O Agrupamento de Escolas de Castro Marim pretende garantir um serviço público de qualidade.
Convidamo-lo a participar na avaliação do grau de satisfação relativamente aos serviços prestados pelas nossas escolas.
A sua colaboração empenhada e responsável é fundamental.

AVALIAÇÃO EXTERNA DA ESCOLA – Questionário aos trabalhadores docentes
Agrupamento de Escolas de Castro Marim
Trabalha na Escola-Sede

Sim

Não

Dentro de cada quadrado assinale com X o seu grau de concordância em relação a cada uma das afirmações que se seguem
Concordo
totalmente
5

Concordo
4

Não concordo
nem discordo
3

1. O ensino nesta escola é exigente.
2. A escola é aberta ao exterior.
3. A informação circula bem na escola.
4. A Direção valoriza os meus contributos
para o funcionamento da escola.
5. As salas de aula são confortáveis.
6. Os espaços de desporto e de recreio da escola
são adequados.
7. O refeitório e o bufete funcionam
adequadamente.
8. Os alunos respeitam os professores.
9. Os alunos respeitam o pessoal não docente.
10. A biblioteca está bem apetrechada e funciona bem.
11. Participo nas atividades da escola.
12. O comportamento dos alunos é bom.
13. As situações de indisciplina são resolvidas adequadamente.
14. Os equipamentos informáticos
funcionam adequadamente.
15. A Direção sabe gerir os conflitos.
16. O pessoal não docente mostra
disponibilidade no atendimento.
17. A escola é limpa.
18. A escola é segura.
19. Os serviços administrativos funcionam adequadamente.
20. O ambiente de trabalho é bom.
21. Gosto de trabalhar nesta escola.

Agradecemos a sua colaboração.
EAA 2017/2018

Discordo
2

Discordo
totalmente
1

Não sei

O Agrupamento de Escolas de Castro Marim pretende garantir um serviço público de qualidade.
Convidamo-lo a participar na avaliação do grau de satisfação relativamente aos serviços prestados pelas nossas escolas.
A sua colaboração empenhada e responsável é fundamental.

AVALIAÇÃO EXTERNA DA ESCOLA – Questionário aos trabalhadores não docentes
Agrupamento de Escolas de Castro Marim
Trabalha na Escola-Sede

Sim

Não

Dentro de cada quadrado assinale com X o seu grau de concordância em relação a cada uma das afirmações que se seguem
Concordo
totalmente
5

1.

Concordo
4

Não concordo
nem discordo
3

O ensino nesta escola é exigente.

2. A escola é aberta ao exterior.
3. A informação circula bem na escola.
4. A Direção valoriza os meus contributos
para o funcionamento da escola.
5. As salas de aula são confortáveis.
6. Os espaços de desporto e de recreio da escola
são adequados.
7. O refeitório e o bufete funcionam
adequadamente.
8. Os alunos respeitam os professores.
9. Os alunos respeitam o pessoal não docente.
10. A biblioteca está bem apetrechada e funciona bem.
11. O comportamento dos alunos é bom.

O

12. As situações de indisciplina são resolvidas adequadamente.
13. Os equipamentos informáticos
funcionam adequadamente.
14. A Direção sabe gerir os conflitos.
15. Participo nas atividades da escola.
16. O pessoal docente respeita o meu
trabalho.
17. A escola é limpa.
18. A escola é segura.
19. Os serviços administrativos funcionam adequadamente.
20. O ambiente de trabalho é bom.
21. Gosto de trabalhar nesta escola.

Agradecemos a sua colaboração.
EAA 2017/2018

Discordo
2

Discordo
totalmente
1

Não sei

O Agrupamento de Escolas de Castro Marim pretende garantir um serviço público de qualidade.
Convidamo-lo a participar na avaliação do grau de satisfação relativamente aos serviços prestados pelas nossas escolas.
A sua colaboração empenhada e responsável é fundamental.

AVALIAÇÃO EXTERNA DA ESCOLA – Questionário aos pais e encarregados educação do
ensino pré-escolar.
Escola que o seu filho/educando frequenta:

JI/Altura

JI/Castro Marim

Dentro de cada quadrado assinale com X o seu grau de concordância em relação a cada uma das afirmações que se seguem
Concordo
totalmente
5

1.

Estou satisfeito com o desenvolvimento do meu filho
desde que frequenta o JI.

2.

Sou informado sobre o que o meu filho está
aprender.

3.

Sou Incentivado a apoiar as aprendizagens do meu filho.

4.

Conheço bem as regras de
funcionamento do JI.

5.

Os pais são incentivados a participar na vida do JI.

6.

O JI tem boas instalações

7.

As refeições são boas.

8.

O JI é limpo.

9.

Os serviços administrativos do Agrupamento
funcionam adequadamente

Concordo
4

Não concordo
nem discordo
3

10. O JI tem um bom ambiente.
11. O JI é seguro.
12. Há boa comunicação entre o JI e os pais.

13. Os responsáveis do JI são acessíveis e dialogantes.
14. Gosto que o meu filho frequente este JI.
15. Os funcionários mostram disponibilidade no
atendimento.

Agradecemos a sua colaboração.
EAA 2017/2018

Discordo
2

Discordo
totalmente
1

Não sei

O Agrupamento de Escolas de Castro Marim pretende garantir um serviço público de qualidade.
Convidamo-lo a participar na avaliação do grau de satisfação relativamente aos serviços prestados pelas nossas escolas.
A sua colaboração empenhada e responsável é fundamental.

AVALIAÇÃO EXTERNA DA ESCOLA – Questionário aos pais e encarregados de
educação da EB
Escola que o seu filho/educando frequenta:
EB1/Altura

EB1/Castro Marim

EB1/Odeleite

EB2/3 Castro Marim

Dentro de cada quadrado assinale com X o seu grau de concordância em relação a cada uma das afirmações que se seguem
Concordo
totalmente
5

1.

O ensino é adequado nesta escola.

2.

Os resultados da escola são bons.

3.

Conheço bem as regras de funcionamento da
escola e o regulamento interno.
O meu filho é incentivado a trabalhar
para ter bons resultados.

4.
5.

O meu filho revela satisfação pela forma
como é tratado na escola.

6.

Os pais são incentivados a participar nas
atividades escolares.

7.

A escola fornece-me informação suficiente sobre
as atividades e as aprendizagens do filho.

8.

O diretor de turma é disponível e faz boa ligação à família.

9.

As instalações da escola são boas.

Concordo
4

Não concordo
nem discordo
3

10. As refeições são boas.
11. Os serviços administrativos funcionam
adequadamente.
12. O pessoal auxiliar mostra disponibilidade no atendimento.
13. A escola é limpa.
14. A escolar é segura.
15. Gosto que o meu filho ande nesta escolar.
16. O site da escola fornece toda a informação necessária.

Agradecemos a sua colaboração.
EAA 2017/2018

Discordo
2

Discordo
totalmente
1

Não sei

O Agrupamento de Escolas de Castro Marim pretende garantir um serviço público de qualidade.
Convidamo-lo a participar na avaliação do grau de satisfação relativamente aos serviços prestados pelas nossas escolas.
A sua colaboração empenhada e responsável é fundamental.

AVALIAÇÃO EXTERNA DA ESCOLA – Questionário aos alunos do 4ºano

Escola: EB1/Altura

EB1/Castro Marim

EB1/Odeleite

Dentro de cada quadrado assinale com X o seu grau de concordância em relação a cada uma das afirmações que se seguem
Concordo
totalmente
5

1.

Percebo bem o que o professor explica nas aulas.

2.

Gostos dos espaços de recreio da escola.

3.

Os funcionários mostram
disponibilidade.

4.

Estou satisfeito com a higiene e a limpeza da
escola.

5.

Conheço os critérios de avaliação.

6.

Conheço as regras de comportamento da escola e o
regulamento interno.

7.

Na minha sala os alunos portam-se bem.

8.

Sinto-me seguro e tranquilo na escola.

9.

Gosto do almoço que é servido na escola.

Concordo
4

Não concordo
nem discordo
3

10. Gosto desta escola.

Agradecemos a sua colaboração.
EAA 2017/2018

Discordo
2

Discordo
totalmente
1

Não sei

O Agrupamento de Escolas de Castro Marim pretende garantir um serviço público de qualidade.
Convidamo-lo a participar na avaliação do grau de satisfação relativamente aos serviços prestados pelas nossas escolas.
A sua colaboração empenhada e responsável é fundamental.

AVALIAÇÃO EXTERNA DA ESCOLA – Questionário aos alunos do 2º e 3º ciclo.
Agrupamento de Escolas de Castro Marim

Dentro de cada quadrado assinale com X o seu grau de concordância em relação a cada uma das afirmações que se seguem
Concordo
totalmente
5

1.

Os professores desta escola ensinam de forma adequada.

2.

O ensino desta escola é exigente.

3.

Conheço os critérios de avaliação.

4.

Participo nos projetos e atividades
promovidas pela escola.

5.

As salas de aula são confortáveis.

6.

Conheço as regras de comportamento da escola
e o regulamento interno.

7.

Nas aulas há um ambiente de tranquilidade
e de respeito.

8.

Os alunos respeitam os professores.

9.

A escola resolve os problemas de indisciplina.

Concordo
4

Não concordo
nem discordo
3

10. A biblioteca está bem apetrechada e funciona bem.
11. As salas de aulas são confortáveis.
12. Estou satisfeito com os espaços desportivos e de recreio.
13. Gosto dos almoços servidos na escola.
14. Os equipamentos informáticos
funcionam adequadamente.
15. Estou satisfeito com a higiene e limpeza da escola.
16. A secretaria funciona adequadamente.
17. As minhas sugestões são tidas em conta pelos
professores e pela direção.
18. Os professores tratam os alunos com respeito.
19. Sinto-me seguro na escolar.
20. Gosto desta escola.
21. Os funcionários mostram disponibilidade no atendimento.

Agradecemos a sua colaboração.
EAA 2017/2018

Discordo
2

Discordo
totalmente
1

Não sei

