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Ficha técnica 
do 

questionário 

 
Este questionário foi realizado e aplicado pelo Gabinete de Autoavaliação do 
AEDAS, com o objetivo de avaliar o grau de satisfação dos Encarregados de 
Educação dos alunos matriculados, no ano letivo 2021-2022, com o serviço 
do Operador EFP . 
O convite para preenchimento, de natureza confidencial e anónima, foi 
enviado via email aos EE de todos os níveis de ensino, entre os dias 27 de 
outubro e 30 de novembro de 2021.  
 O questionário é composto por 39 questões e foram obtidas 472 respostas. 
Destas 39, apenas foram consideradas para a monitorização EQAVET 6 
perguntas, todas elas relacionadas com a Prestação do Serviço Educativo. 
A equipa EQAVET procedeu ao tratamento dos dados relativos à aplicação 
dos inquéritos, tendo elaborado o respetivo Relatório, entre os dias 3 e 7 de 
janeiro de 2022. Das 472 respostas obtidas, 50 são de Encarregados de 
Educação de alunos que frequentam os Cursos Profissionais. 
 

 

INQUÉRITO DE AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO 
DOS 

 ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 



RESPOSTAS ÀS 
QUESTÕES 
FORMULADAS 

QUESTÃO RESPOSTA 

1. A Diretora/ Direção promove uma cultura de Escola, 
indo ao encontro do sucesso escolar? 

77,8% dos Encarregados de Educação “concordam ou 
concordam completamente”.  

2. A Diretora / Direção está atenta aos problemas 
 dos alunos/ EE? 

72,6% dos Encarregados de Educação, ”concordam ou 
concordam completamente”.  

3. A Diretora / Direção fomenta a participação  
dos EE na dinâmica do Agrupamento?  

66,5% dos Encarregados de Educação “concorda ou 
concorda completamente”.  

4. O Diretor de Turma mostra disponibilidade para o 
atendimento a Encarregados de Educação?  

93,4% dos Encarregados de Educação “concordam ou 
concordam completamente”. 

5. Os Assistentes Operacionais têm uma relação cordial 
com os Encarregados de Educação?  

79% dos Encarregados de Educação “concordam ou 
concordaram completamente”. 

6. Os Assistentes Técnicos têm uma relação cordial com os 
Encarregados de Educação?  

75,6% “concordam ou concordaram completamente”  
que os Assistentes Técnicos têm uma relação cordial 
com os Encarregados de Educação.  



RESPOSTAS ÀS 
QUESTÕES 
FORMULADAS 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

1. A média elevada da taxa de satisfação com o 

serviço educativo prestado do Operador EFP (77,5%). 

1. A perceção dos EE relativa à sua 

participação na dinâmica do Agrupamento, 
fomentada pela Diretora/Direção,  foi  a % 
mais baixa no total das questões (66,5%). 

2. A elevada percentagem dos Encarregados de 

Educação  que considera o  Diretor de Turma 
disponível  para o atendimento a Encarregados de 
Educação( 93,4%).  
 

2. A amostra pouco expressiva de 

Encarregados de Educação de alunos dos 
cursos profissionais é apenas de 10,6%. 



Revisão – 
Proposta de 
Ação de 
Melhoria 

Face aos resultados obtidos neste questionário, a equipa EQAVET considera que: 
 
 

1. os EE manifestaram um grau de satisfação elevado com o serviço educativo prestado do 
Operador EFP. A média alcançada relativamente às questões  formuladas  foi de 77,5%; 
 

2. deve ser elaborado, no próximo ano letivo, um questionário de avaliação de satisfação 
dirigido apenas aos EE dos alunos dos cursos profissionais. 
 

Sugestões de melhoria 

 
 Vila do Conde, 07 de janeiro de 2022 

 

A Coordenadora da Equipa EQAVET,___________________________________ 
                                                                                             (Susana Daniela Barbosa) 

 

A Diretora do AEDAS,________________________________________________ 
                                                                                                (Ana Alice Lopes Rodrigues) 


