
 
 
 
 
Exmos Senhores 
 
 
 

 
O Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna está a desenvolver alguns 

procedimentos no âmbito da sua autoavaliação. Através da aplicação de questionários 

aos diferentes membros da comunidade educativa, é possível conhecer a sua opinião 

sobre o modo de funcionamento e desempenho das escolas do Agrupamento e o seu 

grau de satisfação e de motivação para as atividades desenvolvidas e também os 

domínios que necessitam de ser melhorados. 

Todos os questionários serão enviados por mail para preenchimento como formulário.  

Todo o processo de inquirição e tratamento de dados garante a confidencialidade 

da identidade e respostas dos participantes, que é da responsabilidade da Equipa de 

Avaliação Interna (EAI). 

O Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna agradece a colaboração de todos. 
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APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

 

CRITÉRIOS E METODOLOGIA: 

 

1. Escala: 

Escala de concordância com cinco hipóteses de resposta. Para os alunos do 1º 

ciclo, (4º ano de escolaridade) a escala é simplificada e tem apenas quatro 

hipóteses de resposta. 

2. População a inquirir: 

- Docentes: todos os professores e Educadores do Agrupamento. 

- Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos: todos os do 

Agrupamento. 

- Alunos - amostra de 10% da população, selecionada aleatoriamente de 

forma a abranger todos os anos de escolaridade e todas as escolas do 

Agrupamento:  

1º Ciclo – 1 turma do 4º ano de escolaridade de cada escola (total 3 

turmas);  

2º e 3º Ciclos – 1 turma de cada ano de escolaridade - 5º D, 6º H, 7º A, 

8º C e 9º B (total 5 turmas);  

Ofertas Educativas para Adultos- 1 turma EFAB3 (total 1 turma).  

- Encarregados de Educação: Pré-escolar, 1º, 2º e 3º Ciclos – O questionário 

vai ser aplicado aos Encarregados de Educação dos alunos: número 3, 12 e 16 

(números selecionados aleatoriamente) de todas as turmas do Agrupamento. 

Em caso de qualquer impossibilidade, deverá ser considerado o número 

imediatamente a seguir. Irá ser pedida a colaboração dos Professores 

Diretores de Turma/Titulares de Turma e Educadores, para esta aplicação. 

3. Procedimentos para a aplicação: 

Todos os questionários serão enviados por mail para preenchimento como 

formulário.  

4. Prazos: 

Envio dos questionários a partir de 15/05/2013. 

Receção dos questionários até 25/05/2013. 

 


