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Constituição do Agrupamento 

 

Jardins de Infância e Escolas EPE 1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB SEC 

Jardim de Infância da Lixa, Felgueiras X     

Escola Básica de Caramos, Felgueiras X X    

Escola Básica de Macieira da Lixa, Felgueiras X X    

Escola Básica de Pinheiro, Felgueiras X X    

Escola Básica de Santão, Felgueiras X X    

Escola Básica de Vila Cova da Lixa, Felgueiras  X    

Escola Básica Dr. Leonardo Coimbra, Lixa, 
Felgueiras 

       X X  

Escola Secundária da Lixa, Felgueiras    X X 
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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 Agrupamento de Escolas da Lixa, 
Felgueiras, realizada pela equipa de avaliadores com recurso a uma metodologia que inclui a observação da 
prática educativa e letiva, efetuada nos dias 18 e 19 de novembro de 2021, 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 22 a 25 de novembro de 2021. 

A equipa de avaliação externa visitou a Escola Secundária da Lixa, a Escola Básica Dr. Leonardo Coimbra, a 
Escola Básica de Pinheiro, a Escola Básica de Vila Cova da Lixa e a Escola Básica de Macieira da Lixa. E realizou 
a observação da prática educativa e letiva na Escola Secundária da Lixa, no Jardim de Infância da Lixa, na 
Escola Básica Dr. Leonardo Coimbra, na Escola Básica de Santão e na Escola Básica de Caramos.  

 

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 2021-2022 está disponível 
na página da IGEC. 
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2. Quadro resumo das classificações  

DOMÍNIO CLASSIFICAÇÃO 

Autoavaliação BOM 

Liderança e gestão MUITO BOM 

Prestação do serviço educativo MUITO BOM 

Resultados MUITO BOM 

 

 

3. Pontos fortes 

DOMÍNIO PONTOS FORTES 

 
Autoavaliação 

 

 Implementação de práticas de autoavaliação sistemáticas, participadas e 
abrangentes que sustentam o planeamento e a gestão em dimensões nucleares 
da vida escolar;  

 Dispositivos de autoavaliação consequentes na implementação de medidas 
estratégicas com reflexos a diferentes níveis da prestação do serviço educativo. 

Liderança 
e gestão 

 Definição de objetivos e de estratégias de operacionalização conferindo 
intencionalidade e solidez estratégica à ação com vista à consecução do Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

 Liderança do diretor e da sua equipa determinada em perseguir os objetivos e 
em orientar os diferentes atores na prossecução da missão do Agrupamento, 
com impacto no nível de coesão organizacional; 

 Adoção de uma gestão atuante de vertente preventiva e o desenvolvimento de 
um conjunto de iniciativas com intencionalidade estratégica que concorrem para 
um ambiente escolar desafiador orientado por princípios e valores e, ainda, por 
estilos de vida saudáveis e ecológicos. 

 
Prestação do 

serviço educativo 
 

 Trabalho desenvolvido na prevenção dos comportamentos de risco, na promoção 
do bem-estar pessoal e social, na inclusão e na informação e orientação escolar 
e profissional dos alunos; 

 Desenvolvimento de projetos e atividades que articulam diversas áreas do saber, 
promovem espaços de mudança e um clima propiciador da aprendizagem e 
inovação; 

 Utilização sistemática da avaliação formativa em prol de uma avaliação para as 
aprendizagens e a diversificação de procedimentos e instrumentos de avaliação. 
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Resultados 

 Evolução significativa dos resultados dos alunos no ensino básico, em particular 
no 1.º ciclo; 

 Iniciativas no âmbito da solidariedade e de apoio à inclusão, fundamentais para 
a promoção de uma educação orientada para a dignidade da pessoa humana, 
igualdade de direitos e equidade social; 

 Reconhecimento da comunidade local pelo serviço educativo e formativo 
prestado, face ao impacto no desenvolvimento e consolidação de valores 
fundamentais e nas oportunidades intencionalmente criadas para os alunos e 
formandos serem cidadãos ativos. 

 

 

4. Áreas de melhoria 

DOMÍNIO ÁREAS DE MELHORIA 

 
Autoavaliação 

 

 Simplificar o processo de articulação dos diferentes dispositivos autoavaliativos e 
adaptar melhor os instrumentos de recolha de dados ao contexto, em prol da 
apropriação do sentido estratégico e globalizante da autoavaliação institucional.  

Liderança 
e gestão 

 Implementar estratégias articuladas com a câmara municipal para 
equipar/renovar o parque informático nas escolas básicas do 1.º ciclo e jardim 
de infância, contribuindo para o desenvolvimento das competências digitais das 
crianças e dos alunos. 

 
Prestação do 

serviço educativo 
 

 Desenvolver processos de articulação vertical do currículo em prol de uma gestão 
curricular integrada, articulada e sequencialmente progressiva e com impacto no 
planeamento; 

 Implementar mecanismos estruturados de regulação da prática educativa e 
letiva, em particular a supervisão em contexto de sala de atividades/aula em 
ordem ao desenvolvimento profissional. 

Resultados 
 Intensificar as medidas de promoção do sucesso no 3.º ciclo do ensino básico e 

nos cursos profissionais, incrementando os percursos diretos de sucesso 
relativamente à média nacional. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS  

Agrupamento de Escolas da Lixa – Felgueiras 

6  

5. Juízos avaliativos  

 

5.1 – Autoavaliação 

Desenvolvimento 

As práticas de autoavaliação são concretizadas através de um processo sistemático, abrangente e 
participado e articulam-se com a avaliação dos projetos em desenvolvimento. Aborda dimensões 
nucleares da vida escolar e são utilizados diferentes dispositivos autoavaliativos, entre eles o modelo 
CAF – Common Assessment Framework (Estrutura Comum de Avaliação), ainda que seja pouco 
percetível a sua adaptação ao contexto. É ainda evidente a complexidade deste processo de 
articulação com impacto numa menor apropriação de um sentido estratégico e globalizante da 
autoavaliação institucional.  

 

 

 

 

 

Consistência e impacto 

São produzidos variados relatórios com informação circunstanciada, rigorosa e consistente. As 
estratégias desenvolvidas são intencionais, monitorizadas e avaliadas, mas de forma ainda 
fragmentada o que lhe reduz a natureza estruturante. Ainda não são elaborados um relatório de 
autoavaliação e um plano de melhoria agregador das ações em desenvolvimento. 

O impacto da autoavaliação é uma realidade a diferentes níveis e dimensões; destacam-se as 
alterações metodológicas no âmbito das medidas de recuperação das aprendizagens, da avaliação 
pedagógica, da implementação do plano de inovação e até ao nível da reorganização em curso das 
diferentes estruturas avaliativas. 

 

 

5.2 – Liderança e gestão 

Visão e estratégia 

O projeto educativo com o lema – Ultrapassar Fronteiras com Sucesso – concretiza em quatro 
domínios de ação a definição de objetivos e de estratégias de operacionalização, conferindo 
intencionalidade e solidez estratégica à ação com vista à consecução do Perfil dos Alunos à Saída da 

Constituído em 2021, o Observatório de Qualidade agregou três equipas de autoavaliação – Equipa 
EQAVET, Equipa da Avaliação Interna e Equipa de Estatística. Além disso, integra: dois encarregados 
de educação, dois alunos, um assistente operacional e um assistente técnico, tendo sido eleitos pelos 
pares e designados pelo Diretor, aos quais se junta um amigo crítico. Trata-se de uma equipa com 
potencial agregador dos diferentes dispositivos e de análise critica para a construção de um plano 
de melhoria que seja reconhecido pela comunidade educativa e transmissor de um sentido coletivo 
da autoavaliação.   
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Escolaridade Obrigatória. As opções curriculares, os projetos e planos em desenvolvimento e a 
Estratégia de Educação para a Cidadania da Escola, consubstanciam este propósito.  

É clara a visão estratégica de aperfeiçoamento organizacional e educativo, evidenciada com 
coerência nos diferentes documentos orientadores da escola e partilhada pela comunidade 
educativa. Contudo, a profusão de estratégias a desenvolver e de objetivos e metas a atingir, as 
quais não estão hierarquizadas e calendarizadas, poderá limitar a plena apropriação pelos diferentes 
intervenientes. 

 

Liderança 

A liderança do diretor e da sua equipa é reconhecida pela determinação em perseguir os objetivos 
e pela capacidade de orientar os diferentes atores na prossecução da missão do Agrupamento, com 
impacto no nível de coesão organizacional. É valorizadora da autonomia, da criatividade, do 
empenho e do trabalho realizado pelos demais profissionais, o que tem incrementado os índices 
motivacionais e a mobilização para o desenvolvimento da organização e da ação educativa. O 
envolvimento das lideranças das diferentes estruturas e serviços convergem para este fim e 
promovem a ação dos seus pares para processos de transformação orientados para a qualidade das 
aprendizagens.  

Registam-se projetos nacionais e internacionais e parcerias, em diferentes áreas (prática 
experimental em ciências, nas línguas estrangeiras e no ensino profissional), que se destacam pelo 
impacto interno e externo alcançado. Para além de promoverem a qualidade das aprendizagens, 
desenvolvendo competências e articulando conhecimentos, carregam uma intencionalidade clara em 
proporcionar às crianças e alunos novas oportunidades no âmbito das ciências, da cultura, das artes, 
da cidadania e do desporto. 

 

Gestão 

Estão definidos critérios pedagógicos na constituição de grupos e turmas e, no caso da turma de 
Percurso Curricular Alternativo (PCA), são evidentes práticas de gestão diferenciada e promovidas 
dinâmicas de articulação interinstitucional e multidisciplinar. As opções tomadas são objeto de 
acompanhamento e reajustamento, atendendo às necessidades das crianças e alunos e às 
contingências da gestão dos recursos humanos. A gestão das situações de indisciplina obedece a 
critérios consensuais e concertados.  

A adoção de uma gestão atuante de vertente preventiva e o desenvolvimento de um conjunto de 
iniciativas com intencionalidade estratégica, como são exemplos as dinamizadas pela Equipa de 
Promoção e Educação para a Saúde (PES), pelo Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), pelo 
projeto Eco-Escolas, por vezes em mútua colaboração ou com o envolvimento das associações de 
pais e  de alunos, bem como de parceiros da comunidade (e.g. Escola Segura, Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens – CPCJ), promovem um ambiente escolar desafiador orientado por princípios 
e valores e estilos de vida mais saudáveis e ecológicos.  
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As opções de gestão dos recursos humanos assentam em critérios que potenciam o bom ambiente 
e a eficácia funcional. Consideram as competências específicas, o bem-estar das crianças e alunos 
e a valorização pessoal e profissional. Desenvolvem-se práticas de formação internas relevantes 
(e.g. Física na Lixa, PES e SPO) e, em colaboração com o centro de formação, respostas formativas 
muito participadas que refletem a adequação das mesmas à diagnose realizada.  

A gestão dos recursos materiais é realizada considerando critérios que respondem com eficácia às 
necessidades de funcionamento. Relativamente à gestão dos recursos informáticos, se por um lado 
esta mereceu reconhecimento pela resposta pronta e abrangente às necessidades de todos nos 
períodos de confinamento devido à situação pandémica, por outro, são evidentes as carências ao 
nível do 1.º ciclo e na educação pré-escolar, o que põe em causa o desenvolvimento das 
competências digitais. As bibliotecas escolares correspondem a polos agregadores de informação, 
conhecimento e oportunidades de aprendizagem. 

Os circuitos de comunicação são múltiplos e eficazes. Privilegiam diferentes plataformas digitais que 
garantem a fluidez da informação e utilizam, com critério estético, espaços para divulgação de 
atividades (e.g. Erasmus Corner). O circuito interno de TV e a rádio escola concorrem igualmente 
para esse fim. 

 

 

5.3 – Prestação do serviço educativo 

Desenvolvimento pessoal e bem-estar das crianças e dos alunos 

São desenvolvidas práticas de trabalho autónomo, de responsabilidade individual e de envolvimento 
com e na comunidade com relevância no desenvolvimento pessoal, na promoção de uma cidadania 
ativa e na inclusão social. Para este fim, são integrados valores, princípios e temáticas na gestão do 
currículo, destacando-se a ação do SPO, da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 
(EMAEI), dos docentes da turma de PCA e o trabalho desenvolvido pelos alunos tutores.  

As ações desenvolvidas têm potenciado a melhoria nas aprendizagens e o bem-estar das crianças e 
alunos. Releva-se o trabalho desenvolvido na prevenção dos comportamentos de risco, na promoção 
do bem-estar pessoal e social, assim como a informação e orientação escolar e profissional dos 
alunos e as parcerias estabelecidas. Sublinham-se as iniciativas no âmbito do PES e do SPO e as 
distinções com o Selo Protetor da CPCJ, dos Selos Escola Saudável e “SaudavelMente” da Ordem 
dos Psicólogos e da Bandeira EcoEscolas. 

 

Oferta educativa e gestão curricular 

A oferta educativa é diversificada e desenvolvem-se atividades significativas, intencionais e 
abrangentes de complemento/enriquecimento curricular. Agrega iniciativas tendentes à aquisição de 
experiências estimulantes e produtivas nos campos científico, cultural, artístico, desportivo e social 
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que cumprem o desígnio do Perfil dos Alunos e de uma educação inclusiva. As dimensões escolar   
e de integração e desenvolvimento profissional respondem, de forma superlativa, aos interesses das 
crianças, alunos e formandos e às necessidades da comunidade envolvente.  

Através do desenvolvimento de projetos e atividades que articulam diversas áreas do saber, 
promovem-se espaços de mudança e um clima propiciador da aprendizagem e inovação. Os 
resultados da turma de PCA e os projetos referidos em destaque, enfatizam o cariz inovador no 
âmbito curricular e pedagógico. A atuação pedagógica qualificada e atempada da EMAEI em 
compromisso com parceiros e restante comunidade educativa, constitui um eixo-chave na promoção 
da igualdade de oportunidades de acesso ao currículo.  

Existem dinâmicas interessantes de articulação horizontal do currículo, quer pela incorporação de 
saberes de diferentes disciplinas, quer pelo uso de metodologias de aprendizagem mais 
ativas/significativas, como por exemplo, através do desenvolvimento de projetos transdisciplinares 
no âmbito da educação para a cidadania e de domínios de autonomia curricular (DAC). A articulação 
vertical do currículo constitui uma fragilidade, o seu impacto na planificação das aprendizagens é 
ainda residual, não incorporando uma gestão integrada, articulada e sequencialmente progressiva 
do currículo. 

 

Ensino, aprendizagem e avaliação 

A abordagem transmissiva na prática letiva menos focada no aluno e na sua aprendizagem coexiste 
com metodologias mais ativas que implicam os alunos em dinâmicas interativas. Os ambientes de 
sala de aula são, genericamente, propícios à aprendizagem em que os saberes disciplinares e a 
realização de aprendizagens significativas são valorizados, bem como a capacidade de trabalhar 
cooperativamente e com autonomia. O recurso a atividades experimentais é assumido para além da 
sua função de ilustração do conhecimento concetual, desenvolvendo-se práticas transversais aos 
diferentes níveis de educação e ensino, que promovem o espírito crítico e científico. Neste âmbito 
reconhece-se os contributos do Clube Ciência Viva e os projetos já destacados. 

O Agrupamento implementa medidas multinível, universais, seletivas e adicionais, que se revelam 
ajustadas à aprendizagem e à inclusão dos alunos, assegurando a igualdade de oportunidades, a 
prevenção do insucesso e do abandono escolar. O trabalho desenvolvido durante o período de 
confinamento para a melhoria dos resultados das crianças e dos alunos em grupos de risco, como 
os oriundos de contextos socioeconómicos desfavorecidos, merece reconhecimento. 

Destacam-se os projetos Física na Lixa e Rede de estações meteorológicas – Umbrella pelo cariz 
inovador e criativo, ao criarem contextos propícios e estimulantes de aprendizagens, envolvendo os 
alunos nas atividades propostas, promovendo o trabalho cooperativo e edificante de competências 
para interpretar e explicar fenómenos. Constroem-se recursos que respondem a exigências 
curriculares, mas também a propósitos específicos, particularmente os emergentes de carências de 
aprendizagem dos alunos, quando se torna oportuno e necessário o recurso a atividades práticas. 
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A avaliação para e das aprendizagens passa pela diversificação de procedimentos e instrumentos de 
avaliação. Privilegiam-se momentos de avaliação formativa sistemática, o que permite um maior 
conhecimento da eficácia do trabalho realizado e um acompanhamento ao primeiro sinal de 
dificuldade nas aprendizagens. Apesar de se incrementar ações que permitem aos alunos a 
autorregulação do seu processo de aprendizagem e de avaliação, estas ainda não estão 
generalizadas. Ao nível do 1.º ciclo emerge a necessidade de desenvolver processos reflexivos e 
formativos no domínio da avaliação. 

Os diversos recursos e espaços educativos e pedagógicos (bibliotecas escolares, centro de apoio à 
aprendizagem, laboratórios, estúdios) são colocados ao serviço da melhoria da qualidade das 
aprendizagens e do desenvolvimento de competências transversais. Destaca-se a dinâmica de 
complementaridade ao processo de ensino e de aprendizagem desenvolvida pelas bibliotecas.  
Apesar do investimento em atividades que articulem a escola com a família, a participação dos pais 
é reduzida, sendo, contudo, de valorizar o papel interessado e presente das diferentes associações 
de pais e encarregados de educação. 

 

Planificação e acompanhamento das práticas educativa e letiva 

Os mecanismos de autorregulação passam, essencialmente, pela redefinição do planeamento 
curricular e das estratégias em função dos procedimentos de avaliação das aprendizagens. 

As práticas de regulação por pares assentam em processos colaborativos ao nível do planeamento, 
na partilha de práticas relevantes com cariz formativo, na elaboração de instrumentos de avaliação 
e na reformulação de planos de ação em função da análise dos resultados dos alunos.  

Os mecanismos de regulação pelas lideranças efetuam-se sobretudo pelo acompanhamento e apoio. 
Não são implementados mecanismos de supervisão pedagógica, em contexto de sala de 
atividade/aula, que aponte para o desenvolvimento profissional dos docentes. 

 

 

5.4 Resultados 

Resultados académicos 

No triénio 2016-2017 a 2018-2019, considerando os alunos do país com perfil socioeconómico 
semelhante, os resultados dos alunos são bons nos 1.º e 2.º ciclos e situam-se sempre acima da 
média nacional. No 3.º ciclo, os resultados estão em linha com a média dos alunos do país que 
tinham um nível escolar semelhante antes à entrada neste ciclo, com exceção do ano 2017-2018 
que estão aquém.  

A percentagem de alunos que obtém positiva nos exames nacionais do 12.º ano, dos cursos 
cientifico-humanísticos, após um percurso sem retenções nos 10.º e 11.º anos, está em linha com 
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a média dos alunos do país que tinham um nível escolar semelhante à entrada no ensino secundário, 
já em 2017-2018 estão aquém da referida média. 

A percentagem de alunos que concluíram o ensino profissional em três anos ou menos evoluiu 
significativamente de 2016-2017 para 2017-2018 situando-se, nesse ano, acima da percentagem 
média nacional. Contudo, situa-se, no último ano em análise, aquém da média de alunos do país 
que tinham um perfil socioeconómico semelhante à entrada do ensino secundário. 

 

 

 

 
No que se refere aos resultados dos alunos oriundos de contextos socioeconómicos desfavorecidos, 
considerando a percentagem de alunos com apoio de Ação Social Escolar (ASE) que concluíram o 
respetivo ciclo do ensino básico dentro do tempo normal, enquadrada com uma média nacional 
apropriada, apesar de estarem apenas disponíveis, no portal Infoescolas, elementos respeitantes 
aos anos letivos 2017-2018 e 2018-2019, verifica-se que, nos diferentes ciclos e no ensino 
secundário,  os valores são, maioritariamente, superiores às respetivas médias nacionais o que é 
demonstrativo das boas práticas de equidade desenvolvidas. 

Não se verificam assimetrias internas de resultados nas escolas básicas do 1.º ciclo, considerando 
os respetivos contextos socioeconómicos, o que evidencia práticas pedagógicas e de gestão de 
recursos apropriadas e concertadas. 

 

Resultados sociais 

A centralidade da condição humana, o respeito pela diferença e a responsabilidade perante o próprio 
e o outro constituem-se como aspetos fulcrais do trabalho realizado com vista à obtenção dos 
resultados sociais. O desenvolvimento de iniciativas de benefício social ou comunitário demonstra a 
valorização da cidadania ativa na educação dos alunos. Os alunos participam ativamente na vida da 
escola, são críticos e colaborantes quando representam os seus pares nos órgãos e a associação de 
estudantes é interventiva e demonstra iniciativa. No último triénio não se verificam situações de 
alunos retidos por faltas.  

A intervenção assertiva e preventiva da comunidade escolar face a comportamentos inadequados, 
o trabalho do Gabinete do Aluno e Convivência Escolar (GACE) e o código de conduta bem difundido, 
têm proporcionado um ambiente educativo promotor das aprendizagens. Verifica-se um número 
reduzido de alunos com medidas disciplinares sancionatórias aplicadas no último quadriénio (10), o 
que reflete o clima de convivência e acolhimento promovido.  

Analisando a taxa de retenção ou desistência dos alunos do Agrupamento, quer considerando os 
dados disponíveis no portal Infoescolas (2015-2016 a 2018-2019), quer os dados mais recentes 
disponibilizados pelo Observatório de Qualidade, é de valorizar a regularidade da sua manutenção 
em 0,0% no final do 1.º ciclo e a sua evolução significativa para valores próximos dos 0,0% nos anos 
terminais dos restantes ciclos e nos cursos científico-humanísticos.  
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Existe uma tradição de participação em atividades regulares e pontuais de solidariedade e de apoio 
à inclusão que é fundamental para a promoção de uma educação orientada para a dignidade da 
pessoa humana, igualdade de direitos e equidade social.  

 

 

 

 

 
É significativa a taxa de colocação no ensino superior dos alunos dos cursos científico-humanísticos. 
Nos cursos profissionais, considerando os dois últimos ciclos de formação, a taxa de empregabilidade 
é estável (70%) e o prosseguimento de estudos foi de 15,8%. Note-se que a empregabilidade na 
área de formação é crescente (29%; 41%). A eficácia do trabalho desenvolvido para a inserção dos 
alunos com plano individual de transição na vida pós-escolar revela, igualmente, o impacto das 
competências e dos conhecimentos adquiridos. 

 

Reconhecimento da comunidade 

A satisfação da comunidade educativa é expressiva. Valoriza o serviço educativo e formativo, o papel 
que o Agrupamento desempenha no desenvolvimento e consolidação de valores fundamentais e nas 
oportunidades intencionalmente criadas para os alunos e formandos serem cidadãos ativos. 

A valorização pública do trabalho desenvolvido pelos alunos, seja na vertente académica, artística 
ou desportiva, é garantida por um conjunto variado e participado de iniciativas, incentivando alunos 
e profissionais à melhoria contínua.   

O Agrupamento é reconhecido como agente ativo no desenvolvimento local.  O seu contributo 
manifesta-se pela via académica, profissionalizante e de formação de adultos e como centro de 
dinamização cultural, artístico, desportivo e de participação social e comunitária.  

 

 

 

 

 

 

O incremento do número de formandos nas ofertas de educação e formação para adultos, no Centro 
Qualifica e no ensino recorrente, a atenção dada ao funcionamento dos cursos profissionais (e.g. 
selo EQAVET por 3 anos), a diversificação de percursos educativos para alunos com dificuldades de 
integração e de aprendizagem, o envolvimento ativo em diversos projetos dinamizados pelos 
parceiros locais, nomeadamente a Câmara Municipal de Felgueiras, e as iniciativas que promove, 
contribuem, indubitavelmente, para o desenvolvimento sociocultural local e alavancam o contributo 
da ação do Agrupamento para o progresso do concelho. 

São inúmeras as atividades integradas na vida escolar com uma grande adesão de alunos, das 
associações representativas de estudantes e de pais, de docentes e parceiros da comunidade, que 
promovem uma cidadania ativa e incluem processos de socialização que extravasam fronteiras. 
Destacamos, pelo seu impacto, os seguintes programas e projetos: Programa de Mentoria que integra 
alunos do 5.º ao 12.º ano (no ano letivo 2020-2021 participaram 63 mentores e 72 mentorandos), 
Clube Europeu, Erasmus + e o Festival CurtaLix na promoção dos valores culturais e artísticos, 
nomeadamente cinematográficos e de animação, num contexto educacional e profissional, 
promovendo ainda a criatividade e a originalidade. 
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6. Proposta de avaliação intercalar 

 

 
 

Data: 24 de janeiro de 2022 

A Equipa de Avaliação Externa: José Moreira, Maria da Graça Costa, Palmira Alves e Susana Sá. 

 

 

 

 

  

______________________________________________________________________________________ 

 

Concordo  

À consideração do Senhor Inspetor-Geral da  
Educação e Ciência, para homologação. 

 
A Chefe de Equipa Multidisciplinar da Área  

Territorial de Inspeção do Norte 
 

Madalena Moreira 

2022-02-25 

 
Homologo 

 
 
 
 
 
 
 

Por delegação de competências do Senhor Ministro da Educação  
nos termos do Despacho n.º 3407/2020, publicado  
no D.R. n.º 55, Série II, de 18 de março de 2020 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Caracterização 

 Estabelecimento de Ensino Agrupamento de Escolas da Lixa 

Concelho Felgueiras 

Data da constituição 28 de junho de 2012 

Outros  Plano de Inovação (Turma de PCA 9.º ano “EletroArte”) - despacho n.º 
12783/2021/DGE-DSDC-DES, de 2 de junho de 2021.  

 

Oferta Formativa 

Nível/Ciclo Crianças/alunos 
(N.º) 

Grupos/turmas 
(N.º) 

Educação Pré-Escolar 183 8 

1.º CEB 397 21 

2.º CEB 299 15 

3.º CEB 427 22 

PCA de 9.º ano (Plano de Inovação) 
9.º H 

13 1 

ES (Científico-Humanístico) 
- Ciências e Tecnologias 
- Ciências Socioeconómicas 
- Línguas e Humanidades 

235 
(140) 
(22) 
(73) 

11 

ES (Cursos Profissionais) 
- Técnico de Eletrotecnia 
- Técnico de Informática e 
Sistemas 
- Técnico de Auxiliar de Saúde 
- Técnico de Logística 

- Técnico Multimédia 

- Técnico Turismo 
- Técnico Comunicação e Serviço 
Digital 
- Técnico Comercial 

171 
(58) 

 
(15) 
(41) 
(13) 
(14) 
(13) 

 
(8) 
(9) 

8 

TOTAL 1725 86 

 

Ação Social Escolar 

Alunos apoiados Número % 

Escalão A 249 14,4 

Escalão B 449 26 

TOTAL 698 40,4 

 

Recursos Humanos 

Docentes 201  

Não 
Docentes 

Assistentes 
Operacionais 59  

Assistentes Técnicos 19  

Técnicos Superiores 07  
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Anexo 2 – Informação estatística - Infoescolas 

 

  



Agrupamento da Lixa, Felgueiras 

 

ESTATÍSTICAS DO ENSINO BÁSICO - 1.º Ciclo - Ensino Geral 

Agrupamento da Lixa, Felgueiras 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO151506&nivel=1 

Escola Básica de Caramos, Felgueiras 

http://infoescolas.mec.pt/?code=1303989&nivel=1 

Escola Básica de Macieira da Lixa, Felgueiras 

http://infoescolas.mec.pt/?code=1303003&nivel=1 

Escola Básica de Pinheiro, Felgueiras 

http://infoescolas.mec.pt/?code=1303101&nivel=1 

Escola Básica de Santão, Felgueiras 

http://infoescolas.mec.pt/?code=1303007&nivel=1 

Escola Básica de Vila Cova da Lixa, Felgueiras  

http://infoescolas.mec.pt/?code=1303006&nivel=1 

 

 

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

Agrupamento da Lixa, Felgueiras 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO151506&nivel=2 

Escola Básica Dr. Leonardo Coimbra, Lixa, Felgueiras 

http://infoescolas.mec.pt/?code=1303465&nivel=2 

 

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

Agrupamento da Lixa, Felgueiras 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO151506&nivel=3 

Escola Básica Dr. Leonardo Coimbra, Lixa, Felgueiras 

http://infoescolas.mec.pt/?code=1303465&nivel=3 

Escola Secundária da Lixa, Felgueiras   

http://infoescolas.mec.pt/?code=1303905&nivel=3 

 

 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO151506&nivel=1
http://infoescolas.mec.pt/?code=1303989&nivel=1
http://infoescolas.mec.pt/?code=1303003&nivel=1
http://infoescolas.mec.pt/?code=1303101&nivel=1
http://infoescolas.mec.pt/?code=1303007&nivel=1
http://infoescolas.mec.pt/?code=1303006&nivel=1
http://infoescolas.mec.pt/?code=UO151506&nivel=2
http://infoescolas.mec.pt/?code=1303465&nivel=2
http://infoescolas.mec.pt/?code=UO151506&nivel=3
http://infoescolas.mec.pt/?code=1303465&nivel=3
http://infoescolas.mec.pt/?code=1303905&nivel=3


ESTATÍSTICAS DO ENSINO SECUNDÁRIO – CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS 

Agrupamento da Lixa, Felgueiras 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO151506&nivel=4 

Escola Secundária da Lixa, Felgueiras   

http://infoescolas.mec.pt/?code=1303905&nivel=4 

 

 

ESTATÍSTICAS DO ENSINO SECUNDÁRIO – CURSOS PROFISSIONAIS 

Agrupamento da Lixa, Felgueiras 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO151506&nivel=5 

Escola Secundária da Lixa, Felgueiras   

http://infoescolas.mec.pt/?code=1303905&nivel=5 

 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO151506&nivel=4
http://infoescolas.mec.pt/?code=1303905&nivel=4
http://infoescolas.mec.pt/?code=UO151506&nivel=5
http://infoescolas.mec.pt/?code=1303905&nivel=5
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Anexo 3 – Questionários de satisfação - relatório 

 



Q1 - Questionário aos alunos do 1.º Ciclo - 4.º Ano

Agrupamento de Escolas da Lixa, Felgueiras

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. As tarefas que realizo nas aulas são interessantes e ajudam-me a aprender. 81 92,0 7 8,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

02. O professor apoia os alunos quando têm dificuldades em aprender. 75 85,2 11 12,5 2 2,3 0 0,0 0 0,0

03. Sou incentivado a fazer sempre melhor os meus trabalhos na escola. 60 68,2 24 27,3 4 4,5 0 0,0 0 0,0

04. Sou incentivado a fazer pesquisas para alargar os meus conhecimentos. 37 42,0 41 46,6 6 6,8 4 4,5 0 0,0

05. Nas aulas o professor avalia os meus trabalhos para eu melhorar. 76 86,4 10 11,4 0 0,0 0 0,0 2 2,3

06. Eu avalio o meu trabalho nas aulas. 37 42,0 43 48,9 7 8,0 1 1,1 0 0,0

07. São pedidas aos alunos sugestões de melhoria para o funcionamento da escola. 27 30,7 41 46,6 12 13,6 8 9,1 0 0,0

08. Na escola faço trabalhos práticos e experiências. 49 55,7 35 39,8 1 1,1 1 1,1 2 2,3

09. Na escola realizo atividades artísticas. 49 55,7 34 38,6 2 2,3 1 1,1 2 2,3

10. Na escola realizo atividades físicas e desportivas. 57 64,8 27 30,7 1 1,1 1 1,1 2 2,3

11. Sou incentivado a ler, dentro e fora da escola. 56 63,6 26 29,5 4 4,5 0 0,0 2 2,3

12. Na escola uso os computadores/tablets para realizar tarefas escolares. 6 6,8 31 35,2 17 19,3 32 36,4 2 2,3

13. Na escola participo em projetos ligados à saúde e ao bem-estar. 51 58,0 28 31,8 6 6,8 1 1,1 2 2,3

14. Na escola sou incentivado a participar em ações de solidariedade e cidadania. 40 45,5 34 38,6 8 9,1 3 3,4 3 3,4

15. Faço trabalhos de grupo na sala de aula. 23 26,1 41 46,6 18 20,5 4 4,5 2 2,3

16. Alguns dos meus trabalhos são expostos na escola. 33 37,5 45 51,1 6 6,8 2 2,3 2 2,3

17. Os adultos da minha escola ajudam-me sempre que preciso. 72 81,8 12 13,6 2 2,3 0 0,0 2 2,3

18. Na escola os alunos respeitam as diferenças entre uns e outros. 52 59,1 32 36,4 0 0,0 1 1,1 3 3,4

19. Os alunos respeitam os adultos que trabalham na escola. 62 70,5 23 26,1 0 0,0 0 0,0 3 3,4

20. Os alunos participam na elaboração das regras da turma. 54 61,4 27 30,7 3 3,4 2 2,3 2 2,3

21. Sinto-me seguro na escola. 77 87,5 8 9,1 1 1,1 0 0,0 2 2,3

22. Gosto da minha escola. 77 87,5 5 5,7 0 0,0 0 0,0 6 6,8

Total de questionários 88

Muitas vezes Às vezes Raramente Nunca Não Responde

59,5% 30,2% 5,2% 3,2% 2,0%



Q2 - Questionário aos Alunos dos 2.º e 3.º Ciclos e Secundário

Agrupamento de Escolas da Lixa, Felgueiras

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. As tarefas que realizo nas aulas são interessantes e ajudam-me a aprender. 576 66,4 275 31,7 11 1,3 5 0,6 1 0,1

02. Os professores apoiam os alunos quando têm dificuldades em aprender. 665 76,6 194 22,4 4 0,5 4 0,5 1 0,1

03. Sou incentivado a melhorar o meu desempenho escolar. 515 59,3 315 36,3 26 3,0 8 0,9 4 0,5

04. Avalio o meu trabalho nas aulas. 280 32,3 495 57,0 75 8,6 11 1,3 7 0,8

05. Nas aulas, a avaliação contribui para melhorar o meu trabalho. 552 63,6 293 33,8 17 2,0 3 0,3 3 0,3

06. Sou incentivado a apresentar as minhas ideias para melhorar as aulas. 353 40,7 406 46,8 79 9,1 22 2,5 8 0,9

07. Sou motivado a pesquisar para alargar os meus conhecimentos. 364 41,9 411 47,4 60 6,9 12 1,4 21 2,4

08. Na escola realizo trabalhos práticos e experiências. 315 36,3 405 46,7 110 12,7 13 1,5 25 2,9

09. Recorro à biblioteca escolar para enriquecer os conhecimentos. 103 11,9 295 34,0 318 36,6 128 14,7 24 2,8

10.  Na escola uso os computadores/tablets para realizar tarefas escolares. 170 19,6 335 38,6 228 26,3 114 13,1 21 2,4

11. Na escola participo em projetos ligados à saúde e ao bem-estar. 188 21,7 407 46,9 186 21,4 56 6,5 31 3,6

12. Na escola sou incentivado a participar em ações de solidariedade e cidadania. 379 43,7 363 41,8 74 8,5 22 2,5 30 3,5

13. Faço trabalhos de grupo na sala de aula. 263 30,3 415 47,8 129 14,9 30 3,5 31 3,6

14. Tenho oportunidades para apresentar alguns dos meus trabalhos, na escola ou na comunidade. 329 37,9 426 49,1 57 6,6 23 2,6 33 3,8

15. Na escola sou apoiado para fazer as minhas escolhas de orientação escolar e profissional. 374 43,1 376 43,3 67 7,7 19 2,2 32 3,7

16. Os adultos da minha escola ajudam os alunos que precisam. 535 61,6 255 29,4 41 4,7 5 0,6 32 3,7

17. Na escola os alunos respeitam as diferenças entre uns e outros. 333 38,4 428 49,3 70 8,1 6 0,7 31 3,6

18. Os alunos sabem estar de forma adequada nos diferentes espaços escolares. 222 25,6 518 59,7 88 10,1 11 1,3 29 3,3

19. Os professores resolvem bem as situações de indisciplina. 479 55,2 328 37,8 19 2,2 5 0,6 37 4,3

20. São pedidas aos alunos sugestões de melhoria para o funcionamento da escola. 294 33,9 377 43,4 135 15,6 25 2,9 37 4,3

21. O ambiente da minha escola é acolhedor. 405 46,7 373 43,0 43 5,0 12 1,4 35 4,0

22. Sinto-me seguro na escola. 536 61,8 254 29,3 35 4,0 9 1,0 34 3,9

23. Gosto da minha escola. 571 65,8 218 25,1 26 3,0 18 2,1 35 4,0

Total de questionários 868

44,1% 40,9% 9,5% 2,8% 2,7%

Muitas vezes Às vezes Raramente Nunca Não Responde



Q3 - Questionário aos trabalhadores docentes

Agrupamento de Escolas da Lixa, Felgueiras

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. A escola mobiliza a comunidade educativa em torno do projeto educativo. 59 34,3 101 58,7 8 4,7 1 0,6 3 1,7 0 0,0

02. Os docentes estão ativamente envolvidos na consecução da visão que orienta a ação da escola. 63 36,6 87 50,6 16 9,3 1 0,6 5 2,9 0 0,0

03. O trabalho colaborativo entre docentes é efetivo. 77 44,8 87 50,6 6 3,5 0 0,0 2 1,2 0 0,0

04. Os docentes utilizam mecanismos de autorregulação das suas práticas pedagógicas. 67 39,0 96 55,8 3 1,7 0 0,0 6 3,5 0 0,0

05. As lideranças promovem mudanças significativas para a melhoria da escola. 49 28,5 91 52,9 19 11,0 4 2,3 9 5,2 0 0,0

06. As lideranças valorizam os contributos dos docentes para o bom funcionamento da escola. 44 25,6 85 49,4 16 9,3 8 4,7 8 4,7 11 6,4

07. As lideranças gerem bem os conflitos. 41 23,8 90 52,3 16 9,3 3 1,7 12 7,0 10 5,8

08. Os docentes são auscultados e participam na autoavaliação da escola. 49 28,5 84 48,8 19 11,0 2 1,2 8 4,7 10 5,8

09. A autoavaliação da escola contribui para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem. 49 28,5 88 51,2 13 7,6 3 1,7 8 4,7 11 6,4

10. Os recursos educativos são otimizados para o desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem.  45 26,2 101 58,7 9 5,2 1 0,6 5 2,9 11 6,4

11. Os projetos da escola contribuem para a formação pessoal e autonomia das crianças e dos alunos. 65 37,8 90 52,3 3 1,7 0 0,0 2 1,2 12 7,0

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

alunos. 
76 44,2 74 43,0 7 4,1 0 0,0 3 1,7 12 7,0

13. A oferta educativa é adequada às necessidades de formação dos alunos. 50 29,1 89 51,7 12 7,0 1 0,6 6 3,5 14 8,1

14. A escola propicia um ambiente escolar acolhedor. 67 39,0 80 46,5 7 4,1 2 1,2 2 1,2 14 8,1

15. A escola propicia um ambiente escolar inclusivo. 73 42,4 72 41,9 9 5,2 0 0,0 6 3,5 12 7,0

16. As situações de indisciplina são bem resolvidas. 40 23,3 73 42,4 24 14,0 4 2,3 17 9,9 14 8,1

17. A escola promove a realização de formação adequada às prioridades pedagógicas. 57 33,1 85 49,4 5 2,9 0 0,0 12 7,0 13 7,6

18. A escola contribui para o desenvolvimento da comunidade envolvente. 46 26,7 96 55,8 7 4,1 0 0,0 9 5,2 14 8,1

19. Os circuitos de comunicação e informação são eficazes. 60 34,9 74 43,0 22 12,8 0 0,0 3 1,7 13 7,6

20. Gosto de trabalhar nesta escola. 79 45,9 67 39,0 6 3,5 3 1,7 3 1,7 14 8,1

Total de questionários 172

5,4%

Concordo 

Totalmente
Concordo Discordo

Discordo 

Totalmente
Não Sei Não Responde

33,6% 49,7% 6,6% 1,0% 3,8%



Q4 - Questionário aos trabalhadores não docentes

Agrupamento de Escolas da Lixa, Felgueiras

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. A escola mobiliza a comunidade educativa em torno do seu projeto educativo. 22 26,2 47 56,0 7 8,3 3 3,6 5 6,0 0 0,0

02. Os trabalhadores não docentes estão envolvidos no cumprimento dos objetivos do projeto educativo da escola. 24 28,6 40 47,6 9 10,7 6 7,1 4 4,8 1 1,2

03. As lideranças promovem mudanças significativas para a melhoria da escola. 22 26,2 35 41,7 21 25,0 3 3,6 2 2,4 1 1,2

04. As lideranças valorizam os contributos dos trabalhadores não docentes para o bom funcionamento da escola. 21 25,0 31 36,9 23 27,4 5 6,0 3 3,6 1 1,2

05. As lideranças gerem bem os conflitos. 17 20,2 34 40,5 15 17,9 3 3,6 12 14,3 3 3,6

06. Os trabalhadores não docentes participam na autoavaliação da escola. 18 21,4 27 32,1 19 22,6 5 6,0 13 15,5 2 2,4

07. Os recursos são adequados para as atividades desenvolvidas na escola. 15 17,9 37 44,0 18 21,4 4 4,8 7 8,3 3 3,6

08. Os critérios de distribuição de serviço dos trabalhadores não docentes são claros e adequados. 20 23,8 35 41,7 21 25,0 5 6,0 0 0,0 3 3,6

09. A escola propicia um ambiente escolar acolhedor. 25 29,8 39 46,4 13 15,5 2 2,4 2 2,4 3 3,6

10. A escola propicia um ambiente escolar inclusivo. 24 28,6 38 45,2 8 9,5 1 1,2 7 8,3 6 7,1

11. A escola desenvolve projetos que contribuem para o desenvolvimento das crianças e dos alunos. 24 28,6 45 53,6 5 6,0 0 0,0 6 7,1 4 4,8

12. As situações de indisciplina são bem resolvidas. 18 21,4 32 38,1 15 17,9 5 6,0 10 11,9 4 4,8

13. O trabalho desenvolvido pelos trabalhadores não docentes é reconhecido e valorizado na comunidade escolar. 17 20,2 28 33,3 23 27,4 7 8,3 5 6,0 4 4,8

14. Os trabalhadores não docentes são incentivados a fazer a autoavaliação do seu trabalho. 17 20,2 42 50,0 10 11,9 6 7,1 3 3,6 6 7,1

15. A escola promove a realização de formação adequada às necessidades. 13 15,5 28 33,3 23 27,4 7 8,3 6 7,1 7 8,3

16. A escola contribui para o desenvolvimento da comunidade. 23 27,4 47 56,0 5 6,0 1 1,2 2 2,4 6 7,1

17. Os circuitos de comunicação e informação são eficazes. 16 19,0 35 41,7 22 26,2 3 3,6 2 2,4 6 7,1

18. Gosto de trabalhar nesta escola. 46 54,8 23 27,4 4 4,8 1 1,2 1 1,2 9 10,7

Total de questionários 84

4,6%

Concordo 

Totalmente
Concordo Discordo

Discordo 

Totalmente
Não Sei Não Responde

25,3% 42,5% 17,3% 4,4% 6,0%



Q5 - Questionário aos Pais e Encarregados de Educação - Educação Pré-escolar

Agrupamento de Escolas da Lixa, Felgueiras

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. Conheço o projeto educativo do Agrupamento de Escolas/Estabelecimento de Ensino. 21 26,3 41 51,3 4 5,0 7 8,8 7 8,8 0 0,0

02. Participei na elaboração do projeto educativo do Agrupamento de Escolas/ Estabelecimento de Ensino. 4 5,0 32 40,0 16 20,0 16 20,0 10 12,5 2 2,5

03. O educador informa os pais sobre a intencionalidade da sua ação educativa. 40 50,0 28 35,0 5 6,3 6 7,5 1 1,3 0 0,0

04. Sou incentivado, pelo educador, a participar no planeamento das atividades a realizar. 26 32,5 37 46,3 6 7,5 6 7,5 5 6,3 0 0,0

05. Sou envolvido, pelo educador, em atividades do processo de aprendizagem do meu filho. 34 42,5 28 35,0 6 7,5 6 7,5 5 6,3 1 1,3

06. Sou envolvido no desenvolvimento de estratégias para a inclusão do meu educando. 29 36,3 28 35,0 11 13,8 6 7,5 6 7,5 0 0,0

07. As atividades realizadas promovem o desenvolvimento da curiosidade e autonomia do meu filho. 42 52,5 29 36,3 2 2,5 2 2,5 5 6,3 0 0,0

08. São proporcionados ao meu filho contextos de aprendizagem diversificados, para além da sala de atividades. 39 48,8 32 40,0 1 1,3 3 3,8 5 6,3 0 0,0

09. O educador partilha comigo, com regularidade, os progressos das aprendizagens do meu filho. 36 45,0 23 28,8 9 11,3 5 6,3 6 7,5 1 1,3

10. Estou satisfeito com os progressos das aprendizagens realizadas pelo meu filho. 41 51,3 32 40,0 2 2,5 4 5,0 1 1,3 0 0,0

11. São desenvolvidos projetos que relacionam diversos âmbitos do saber (ciências naturais e sociais, matemática, 

linguagens artísticas, entre outros).
33 41,3 29 36,3 3 3,8 2 2,5 12 15,0 1 1,3

12. O educador aproveita as brincadeiras do meu filho para incentivar mais aprendizagens. 34 42,5 24 30,0 3 3,8 1 1,3 17 21,3 1 1,3

13. Alguns dos trabalhos do meu filho são expostos. 34 42,5 22 27,5 5 6,3 1 1,3 17 21,3 1 1,3

14. O ambiente do JI promove o bem-estar do meu filho. 41 51,3 34 42,5 1 1,3 0 0,0 3 3,8 1 1,3

15. O JI promove o respeito pelas características e interesses de cada criança. 38 47,5 32 40,0 1 1,3 1 1,3 7 8,8 1 1,3

16. Conheço as regras de funcionamento do JI. 38 47,5 39 48,8 0 0,0 0 0,0 2 2,5 1 1,3

17. Os responsáveis do JI promovem o seu bom funcionamento. 39 48,8 36 45,0 1 1,3 0 0,0 3 3,8 1 1,3

18. Participo na autoavaliação do Agrupamento de Escolas/Estabelecimento de Ensino. 18 22,5 33 41,3 13 16,3 3 3,8 12 15,0 1 1,3

19. Gosto que o meu filho frequente este JI. 52 65,0 23 28,8 1 1,3 1 1,3 2 2,5 1 1,3

Total de questionários 80

0,9%

Concordo 

Totalmente
Concordo Discordo

Discordo 

Totalmente
Não Sei Não Responde

42,0% 38,3% 5,9% 4,6% 8,3%



Q6 - Questionário aos Pais e Encarregados de Educação

Agrupamento de Escolas da Lixa, Felgueiras

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

01. Conheço o projeto educativo da escola. 121 16,0 472 62,4 51 6,7 17 2,2 92 12,2 4 0,5

02. Participei na elaboração do projeto educativo da escola. 33 4,4 229 30,3 203 26,8 116 15,3 164 21,7 12 1,6

03. Sou incentivado a acompanhar a vida escolar do meu filho. 421 55,6 303 40,0 16 2,1 7 0,9 6 0,8 4 0,5

04. Conheço bem as regras de funcionamento da escola. 276 36,5 430 56,8 24 3,2 5 0,7 16 2,1 6 0,8

05. Os responsáveis da escola são acessíveis e disponíveis. 279 36,9 425 56,1 30 4,0 7 0,9 13 1,7 3 0,4

06. Os responsáveis promovem o bom funcionamento da escola. 253 33,4 454 60,0 28 3,7 4 0,5 16 2,1 2 0,3

07. O meu filho é incentivado a melhorar sempre os seus resultados escolares. 356 47,0 352 46,5 17 2,2 3 0,4 10 1,3 19 2,5

08. O meu filho é apoiado e incentivado a ultrapassar as suas dificuldades. 281 37,1 400 52,8 34 4,5 7 0,9 16 2,1 19 2,5

09. Sou envolvido no desenvolvimento de estratégias para a inclusão do meu educando. 191 25,2 432 57,1 53 7,0 13 1,7 44 5,8 24 3,2

10. Sou informado sobre as aprendizagens realizadas pelo meu filho. 301 39,8 396 52,3 25 3,3 6 0,8 8 1,1 21 2,8

11. Sou esclarecido sobre a avaliação das aprendizagens do meu filho. 322 42,5 384 50,7 19 2,5 1 0,1 10 1,3 21 2,8

12. Conheço os projetos da escola em que o meu filho está envolvido.  231 30,5 422 55,7 40 5,3 6 0,8 36 4,8 22 2,9

13. O meu filho participa em atividades culturais da escola. 173 22,9 406 53,6 69 9,1 17 2,2 63 8,3 29 3,8

14. O meu filho participa em atividades científicas da escola.  145 19,2 380 50,2 96 12,7 14 1,8 93 12,3 29 3,8

15. O meu filho participa em atividades artísticas da escola. 150 19,8 374 49,4 108 14,3 17 2,2 79 10,4 29 3,8

16. O meu filho participa em atividades desportivas da escola. 204 26,9 404 53,4 71 9,4 16 2,1 34 4,5 28 3,7

17. O professor/diretor de turma do meu filho faz uma boa ligação à família. 398 52,6 303 40,0 12 1,6 5 0,7 9 1,2 30 4,0

18. Os recursos educativos da escola são bem utilizados para as aprendizagens dos alunos. 184 24,3 437 57,7 35 4,6 10 1,3 61 8,1 30 4,0

19. O ambiente da escola promove o bem-estar do meu filho. 205 27,1 446 58,9 42 5,5 7 0,9 16 2,1 41 5,4

20. A escola promove o respeito pelas diferenças. 198 26,2 435 57,5 33 4,4 8 1,1 41 5,4 42 5,5

21. A escola resolve bem as situações de indisciplina. 136 18,0 417 55,1 49 6,5 14 1,8 94 12,4 47 6,2

22. O meu filho sente-se seguro na escola. 217 28,7 443 58,5 30 4,0 6 0,8 14 1,8 47 6,2

23. Participo na autoavaliação da escola. 149 19,7 388 51,3 95 12,5 26 3,4 53 7,0 46 6,1

24. Gosto que o meu filho frequente esta escola. 328 43,3 367 48,5 10 1,3 2 0,3 7 0,9 43 5,7

Total de questionários 757

2,6%

Concordo 

Totalmente
Concordo Discordo

Discordo 

Totalmente
Não Sei Não Responde

31,5% 51,8% 6,8% 1,9% 5,5%
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