Q2 - Questionário aos Alunos dos 2.o e 3.o Ciclos e Secundário
01. As tarefas que realizo nas aulas são interessantes e ajudam-me a aprender.
02. Os professores apoiam os alunos quando têm diﬁculdades em aprender.
03. Sou incentivado a melhorar o meu desempenho escolar.
04. Avalio o meu trabalho nas aulas.
05. Nas aulas, a avaliação contribui para melhorar o meu trabalho.
06. Sou incentivado a apresentar as minhas ideias para melhorar as aulas.
07. Sou motivado a pesquisar para alargar os meus conhecimentos.
08. Na escola realizo trabalhos práticos e experiências.
09. Recorro à biblioteca escolar para enriquecer os conhecimentos.
10. Na escola uso os computadores/tablets para realizar tarefas escolares.
11. Na escola participo em projetos ligados à saúde e ao bem-estar.
12. Na escola sou incentivado a participar em ações de solidariedade e cidadania.
13. Faço trabalhos de grupo na sala de aula.
14. Tenho oportunidades para apresentar alguns dos meus trabalhos, na escola ou na comunidade.
15. Na escola sou apoiado para fazer as minhas escolhas de orientação escolar e proﬁssional.
16. Os adultos da minha escola ajudam os alunos que precisam.
17. Na escola os alunos respeitam as diferenças entre uns e outros.
18. Os alunos sabem estar de forma adequada nos diferentes espaços escolares.
19. Os professores resolvem bem as situações de indisciplina.
20. São pedidas aos alunos sugestões de melhoria para o funcionamento da escola.
21. O ambiente da minha escola é acolhedor.
22. Sinto-me seguro na escola.
23. Gosto da minha escola.

Q3 - Questionário aos trabalhadores docentes
01. A escola mobiliza a comunidade educativa em torno do projeto educativo.
02. Os docentes estão ativamente envolvidos na consecução da visão que orienta a ação da escola.
03. O trabalho colaborativo entre docentes é efetivo.
04. Os docentes utilizam mecanismos de autorregulação das suas práticas pedagógicas.
05. As lideranças promovem mudanças signiﬁcativas para a melhoria da escola.
06. As lideranças valorizam os contributos dos docentes para o bom funcionamento da escola.
07. As lideranças gerem bem os conﬂitos.
08. Os docentes são auscultados e participam na autoavaliação da escola.
09. A autoavaliação da escola contribui para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem.
10. Os recursos educativos são otimizados para o desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem.
11. Os projetos da escola contribuem para a formação pessoal e autonomia das crianças e dos alunos.
12. O processo de ensino e aprendizagem prevê estratégias diversiﬁcadas em função das necessidades das
crianças e dos alunos.
13. A oferta educativa é adequada às necessidades de formação dos alunos.
14. A escola propicia um ambiente escolar acolhedor.
15. A escola propicia um ambiente escolar inclusivo.
16. As situações de indisciplina são bem resolvidas.
17. A escola promove a realização de formação adequada às prioridades pedagógicas.
18. A escola contribui para o desenvolvimento da comunidade envolvente.
19. Os circuitos de comunicação e informação são eﬁcazes.
20. Gosto de trabalhar nesta escola.

Q4 - Questionário aos trabalhadores não docentes
01. A escola mobiliza a comunidade educativa em torno do seu projeto educativo.
02. Os trabalhadores não docentes estão envolvidos no cumprimento dos objetivos do projeto educativo da
escola.
03. As lideranças promovem mudanças signiﬁcativas para a melhoria da escola.
04. As lideranças valorizam os contributos dos trabalhadores não docentes para o bom funcionamento da escola.
05. As lideranças gerem bem os conﬂitos.
06. Os trabalhadores não docentes participam na autoavaliação da escola.
07. Os recursos são adequados para as atividades desenvolvidas na escola.
08. Os critérios de distribuição de serviço dos trabalhadores não docentes são claros e adequados.
09. A escola propicia um ambiente escolar acolhedor.
10. A escola propicia um ambiente escolar inclusivo.
11. A escola desenvolve projetos que contribuem para o desenvolvimento das crianças e dos alunos.
12. As situações de indisciplina são bem resolvidas.
13. O trabalho desenvolvido pelos trabalhadores não docentes é reconhecido e valorizado na comunidade escolar.
14. Os trabalhadores não docentes são incentivados a fazer a autoavaliação do seu trabalho.
15. A escola promove a realização de formação adequada às necessidades.
16. A escola contribui para o desenvolvimento da comunidade.
17. Os circuitos de comunicação e informação são eﬁcazes.
18. Gosto de trabalhar nesta escola.

Q6 - Questionário aos Pais e Encarregados de Educação
01. Conheço o projeto educativo da escola.
02. Participei na elaboração do projeto educativo da escola.
03. Sou incentivado a acompanhar a vida escolar do meu ﬁlho.
04. Conheço bem as regras de funcionamento da escola.
05. Os responsáveis da escola são acessíveis e disponíveis.
06. Os responsáveis promovem o bom funcionamento da escola.
07. O meu ﬁlho é incentivado a melhorar sempre os seus resultados escolares.
08. O meu ﬁlho é apoiado e incentivado a ultrapassar as suas diﬁculdades.
09. Sou envolvido no desenvolvimento de estratégias para a inclusão do meu educando.
10. Sou informado sobre as aprendizagens realizadas pelo meu ﬁlho.
11. Sou esclarecido sobre a avaliação das aprendizagens do meu ﬁlho.
12. Conheço os projetos da escola em que o meu ﬁlho está envolvido.
13. O meu ﬁlho participa em atividades culturais da escola.
14. O meu ﬁlho participa em atividades cientíﬁcas da escola.
15. O meu ﬁlho participa em atividades artísticas da escola.
16. O meu ﬁlho participa em atividades desportivas da escola.
17. O professor/diretor de turma do meu ﬁlho faz uma boa ligação à família.
18. Os recursos educativos da escola são bem utilizados para as aprendizagens dos alunos.
19. O ambiente da escola promove o bem-estar do meu ﬁlho.
20. A escola promove o respeito pelas diferenças.
21. A escola resolve bem as situações de indisciplina.
22. O meu ﬁlho sente-se seguro na escola.
23. Participo na autoavaliação da escola.
24. Gosto que o meu ﬁlho frequente esta escola.

