o Colégio na realização dos estágios dos cursos profissionais, Caixa de Crédito 

Agrícola de Vagos, Cercimira, Centro de Saúde de Vagos, entre outros) que mobilizam recursos e 

contribuem para a melhoria das aprendizagens. 

Não são visíveis medidas recentes, transversais à organização, explícitas e diferenciadoras, visando 

a criação de projetos inovadores e a procura de novas soluções pedagógicas, área em que o Colégio 

se afirmou, no passado, de forma consistente. 

 

Gestão 

Existem e são conhecidos os critérios pedagógicos de constituição e gestão das turmas, assentes 

em princípios de heterogeneidade e equilíbrio com vista à equidade e inclusão. A constituição de 

uma turma no 7.º ano, este ano letivo, apenas com alunos em situação de retenção, foi uma medida 

com carácter excecional, sendo já visíveis progressos na recuperação das aprendizagens não 

realizadas. Os critérios utilizados na aplicação de medidas disciplinares aos alunos são do seu 

conhecimento.  

Desenvolvem-se iniciativas que garantem um ambiente escolar seguro, socialmente acolhedor, 

inclusivo e cordial, aspeto que é tido como importante, pelos encarregados de educação, na 

avaliação do serviço prestado pelo Colégio. São, contudo, escassas as medidas visando a criação de 

ambientes desafiadores das aprendizagens.  

A gestão dos recursos humanos e materiais, subordinada à necessidade de maximizar os meios 

existentes, atende às necessidades dos alunos e ao cumprimento dos objetivos traçados. O 

desenvolvimento profissional dos trabalhadores docentes e não docentes não é suficientemente 

valorizado. Existem recursos materiais, potencialmente impactantes na qualidade das 

aprendizagens, como por exemplo os laboratórios e a biblioteca, que carecem de rendibilização. 

Os canais de comunicação utilizados interna e externamente (p. ex., página do Colégio na Internet, 

folha informativa mensal Primeira Sexta, correio eletrónico) são eficazes, garantindo o acesso à 

informação relevante pela comunidade educativa.  

 

 

5.3 – Prestação do serviço educativo 

Desenvolvimento pessoal e bem-estar das crianças e alunos 

São adotadas medidas de proteção e prevenção de comportamentos de risco, tais como tutorias e 

apoio psicológico, dadas respostas adequadas à diversidade dos alunos (p. ex., Português Língua 

Não Materna e apoios a alunos estrangeiros) e desenvolvidas ações de orientação escolar e 

profissional resultantes de um trabalho articulado entre psicólogos e diretores de turma. A 

assiduidade e a pontualidade são promovidas.  
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Outras medidas de apoio ao bem-estar dos alunos passam pela sua participação e envolvimento na 

vida do Colégio, designadamente por via da articulação das atividades letivas, feita pelos conselhos 

de turma, com atividades de complemento curricular desenvolvidas (p. ex., Teatro e programa Eco-

Escolas). O desenvolvimento da autonomia, da responsabilidade individual, do espírito crítico e do 

trabalho colaborativo entre os alunos são áreas igualmente trabalhadas, mas de forma menos 

incisiva e intencional, havendo espaço para a sua melhoria, designadamente em contexto de sala 

de aula.   

 

Oferta educativa e inovação pedagógica 

A oferta educativa mostra-se globalmente adequada aos interesses dos alunos e às necessidades de 

formação da comunidade envolvente, destacando-se os cursos profissionais em funcionamento. A 

diversidade de cursos não responde, ainda assim, cabalmente ao dinamismo empresarial da região, 

particularmente em áreas como mecatrónica, eletricidade e soldadura. 

O currículo é enriquecido com atividades culturais, científicas, artísticas e desportivas, com destaque 

para as visitas de estudo, comemorações de datas festivas, exposições e concursos, a que se 

associam os programas desenvolvidos no âmbito dos núcleos de complemento curricular existentes. 

Estão previstas medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão que promovam a igualdade de 

oportunidades de acesso ao currículo. Não existem iniciativas de relevo no campo de inovação 

curricular. 

É promovida a articulação curricular vertical e horizontal, sendo esta expressiva na abordagem de 

temas nas áreas da saúde, alimentação, atividade física, sexualidade, saúde mental e violência. Os 

roteiros de turma são, ainda que em diferentes níveis de aprofundamento, os instrumentos 

privilegiados para a abordagem transversal dos conteúdos curriculares. Este objetivo é também 

concretizado nos projetos desenvolvidos em Educação para a Cidadania (educação ambiental, 

voluntariado e educação intercultural). 

 

Ensino, aprendizagem e avaliação 

São utilizadas estratégias diversificadas no ensino e na aprendizagem, sendo dada especial atenção 

à situação concreta de cada aluno. A disponibilidade dos professores em acompanhar os discentes 

e ajudá-los a superar as suas dificuldades é um aspeto que cumpre realçar. 

O Colégio promove a equidade e inclusão, como é o caso dos alunos estrangeiros, de luso-

descendentes recentemente vindos da Venezuela e de outros alunos com dificuldades de 

aprendizagem e em risco de abandono, retenção e desistência. A criação de um espaço de 

aprendizagem no exterior, com um ambiente de trabalho mais informal, permite um maior 

envolvimento dos alunos nas atividades escolares.   

As medidas indutoras do desenvolvimento do espírito crítico, da resolução de problemas e do 

trabalho em equipa, assim como a lecionação com o recurso à metodologia de projeto e ao 

desenvolvimento de atividades experimentais e laboratoriais (nos 2.º e 3.º ciclos), carecem de 

aprofundamento.  

Não são adotadas medidas, organizadas e sistemáticas, com vista à promoção das aprendizagens 

dos alunos com mais capacidades, apesar do acompanhamento personalizado por parte de alguns 



 
AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS  

 

Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação – Vagos 

9  

professores, da participação em concursos e da atribuição de prémios aos melhores alunos 

concorrerem para esse objetivo. 

A avaliação assenta em diversas práticas e instrumentos, os quais são aferidos, embora a forma 

como são aplicados e é devolvida a informação aos alunos e às famílias deva ser desenvolvida, no 

sentido de potenciar o seu carácter formativo. A generalidade das famílias acompanha a vida escolar 

dos educandos. 

 

Planificação e acompanhamento da prática letiva 

O Colégio inscreveu nos seus objetivos a observação de aulas entre pares, medida que ainda não 

se iniciou. A planificação, o acompanhamento e a avaliação das atividades letivas ocorrem entre os 

docentes que lecionam o mesmo ano/disciplina, concretizam-se nas reuniões dos conselhos de turma 

e do conselho pedagógico e projetam-se também, embora pontualmente, na partilha de práticas 

científico-pedagógicas e na reflexão sobre a eficácia das metodologias de ensino e aprendizagem 

aplicadas. Os procedimentos existentes mostram-se contudo insuficientes na efetiva regulação das 

práticas letivas e articulação entre docentes. Não existem práticas de regulação pelas lideranças em 

contexto de sala de aula.  

 

 

5.4 Resultados 

Resultados académicos 

No triénio 2014-2015 a 2016-2017, considerando os alunos do país com perfil socioeconómico 

semelhante, a percentagem de alunos que concluem o 2.º ciclo em dois anos é elevada, superando 

ligeiramente a média nacional. No 3.º ciclo, no último triénio, a percentagem de alunos que obtêm 

positiva nas provas nacionais do 9.º ano, após um percurso sem retenções nos 7.º e 8.º anos, situa-

se globalmente em linha com a média dos alunos do país com nível escolar semelhante à entrada 

do ciclo.  

A percentagem de alunos que obtêm classificação positiva nos exames nacionais de 12.º ano, dos 

cursos científico-humanísticos, após um percurso sem retenções nos 10.º e 11.º anos, apresenta 

variabilidade, acompanhando a média dos alunos do país que tinham um nível semelhante à entrada 

do ensino secundário.  

No triénio 2014/15 a 2016/17, a percentagem de alunos que concluem o ensino profissional em três 

anos ou menos evidencia progressos, situando-se nos dois últimos anos acima da média dos alunos 

do país que tinham perfil semelhante à entrada do ensino secundário. 

Os bons resultados globais, referentes ao ano letivo 2017-2018, dos alunos oriundos de contextos 

socioeconómicos desfavorecidos, assim como dos alunos com programa educativo individual/plano 

individual de transição, são demonstrativos das práticas de equidade. Refira-se, no entanto, a 

necessidade de investir nos processos de ensino e de aprendizagem dos alunos do 12.º ano 

abrangidos pela ação social escolar. 
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Resultados sociais 

As atividades desenvolvidas por iniciativa dos alunos, mormente as da responsabilidade da 

associação de estudantes, a participação em ações de solidariedade e trabalho voluntário (p. ex., 

na limpeza de praias e separação de lixo) e a participação no conselho pedagógico contribuem para 

a formação pessoal e a cidadania dos alunos. Reconhece-se um défice de participação na vida do 

Colégio em áreas como a apresentação de sugestões de melhoria e avaliação do trabalho realizado, 

expresso fundamentalmente na opinião dos alunos.  

De forma geral, o comportamento dos alunos é bom e estes cumprem as regras estabelecidas no 

regulamento interno e nos conselhos de turma, permitindo um ambiente propício ao ensino e às 

aprendizagens. Nas ordens de saída de sala de aula, os procedimentos definidos (os alunos vão para 

a secretaria, na maioria dos casos) revelam-se pouco adequados. No ano letivo de 2017-2018, 

apenas se registaram duas ocorrências de natureza disciplinar e nestas foram aplicadas medidas 

sancionatórias. A percentagem de alunos retidos por faltas é residual (0,8%). 

 

Reconhecimento da comunidade 

A comunidade escolar, auscultada através de questionários e de entrevistas, mostra-se globalmente 

satisfeita com o trabalho desenvolvido pelo Colégio, sendo os docentes e os pais e encarregados de 

educação os mais satisfeitos.  

As entidades com quem o Colégio desenvolve protocolos, no âmbito dos cursos profissionais, 

reconhecem a qualidade da formação dos alunos e a sua importância para o desenvolvimento local. 

Esta sinergia com o meio concretiza-se também na disponibilização de espaços e equipamentos do 

Colégio (piscina e instalações desportivas) para atividades da comunidade. 

O sucesso dos alunos é valorizado, entre outras formas, através da exposição dos seus trabalhos e 

atribuição de prémios em cerimónia pública.  

 

 

6. Sugestão de avaliação intercalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 
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Data: 29-07-2019 

 

A Equipa de Avaliação Externa: Carlos Barreira, Fernando Vasconcelos, Isabel Rebelo, Pedro 

Gerardo 

 

  

Concordo.  

À consideração do Senhor Inspetor-Geral da 

Educação e Ciência, para homologação. 

A Chefe de Equipa Multidisciplinar da Área 

Territorial de Inspeção do Centro 

Cristina Lemos 

2019-10-01 

 

Homologo. 

 

 

 
 

 

Por delegação de competências do Senhor Ministro da Educação 

nos termos do Despacho n.º 5477/2016, publicado no D.R. n.º 79, 

Série II, de 22 de abril de 2016 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Caracterização 

Estabelecimento de Ensino Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação 

Concelho Vagos 

Data da constituição 18 de abril de 1986 

Outros 
O Colégio celebrou contrato de associação com o Estado para o presente 
ano letivo 

Oferta Formativa 

Nível/Ciclo Alunos (N.º) Turmas (N.º) 

Educação Pré-Escolar --- --- 

1.º CEB --- --- 

2.º CEB 155 7 

3.º CEB 307 13 

ES (Científico-Humanístico) 210 7 

ES (Cursos Profissionais) 

- Técnico de Restauração: 

Cozinha e Pastelaria 

- Técnico de Restauração: 

   Restaurante Bar 

- Técnico de Padaria e Pastelaria 

- Técnico de Apoio à Gestão 

- Técnico de Análises 
Laboratoriais  

74 3 

TOTAL 746 30 

Ação Social Escolar 

Alunos apoiados Número % 

Escalão A 95 13 

Escalão B 151 20 

TOTAL 246 33 

Recursos Humanos 

Docentes 66 

Não 

Docentes 

Auxiliares de 
educação 

25 

Funcionários 
administrativos e 

técnicos 

11 

Técnicos 
superiores 

3 
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Anexo 2 – Informação estatística 



2.1

INFOESCOLAS

Estatísticas por estabelecimento 
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Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação 

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

Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação 

http://infoescolas.mec.pt/?code=118500&nivel=2 

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

Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação 

http://infoescolas.mec.pt/?code=118500&nivel=3 

ESTATÍSTICAS DO ENSINO SECUNDÁRIO – CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS 

Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação 

http://infoescolas.mec.pt/?code=118500&nivel=4 

ESTATÍSTICAS DO ENSINO SECUNDÁRIO – CURSOS PROFISSIONAIS 

Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação 

http://infoescolas.mec.pt/?code=118500&nivel=5 
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2.2

Indicadores de percurso 

por ciclo de ensino 
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Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação

2.º Ciclo - Ensino Geral

3.º Ciclo - Ensino Geral

Escola: #REF! Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação
ATI: 0,00

Indicadores de Percurso
por ciclo de ensino

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Nº de alunos analisados 114 115 107 101

114 115

107

101

% de conclusões no tempo
na escola

% nacional para alunos com
perfil semelhante

2013/14 96% 85%
2014/15 96% 88%
2015/16 92% 90%
2016/17 93% 90%

96%

85%

96%

88%

92%
90%

93%

90%

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Percentil da unidade no

indicador*
93 87 56 62

93
87

56
62

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Nº de alunos analisados 123 124 122 113

123
124

122

113

% de percursos diretos de 
sucesso

% nacional para alunos com
perfil semelhante

2014/15 42% 44%
2015/16 29% 31%
2016/17 48% 41%
2017/18 42% 42%

42% 44%

29% 31%

48%
41%42% 42%

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Percentil da unidade no

indicador** 42 39 78 54

42 39

78

54

Fonte: Dados reportados pelas escolas ao Ministério da Educação. Apuramentos DGEEC.

* O percentil apresentado reflete a posição relativa da escola no 
indicador "diferença entre a % de conclusões no tempo na escola e a 
% nacional para alunos com perfil semelhante."

** O percentil apresentado reflete a posição relativa da escola no 
indicador "diferença entre a % de percursos diretos de sucesso na 
escola e a % nacional para alunos com perfil semelhante."

Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação - Vagos 
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Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação

Indicadores de Percurso
por ciclo de ensino

Ensino Secundário - Cursos Científico-Humanísticos

Ensino Secundário - Cursos Profissionais

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Nº de alunos analisados 95 65 83 78 86

95

65

83
78

86

% de percursos diretos de 
sucesso

% nacional para alunos com
perfil semelhante

2013/14 19% 20%
2014/15 43% 34%
2015/16 34% 36%
2016/17 44% 31%
2017/18 33% 35%

19% 20%

43%
34%34% 36%

44%
31%33% 35%

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Percentil da unidade no

indicador*
47 89 40 93 40

47

89

40

93

40

2014/15 2015/16 2016/17
Nº de alunos analisados 39 47 26

39

47

26

% de conclusões no tempo
na escola

% nacional para alunos
com perfil semelhante

2014/15 56% 57%
2015/16 57% 53%
2016/17 62% 57%

56% 57%57% 53%
62%

57%

2014/15 2015/16 2016/17
Percentil da unidade no

indicador**
47 59 57

47

59 57

Fonte: Dados reportados pelas escolas ao Ministério da Educação. Apuramentos DGEEC.

Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação - Vagos 
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* O percentil apresentado reflete a posição relativa da escola no 
indicador "diferença entre a % de percursos diretos de sucesso na 
escola e a % nacional para alunos com perfil semelhante."

** O percentil apresentado reflete a posição relativa da escola no 
indicador "diferença entre a % de conclusões no tempo na escola e a % 
nacional para alunos com perfil semelhante."



Avaliação Externa das Escolas 
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Anexo 3 – Questionários de satisfação - relatório 



Colégio de Nossa Sra. da Apresentação, Calvão - Vagos

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Muitas vezes Às vezes Raramente Nunca Não responde

Identificação da escola\agrupamento:

Q2 - QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS DOS 2.º E 3.º CICLOS E SECUNDÁRIO

1 As tarefas que realizo nas aulas são interessantes e ajudam-me a aprender 105 47% 106 47% 11 5% 3 1% 0 0%

2 Os professores apoiam os alunos quando têm dificuldades em aprender 152 68% 67 30% 4 2% 2 1% 0 0%

3 Sou incentivado a melhorar o meu desempenho escolar 137 61% 74 33% 12 5% 1 0% 1 0%

4 Avalio o meu trabalho nas aulas 40 18% 121 54% 52 23% 10 4% 2 1%

5 Nas aulas, a avaliação contribui para melhorar o meu trabalho 125 56% 86 38% 11 5% 3 1% 0 0%

6 Sou incentivado a apresentar as minhas ideias para melhorar as aulas 50 22% 112 50% 52 23% 11 5% 0 0%

7 Sou motivado a pesquisar para alargar os meus conhecimentos 75 33% 105 47% 39 17% 6 3% 0 0%

8 Na escola realizo trabalhos práticos e experiências 73 32% 110 49% 37 16% 5 2% 0 0%

9 Recorro à biblioteca escolar para enriquecer os conhecimentos 26 12% 78 35% 82 36% 37 16% 2 1%

10 Na escola uso os computadores/tablets para realizar tarefas escolares 32 14% 70 31% 79 35% 44 20% 0 0%

11 Na escola participo em projetos ligados à saúde e ao bem-estar 18 8% 82 36% 85 38% 39 17% 1 0%

12 Na escola sou incentivado a participar em ações de solidariedade e 
cidadania

67 30% 87 39% 51 23% 20 9% 0 0%

13 Faço trabalhos de grupo na sala de aula 71 32% 110 49% 40 18% 3 1% 1 0%

14 Tenho oportunidades para apresentar alguns dos meus trabalhos, na 
escola ou na comunidade

51 23% 114 51% 41 18% 19 8% 0 0%

15 Na escola sou apoiado para fazer as minhas escolhas de orientação escolar 
e profissional

87 39% 92 41% 28 12% 16 7% 2 1%

16 Os adultos da minha escola ajudam os alunos que precisam 158 70% 47 21% 15 7% 4 2% 1 0%

17 Na escola os alunos respeitam as diferenças entre uns e outros 55 24% 130 58% 33 15% 6 3% 1 0%

18 Os alunos sabem estar de forma adequada nos diferentes espaços 
escolares

27 12% 152 68% 38 17% 6 3% 2 1%
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19 Os professores resolvem bem as situações de indisciplina 100 44% 100 44% 21 9% 3 1% 1 0%

20 São pedidas aos alunos sugestões de melhoria para o funcionamento da 
escola

50 22% 108 48% 48 21% 17 8% 2 1%

21 O ambiente da minha escola é acolhedor 138 61% 68 30% 11 5% 6 3% 2 1%

22 Sinto-me seguro na escola 169 75% 42 19% 6 3% 6 3% 2 1%

23 Gosto da minha escola 146 65% 59 26% 9 4% 9 4% 2 1%

37,72%Total de Questionários 225 40,97% 15,56% 5,33% 0,43%

16 de abril de 2019

Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação - Vagos 
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Colégio de Nossa Sra. da Apresentação, Calvão - Vagos

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Concordo Discordo Discordo totalmente Não sei Não responde

Identificação da escola\agrupamento:

Nº %

Concordo totalmente

Q3 - QUESTIONÁRIO AOS TRABALHADORES DOCENTES

1 A escola mobiliza a comunidade educativa em torno do 
projeto educativo

56 84% 11 16% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

2 Os docentes estão ativamente envolvidos na 
consecução da visão que orienta a ação da escola

43 64% 23 34% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0%

3 O trabalho colaborativo entre docentes é efetivo 42 63% 24 36% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0%

4 Os docentes utilizam mecanismos de autorregulação 
das suas práticas pedagógicas

28 42% 37 55% 0 0% 0 0% 2 3% 0 0%

5 As lideranças promovem mudanças significativas para a 
melhoria da escola

41 61% 23 34% 1 1% 1 1% 1 1% 0 0%

6 As lideranças valorizam os contributos dos docentes 
para o bom funcionamento da escola

44 66% 21 31% 1 1% 0 0% 0 0% 1 1%

7 As lideranças gerem bem os conflitos 39 58% 25 37% 2 3% 0 0% 0 0% 1 1%

8 Os docentes são auscultados e participam na 
autoavaliação da escola

46 69% 18 27% 1 1% 0 0% 1 1% 1 1%

9 A autoavaliação da escola contribui para a melhoria dos 
processos de ensino e de aprendizagem

42 63% 22 33% 0 0% 0 0% 2 3% 1 1%

10 Os recursos educativos são otimizados para o 
desenvolvimento dos processos de ensino e de 
aprendizagem

46 69% 20 30% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1%

11 Os projetos da escola contribuem para a formação 
pessoal e autonomia das crianças e dos alunos

49 73% 17 25% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1%

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

45 67% 21 31% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1%

13 A oferta educativa é adequada às necessidades de 
formação dos alunos

28 42% 35 52% 1 1% 0 0% 2 3% 1 1%

14 A escola propicia um ambiente escolar acolhedor 59 88% 7 10% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1%
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15 A escola propicia um ambiente escolar inclusivo 57 85% 9 13% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1%

16 As situações de indisciplina são bem resolvidas 26 39% 36 54% 2 3% 1 1% 1 1% 1 1%

17 A escola promove a realização de formação adequada 
às prioridades pedagógicas

22 33% 41 61% 2 3% 0 0% 1 1% 1 1%

18 A escola contribui para o desenvolvimento da 
comunidade envolvente

48 72% 18 27% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1%

19 Os circuitos de comunicação e informação são eficazes 49 73% 16 24% 0 0% 0 0% 1 1% 1 1%

20 Gosto de trabalhar nesta escola 61 91% 5 7% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1%

65,00%Total de Questionários 67 32,01% 0,90% 0,15% 0,82% 1,12%

16 de abril de 2019

Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação - Vagos 
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Colégio de Nossa Sra. da Apresentação, Calvão - Vagos

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Concordo Discordo Discordo totalmente Não sei Não responde

Identificação da escola\agrupamento:

Nº %

Concordo totalmente

Q4 - QUESTIONÁRIO AOS TRABALHADORES NÃO DOCENTES

1 A escola mobiliza a comunidade educativa em torno do 
seu projeto educativo

21 50% 15 36% 2 5% 0 0% 4 10% 0 0%

2 Os trabalhadores não docentes estão envolvidos no 
cumprimento dos objetivos do projeto educativo da 
escola

16 38% 22 52% 2 5% 1 2% 1 2% 0 0%

3 As lideranças promovem mudanças significativas para a 
melhoria da escola

11 26% 24 57% 4 10% 1 2% 2 5% 0 0%

4 As lideranças valorizam os contributos dos 
trabalhadores não docentes para o bom 
funcionamento da escola

7 17% 21 50% 7 17% 2 5% 5 12% 0 0%

5 As lideranças gerem bem os conflitos 8 19% 23 55% 7 17% 1 2% 3 7% 0 0%

6 Os trabalhadores não docentes participam na 
autoavaliação da escola

1 2% 15 36% 12 29% 6 14% 6 14% 2 5%

7 Os recursos são adequados para as atividades 
desenvolvidas na escola

13 31% 18 43% 3 7% 1 2% 5 12% 2 5%

8 Os critérios de distribuição de serviço dos 
trabalhadores não docentes são claros e adequados

7 17% 19 45% 9 21% 3 7% 2 5% 2 5%

9 A escola propicia um ambiente escolar acolhedor 19 45% 19 45% 1 2% 0 0% 1 2% 2 5%

10 A escola propicia um ambiente escolar inclusivo 19 45% 19 45% 1 2% 0 0% 1 2% 2 5%

11 A escola desenvolve projetos que contribuem para o 
desenvolvimento das crianças e dos alunos

17 40% 22 52% 1 2% 0 0% 0 0% 2 5%

12 As situações de indisciplina são bem resolvidas 12 29% 16 38% 2 5% 1 2% 9 21% 2 5%

13 O trabalho desenvolvido pelos trabalhadores não 
docentes é reconhecido e valorizado na comunidade 
escolar

6 14% 19 45% 5 12% 8 19% 2 5% 2 5%
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14 Os trabalhadores não docentes são incentivados a fazer 
a autoavaliação do seu trabalho

1 2% 13 31% 12 29% 9 21% 5 12% 2 5%

15 A escola promove a realização de formação adequada 
às necessidades

0 0% 19 45% 11 26% 7 17% 3 7% 2 5%

16 A escola contribui para o desenvolvimento da 
comunidade

20 48% 19 45% 0 0% 0 0% 0 0% 3 7%

17 Os circuitos de comunicação e informação são eficazes 14 33% 16 38% 3 7% 0 0% 6 14% 3 7%

18 Gosto de trabalhar nesta escola 21 50% 17 40% 1 2% 0 0% 0 0% 3 7%

28,17%Total de Questionários 42 44,44% 10,98% 5,29% 7,28% 3,84%

16 de abril de 2019
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Colégio de Nossa Sra. da Apresentação, Calvão - Vagos

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Concordo Discordo Discordo totalmente Não sei Não responde

Identificação da escola\agrupamento:

Nº %

Concordo totalmente

Q6- QUESTIONÁRIO AOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

1 Conheço o projeto educativo da escola 260 35% 384 52% 20 3% 8 1% 64 9% 3 0%

2 Participei na elaboração do projeto educativo da escola 92 12% 247 33% 168 23% 82 11% 137 19% 13 2%

3 Sou incentivado a acompanhar a vida escolar do meu 
filho

498 67% 213 29% 15 2% 5 1% 4 1% 4 1%

4 Conheço bem as regras de funcionamento da escola 408 55% 308 42% 9 1% 2 0% 9 1% 3 0%

5 Os responsáveis da escola são acessíveis e disponíveis 443 60% 263 36% 18 2% 4 1% 8 1% 3 0%

6 Os responsáveis promovem o bom funcionamento da 
escola

429 58% 279 38% 10 1% 2 0% 15 2% 4 1%

7 O meu filho é incentivado a melhorar sempre os seus 
resultados escolares

442 60% 264 36% 10 1% 3 0% 10 1% 10 1%

8 O meu filho é apoiado e incentivado a ultrapassar as 
suas dificuldades

381 52% 313 42% 18 2% 5 1% 11 1% 11 1%

9 Sou envolvido no desenvolvimento de estratégias para 
a inclusão do meu educando

273 37% 352 48% 57 8% 11 1% 34 5% 12 2%

10 Sou informado sobre as aprendizagens realizadas pelo 
meu filho

409 55% 286 39% 19 3% 7 1% 4 1% 14 2%

11 Sou esclarecido sobre a avaliação das aprendizagens do 
meu filho

444 60% 270 37% 11 1% 3 0% 2 0% 9 1%

12 Conheço os projetos da escola em que o meu filho está 
envolvido

354 48% 325 44% 25 3% 5 1% 18 2% 12 2%

13 O meu filho participa em atividades culturais da escola 263 36% 345 47% 61 8% 21 3% 33 4% 16 2%

14 O meu filho participa em atividades científicas da escola 224 30% 305 41% 98 13% 31 4% 64 9% 17 2%

15 O meu filho participa em atividades artísticas da escola 198 27% 312 42% 121 16% 33 4% 55 7% 20 3%

16 O meu filho participa em atividades desportivas da 
escola

326 44% 311 42% 53 7% 18 2% 13 2% 18 2%
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17 O professor/diretor de turma do meu filho faz uma boa 
ligação à família

466 63% 228 31% 15 2% 6 1% 7 1% 17 2%

18 Os recursos educativos da escola são bem utilizados 
para as aprendizagens dos alunos

347 47% 315 43% 23 3% 3 0% 35 5% 16 2%

19 O ambiente da escola promove o bem-estar do meu 
filho

376 51% 308 42% 15 2% 4 1% 13 2% 23 3%

20 A escola promove o respeito pelas diferenças 415 56% 268 36% 9 1% 4 1% 17 2% 26 4%

21 A escola resolve bem as situações de indisciplina 277 37% 353 48% 40 5% 11 1% 33 4% 25 3%

22 O meu filho sente-se seguro na escola 415 56% 273 37% 11 1% 7 1% 9 1% 24 3%

23 Participo na autoavaliação da escola 249 34% 312 42% 87 12% 14 2% 52 7% 25 3%

24 Gosto que o meu filho frequente esta escola 520 70% 185 25% 4 1% 2 0% 4 1% 24 3%

47,98%Total de Questionários 739 39,57% 5,17% 1,64% 3,67% 1,97%

16 de abril de 2019
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