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1 - INTRODUÇÃO 
 

De acordo com o Decreto-Lei nº 31/2002, artigo 6.º, ―A autoavaliação 

tem carácter obrigatório, desenvolve-se em permanência, conta com o apoio da 

administração educativa…‖. Mais especificamente, a sua alínea a) refere a 

análise ao ―Grau de concretização do projeto educativo e modo como se 

prepara e concretiza a educação, o ensino e as aprendizagens das crianças e 

alunos, tendo em conta as suas características específicas‖. 

O Projeto Educativo do Agrupamento e o seu contrato de autonomia têm 

como objetivo principal fazer com que o agrupamento garanta um serviço 

público de educação eficaz e de qualidade e criar condições para a promoção 

do sucesso escolar, melhorando qualidade do percurso educativo e dos 

resultados escolares tanto na avaliação externa como interna.  

No início deste ano letivo e após a apresentação e discussão  do 

relatório de ano 2015/2016 elaborou-se o respetivo plano de melhoria. No 

seguimento do trabalho efetuado auscultou-se a comunidade educativa para 

definir qual a área e subárea a avaliar no presente ano letivo. Concluiu-se que 

dentro da área 5. _ Resultados, para além da avaliação da subárea 5.1- 

Sucesso académico (feita todos os anos) seria pertinente desenvolver um 

processo de avaliação na subárea 5.3 - Comportamento e disciplina. 

 É neste enquadramento que surge o presente relatório que, a partir do 

Quadro de Referência da APAR, pretende fazer uma análise do trabalho 

desenvolvido sobre uma das áreas consideradas como prioritárias pelos órgãos 

de gestão do agrupamento, “5. Resultados” e a subárea “5.3. 

Comportamento e disciplina”.  

 A equipa empenhou-se na recolha e análise de referentes externos e 

internos, fase  da maior importância, na construção dos referenciais, uma vez 

que estes referentes (externos – normativos legais e investigação, internos – 

normativos internos de suporte à autonomia) constituem o nosso ideal de 

escola. Em função daquilo que consideramos ser ideal da escola e balizados 

pelas questões de avaliação que surgiram dos diversos departamentos do 

Agrupamento  identificamos os elementos constitutivos e os critérios, que 
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estabelecem a interpretação da informação, os indicadores/questões, que 

permitem questionar a informação associada aos critérios e finalmente as 

pistas, que sugerem as fontes de informação onde será colhida a realidade. 

Terminada a construção do referencial foram desenvolvidas várias formas de 

recolha de informação, entre as quais, questionários-inquérito, pesquisa 

documental e recolha de evidências estatísticas.  

 Para concluir todo o processo e como forma de apresentação dos 

resultados do nosso trabalho, toda a informação recolhida para interpretação e 

a nossa interpretação da mesma são expostas no presente relatório.  

 O processo de discussão dos dados que aqui se revelam deve ser 

desenvolvido por toda a comunidade, daí que este documento deva ser 

encarado como o ponto de partida para tomada de decisões de mudança.  

 Da análise das apreciações dos vários atores educativos, EAA concluirá 

o presente relatório que será disponibilizado ao Conselho Pedagógico para 

complementar as reflexões e sugestões de melhoria feitas, assim como validar 

as sugestões de melhoria que venham a ser apresentadas. 

 

2 - REFERENTES EXTERNOS 

Estatuto do aluno  

Artigo 7.º 

 Direitos do aluno  

1 — O aluno tem direito a:  

a) Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade 

educativa, não podendo, em caso algum, ser discriminado em razão da origem 

étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade de género, condição 

económica, cultural ou social ou convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou 

religiosas; 

m) Participar, através dos seus representantes, nos termos da lei, nos órgãos 

de administração e gestão da escola, na criação e execução do respetivo 

projeto educativo, bem como na elaboração do regulamento interno; 

q) Ser informado sobre o regulamento interno da escola e, por meios a definir 

por esta e em termos adequados à sua idade e ao ano frequentado, sobre 
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todos os assuntos que justificadamente sejam do seu interesse, 

nomeadamente sobre o modo de organização do plano de estudos ou curso, o 

programa e objetivos essenciais de cada disciplina ou área disciplinar e os 

processos e critérios de avaliação, bem como sobre a matrícula, o abono de 

família e apoios socioeducativos, as normas de utilização e de segurança dos 

materiais e equipamentos e das instalações, incluindo o plano de emergência, 

e, em geral, sobre todas as atividades e iniciativas relativas ao projeto 

educativo da escola; 

i) Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da 

comunidade educativa, não praticando quaisquer atos, designadamente 

violentos, independentemente do local ou dos meios utilizados, que atentem 

contra a integridade física, moral ou patrimonial dos professores, pessoal não 

docente e alunos; 

SECÇÃO II  

Deveres do aluno  

Artigo 10.º  

O aluno tem o dever, sem prejuízo do disposto no artigo 40.º e dos demais 

deveres previstos no regulamento interno da escola, de: 

 a) Estudar, aplicando -se, de forma adequada à sua idade, necessidades 

educativas e ao ano de escolaridade que frequenta, na sua educação e 

formação integral;  

b) Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus 

deveres no âmbito das atividades escolares;  

c) Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino;  

d) Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa, 

não podendo, em caso algum, ser discriminado em razão da origem étnica, 

saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade de género, condição 

económica, cultural ou social, ou convicções políticas, ideológicas, filosóficas 

ou religiosas.  

e) Guardar lealdade para com todos os membros da comunidade educativa;  

f) Respeitar a autoridade e as instruções dos professores e do pessoal não 

docente;  
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g) Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração 

na escola de todos os alunos; 

Artigo 41.º  

Papel especial dos professores  

1 — Os professores, enquanto principais responsáveis pela condução do 

processo de ensino, devem promover medidas de caráter pedagógico que 

estimulem o harmonioso desenvolvimento da educação, em ambiente de 

ordem e disciplina nas atividades na sala de aula e na escola. 

 2 — O diretor de turma ou, tratando -se de alunos do 1.º ciclo do ensino 

básico, o professor titular de turma, enquanto coordenador do plano de trabalho 

da turma, é o principal responsável pela adoção de medidas tendentes à 

melhoria das condições de aprendizagem e à promoção de um bom ambiente 

educativo, competindo -lhe articular a intervenção dos professores da turma e 

dos pais ou encarregados de educação e colaborar com estes no sentido de 

prevenir e resolver problemas comportamentais ou de aprendizagem.  

Artigo 42.º  

Autoridade do professor  

1 — A lei protege a autoridade dos professores nos domínios pedagógico, 

científico, organizacional, disciplinar e de formação cívica.  

2 — A autoridade do professor exerce -se dentro e fora da sala de aula, no 

âmbito das instalações escolares ou fora delas, no exercício das suas funções. 

Artigo 43.º 

 Responsabilidade dos pais ou encarregados de educação  

1 — Aos pais ou encarregados de educação incumbe uma especial 

responsabilidade, inerente ao seu poder -dever de dirigirem a educação dos 

seus filhos e educandos no interesse destes e de promoverem ativamente o 

desenvolvimento físico, intelectual e cívico dos mesmos.  

2 — Nos termos da responsabilidade referida no número anterior, deve cada 

um dos pais ou encarregados de educação, em especial:  

a) Acompanhar ativamente a vida escolar do seu educando; 

 b) Promover a articulação entre a educação na família e o ensino na escola 
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f) Reconhecer e respeitar a autoridade dos professores no exercício da sua 

profissão e incutir nos seus filhos ou educandos o dever de respeito para com 

os professores, o pessoal não docente e os colegas da escola, contribuindo 

para a preservação da disciplina e harmonia da comunidade educativa; 

3 — Os pais ou encarregados de educação são responsáveis pelos deveres 

dos seus filhos e educandos, em especial quanto à assiduidade, pontualidade e 

disciplina. 

Artigo 46.º  

Papel do pessoal não docente das escolas 

 1 — O pessoal não docente das escolas deve colaborar no acompanhamento 

e integração dos alunos na comunidade educativa, incentivando o respeito 

pelas regras de convivência, promovendo um bom ambiente educativo e 

contribuindo, em articulação com os docentes, os pais ou encarregados de 

educação, para prevenir e resolver problemas comportamentais e de 

aprendizagem.  

2 — Aos técnicos de serviços de psicologia e orientação escolar e profissional, 

integrados ou não em equipas, incumbe ainda o papel especial de colaborar na 

identificação e prevenção de situações problemáticas de alunos e fenómenos 

de violência, na elaboração de planos de acompanhamento para estes, 

envolvendo a comunidade educativa. 

 

3 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Investigação  

 

Uma das características-chave das escolas eficazes, segundo Sammons 

Hillman e Mortimore (1995), é o ―Ambiente de Aprendizagem‖ (LIMA, J.A. 2008, 

p. 193). Deste, faz parte, de acordo com os autores, ―Uma Atmosfera Ordeira‖. 

Para estes, as escolas eficazes tendem a apresentar ambientes calmos, ideia 

partilhada por vários outros autores. Ou seja, o clima favorável em que se 

desenvolvem as actividades, parece constituir uma das chaves do sucesso das 
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escolas eficazes – ―… um ambiente ordeiro é uma pré-condição para que a 

aprendizagem se torne possível …‖ (Op. Cit. p. 200).  

―Como muitos autores, também verifiquei que este comportamento pode ser 

persistente ou ocasional, de iniciativa de um indivíduo, de um pequeno grupo, 

de toda uma turma, ou, ainda, de um grande número de alunos de uma escola; 

e pode ter manifestações variadíssimas que vão da ―perturbação do trabalho‖ 

às agressões a colegas e professores. ―  

(Amado, J . 1998, citado por Estrela, 2002, p.133)  

 

A sociedade precisa de homens disciplinados, mas não alienados. 

"Disciplinado é o individuo que é senhor de si e, que pode, por conseguinte, 

dispor de si próprio ou seguir uma regra de vida" MONTESSORI*(apud. 

FOULQUIÉ, 1971, p.122). 

Colocando o problema num contexto geral, podemos dizer que: "A criança 

indisciplinada está tentando dizer alguma coisa para o professor" 

.ROSEMBERG (apud. FRANCO, 1986, P.50). 

"A disciplina na escola tem de ser construída por todos os elementos 

envolvidos, senão não vai dar frutos positivos".(D’ANTOLA, 1989, p.9). 

 

....disciplina é um trabalho de todos em sala de aula..  

....Mas, se nós não somos disciplinados, por que esperamos um 

comportamento regular das crianças, como se fosse uma coisa natural, 

espontânea, quase herdada.  

....Em sua origem, a palavra disciplina tem a ver com discípulo. Discípulo é 

uma pessoa que tem alguém como modelo e se entrega pelo valor que atribui a 

essa pessoa.  

 

PERSPETIVAS SOBRE A INDISCIPLINA NA ESCOLA 

Torna-se imperativo, para a compreensão de todo o papel da escola e das 

situações com que nos deparamos atualmente, debruçarmo-nos sobre a 

análise do conceito de indisciplina. Quando se fala em indisciplina surgem 
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diversos significados para um mesmo conceito. No presente estudo, considera-

se, assim, indisciplina na sala de aula como a manifestação de atos/condutas, 

por parte dos alunos, que têm subjacentes atitudes que não são legitimadas 

pelo professor no contexto regulador da sua prática pedagógica e, 

consequentemente, perturbam o processo normal de ensino-aprendizagem. 

Por outras palavras, a indisciplina contempla todo o comportamento que vise o 

não cumprimento das regras, o que pressupõe que existam regras definidas, 

constituindo normas básicas de convivência (Domingues, 1995). 

 

A indisciplina tem contribuído para uma crescente imagem negativa da escola, 

deixando preocupados, independentemente do nível de ensino, pais, 

professores e demais responsáveis educativos. Em toda a parte, sejam quais 

forem as características dominantes da área de recrutamento de alunos, é 

constatável o mau estar dos responsáveis diretos e indiretos pela educação 

dos mesmos e tornou-se comum ouvir-se: ―os alunos não têm regras, não 

sabem ou não querem comportar-se dentro das normas, estão desmotivados, a 

escola não é valorizada‖, etc. (Carvalho, 2000). E 

 

Em suma, a indisciplina em sala de aula poderá resultar, ou da falta de 

regras/rigor por parte do professor, ou da simples falta de valores orientados 

para as tarefas escolares por parte dos alunos. No entanto, como refere Amado 

(2001), podem existir diferentes níveis de indisciplina: "desvios às regras de 

produção" (incidentes que causam "perturbação" do bom funcionamento da 

aula); "conflitos interpares" (incidentes que traduzem essencialmente 

dificuldades de relacionamento entre os alunos, podendo também traduzir-se 

em fenómenos de "violência" e "bullying"); e "conflitos da relação 

professor/aluno" (comportamentos que, de algum modo, põem em causa o 

poder e o estatuto do professor, abrangendo também a violência e o 

vandalismo contra a propriedade da escola). 

 

A este respeito, Sampaio (1999) afirma que a questão da indisciplina na escola 

é um mar de equívocos pois a falta de homogeneidade das regras 
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estabelecidas originam confusão. O mesmo autor expõe três tipos de regras: 

as formais, as não formais e as informais. As primeiras, decorrentes do 

Ministério da Educação e que estão disponíveis em vários decretos e portarias, 

com a intenção de regular o funcionamento global do sistema. As regras não 

formais, estabelecidas pela escola e que derivam das regras oficiais, ajustam-

se aos problemas específicos no âmbito do estabelecimento em causa. Por 

último, as regras informais, usualmente pouco explícitas e não-estruturadas, 

são comunicadas verbalmente na sala de aula pelo professor. 

 

No entanto, pelo facto de se encontrarem na mesma faixa etária, os alunos não 

deixam de apresentar diferenças que determinam comportamentos 

diferenciados. Inclusivamente o mesmo aluno não reage sempre da mesma 

forma, mas em função de um determinado contexto (Wubbels, Créton&Holvast, 

1988). Assim, insuportável face a alguns professores, o mesmo aluno, em 

relação a outros professores, adota um comportamento regular ou, como refere 

Wubbelset al. (1988), os alunos podem ser terríveis para um professor e uns 

anjos para outro.  

Curwin e Mendler (1988), num estudo realizado numa escola da Califórnia, 

consideraram que um pequeno número de alunos é responsável pela maior 

parte da perturbação em contexto de sala de aula, não devendo o professor 

permitir que condicionem e determinem toda a atividade da turma.  

Como salienta Estrela (2002), as causas profundas dos comportamentos de 

indisciplina são de ordem bio-psíquica-social, ou seja, um comportamento de 

indisciplina constitui a resposta imediata do aluno a uma situação pedagógica 

dada e à forma como ele a percebe.  

 

No entanto, é notório que, para os alunos, ao contrário do que se verifica com 

os professores, a indisciplina não se circunscreve ao espaço da sala de aula, 

mas tem também em conta o espaço da escola em geral. Os atos de 

indisciplina têm a ver com a relação com o professor. Indisciplina é ―gritar com 

o professor‖ e ―gozar com o professor‖, mas liga-se também a comportamentos 
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para além do espaço da sala de aula, isto é, ―faltar às aulas‖ e ―dizer asneiras‖ 

(Sebastião, Alves & Campos, 2003). 

O facto de as aulas serem desinteressantes é apontado como uma das causas 

de comportamentos indisciplinados. Amado (2001, p.226) entende por aulas 

desinteressantes aquelas em que, segundo os alunos, ―não há nada para fazer, 

em que o professor nunca sai da matéria ou está a ser desinteressante‖, ou 

seja, os métodos de ensino empregues são criticados por serem cansativos e 

não existirem atividades interessantes.  

Numa outra perspetiva, Freitas (2009) defende que a indisciplina pode surgir 

como alternativa para o "insucesso" escolar, procurando valorizar a sua relação 

com os outros. Este fracasso não se refere exclusivamente às notas nas 

disciplinas, mas também a certos valores que o aluno não vê refletidos nele. 

Como consequência da falta desses valores, surgem comportamentos 

indisciplinados, tais como agressividade, apatia, desmotivação, desatenção e 

imaturidade. Segundo o mesmo autor, se a escola não se apresenta como 

espaço motivacional, não contribuindo para o sucesso escolar do aluno, e este 

não encontra em si mesmo ou na família estímulos e dedicação para a 

aprendizagem, em sala de aula serão refletidas as consequências do seu 

insucesso e da sua inadaptação, podendo as mesmas ser manifestadas na 

forma de comportamentos indisciplinados.  

 

4 - REFERENTES INTERNOS  

Projeto educativo 

É objetivo deste Agrupamento de Escolas, e de acordo com a lei de bases do 

sistema educativo, promover o desenvolvimento global e harmonioso das 

crianças e jovens, estimulando a formação de cidadãos livres, responsáveis, 

autónomos e solidários, que valorizem a dimensão humana do trabalho e, 

simultaneamente, promover o desenvolvimento do espírito democrático e 

pluralista, respeitador dos outros e das suas ideias, aberto ao diálogo e à livre 

troca de opiniões, de modo a formar cidadãos capazes de julgarem com 

espírito crítico e criativo o meio social em que se integram e de se 

empenharem na sua melhoria progressiva 
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Princípios  

Princípio da cidadania e da participação democrática, encarando cada 

indivíduo da comunidade educativa como um elemento ativo e capaz de 

intervir de forma responsável, solidária e crítica, na escola e no meio 

envolvente, bem como no desenvolvimento de valores tais como a 

liberdade, a solidariedade e a justiça. 

 
3.2 OBJETIVOS GERAIS  

Contribuir para o desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade do 

aluno, visando a formação de cidadãos livres, civicamente responsáveis, 

autónomos, solidários e capazes de julgarem com espírito critico e criativo o 

meio social em que se integram e de se empenharem na sua transformação 

progressiva. 

 
METAS 
  
2.CIDADANIA E QUALIDADE AMBIENTAL 

Promover o cumprimento do Regulamento Interno   

Promover atividades que desenvolvam uma consciência cívica e social. 

 
Regulamento interno  

CAPÍTULO II – COMUNIDADE EDUCATIVA 

SECÇÃO I - DIREITOS E DEVERES 

Artigo 6.º 

Direitos gerais de convivência na escola 

1. Constituem direitos gerais de todos os membros da comunidade 

educativa relativamente à convivência na escola: 

a) Ser tratado com respeito e correção por qualquer elemento da 

comunidade educativa; 

............ 
2. Constituem deveres gerais de todos os membros da comunidade 

educativa: 

a) Cumprir as disposições do Regulamento Interno da Escola; 
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b) Identificar-se sempre que tal lhe seja exigido; 

c) Tratar com respeito e correção todos os membros da comunidade 

educativa; 

d) Responsabilizar-se por todos os seus atos e atitudes; 

e) Ser recetivo a críticas relativas ao seu trabalho ou à sua conduta, 

aceitando sugestões que visem melhorar os mesmos; 

f) Respeitar a propriedade dos bens de todos os elementos da 

comunidade educativa; 

Artigo 7.º 

Direitos gerais de participação 

1. Constituem direitos gerais de todos os membros da comunidade 

educativa relativamente à participação na escola: 

a) Participar na vida da escola; 

b) Apresentar críticas e sugestões relativamente ao funcionamento de 

qualquer setor da escola; 

c) Ser ouvido em qualquer assunto que lhe diga diretamente respeito, 

individualmente ou através dos seus órgãos representativos; 

..... 

d) Questionar qualquer ordem que ofenda os seus direitos, liberdades ou 

garantias, defendendo as suas razões e recorrendo aos órgãos de 

administração e gestão da escola ou à entidade competente da 

administração, se necessário; 

e) Exprimir livremente o seu pensamento, pela palavra, pela imagem ou 

qualquer outro meio, desde que não seja ofensivo à dignidade da pessoa 

humana. 

2. Constituem deveres gerais de todos os membros da comunidade 

educativa relativamente à participação na escola: 

c) Promover um convívio entre todos, de modo a criar um clima de 

confiança e harmonia, baseado no respeito mútuo; 

 
SECÇÃO II – ALUNOS 

SUBSECÇÃO I - DIREITOS E DEVERES 
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Artigo 10.º 

Direitos específicos dos alunos 

..... 
h) Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da 

comunidade educativa;  

i) Ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua 

integridade física e moral; 

 
Artigo 13.º 

Outros direitos dos alunos 

1. Os alunos têm ainda os seguintes direitos específicos: 

....... 

g) A um processo de averiguações sumárias antes de serem submetidos a 

um juízo de apreciação, sempre que forem acusados de algum ato menos 

correto; 

h) Reclamar e obter resposta dentro de um prazo útil e razoável de qualquer 

decisão que ponha em causa os seus direitos. 

 

Artigo 14.º 

Deveres gerais dos alunos 

1. A realização de uma escolaridade bem-sucedida, numa perspetiva de 

formação integral do cidadão, implica a responsabilização do aluno, enquanto 

elemento nuclear da comunidade educativa, e o respeito pelos seguintes 

deveres: 

b) Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus 

deveres no âmbito das atividades escolares; 

c)Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade 

educativa, não podendo, em caso algum, ser discriminado em razão da 

origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade de 

género, condição económica, cultural ou social, ou convicções políticas, 

ideológicas, filosóficas ou religiosas; 

Respeitar as instruções dos professores e do pessoal não docente; 

Respeitar a integridade física e moral de todos os membros da 
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comunidade educativa, não praticando quaisquer atos, designadamente 

violentos, independentemente do local ou dos meios utilizados, que 

atentem contra a integridade física, moral ou patrimonial dos professores, 

pessoal não docente e alunos; 

 

Artigo 51.º  

Responsabilidade dos membros da comunidade educativa 

1. A autonomia dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas 

pressupõe a responsabilidade de todos os membros da comunidade 

educativa pela salvaguarda efetiva do direito à educação e à igualdade de 

oportunidades no acesso à escola, bem como a promoção de medidas que 

visem o empenho e o sucesso escolares, a prossecução integral dos 

objetivos dos referidos projetos educativos, incluindo os de integração 

sociocultural, e o desenvolvimento de uma cultura de cidadania capaz de 

fomentar os valores da pessoa humana, da democracia e exercício 

responsável da liberdade individual e do cumprimento dos direitos e deveres 

que lhe estão associados. 

 

2. A comunidade educativa referida no n.º 1 integra, sem prejuízo dos 

contributos de outras entidades, os alunos, os pais ou Encarregados de 

Educação, os professores, o pessoal não docente das escolas, as autarquias 

locais e os serviços da administração central e regional com intervenção na 

área da educação, nos termos das respetivas responsabilidades e 

competências. 

 

Artigo 52.º 

Responsabilidade dos alunos 

3. Os alunos são responsáveis, em termos adequados à sua idade e 

capacidade de discernimento, pelo exercício dos direitos e pelo 

cumprimento dos deveres que lhe são outorgados pelo presente 

Regulamento Interno da escola e pela demais legislação aplicável. 
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4. A responsabilidade disciplinar dos alunos implica o respeito integral pelo 

presente Regulamento Interno da escola, pelo património da mesma, pelos 

demais alunos, funcionários e, em especial, professores. 

5. Nenhum aluno pode prejudicar o direito à educação dos demais. 

Artigo 53.º  

Papel especial dos professores 

1. Os professores, enquanto principais responsáveis pela condução do 

processo de ensino, devem promover medidas de caráter pedagógico que 

estimulem o harmonioso desenvolvimento da educação, em ambiente de 

ordem e disciplina nas atividades na sala de aula e na escola. 

2. O Diretor de Turma ou, tratando-se de alunos do 1.º ciclo do ensino 

básico, o Professor Titular de Turma, enquanto coordenador do plano de 

trabalho da turma, é o principal responsável pela adoção de medidas 

tendentes à melhoria das condições de aprendizagem e à promoção de um 

bom ambiente educativo, competindo-lhe articular a intervenção dos 

professores da turma e dos pais ou Encarregados de Educação e colaborar 

com estes no sentido de prevenir e resolver problemas comportamentais ou 

de aprendizagem. 

 

Artigo 55.º  

Responsabilidade dos pais ou Encarregados de Educação 

1. Aos pais ou Encarregados de Educação incumbe uma especial 

responsabilidade, inerente ao seu poder-dever de dirigirem a educação dos 

seus filhos e educandos no interesse destes e de promoverem ativamente o 

desenvolvimento físico, intelectual e cívico dos mesmos. 

 

2. Os pais ou Encarregados de Educação são responsáveis pelos 

deveres dos seus filhos e educandos, em especial quanto à assiduidade, 

pontualidade e disciplina. 

Artigo 58.º  

Papel do pessoal não docente das escolas 
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1. O pessoal não docente das escolas deve colaborar no 

acompanhamento e integração dos alunos na comunidade educativa, 

incentivando o respeito pelas regras de convivência, promovendo um bom 

ambiente educativo e contribuindo, em articulação com os docentes, os pais 

ou Encarregados de Educação, para prevenir e resolver problemas 

comportamentais e de aprendizagem. 

2. Aos técnicos de Serviços de Psicologia e Orientação Escolar e 

Profissional, integrados ou não em equipas, incumbe ainda o papel especial 

de colaborar na identificação e prevenção de situações problemáticas de 

alunos e fenómenos de violência, na elaboração de planos de 

acompanhamento para estes, envolvendo a comunidade educativa. 
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5 -  Q U E S T Õ E S  D E  A V A L I A Ç Ã O  

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA:  Resultados 

Área / Subárea Questões de avaliação 
Pormenorizar / traduzir o que interessa saber sobre a(o) escola / agrupamento 

 
 
 
 
5. Resultados  
5.3 Comportamento e 
disciplina. 

Que tipos de atos de indisciplina ocorrem no Agrupamento? 
  

Quais as situações/espaços onde ocorrem mais comportamentos de indisciplina? 
O RI é divulgado à comunidade escolar? Os alunos conhecem o RI? Os alunos acatam as regras 
definidas no RI? 
Os alunos conhecem o código de conduta? Os alunos cumprem as regras do código de 
conduta? 
As regras são divulgadas à comunidade escolar? 
Os alunos respeitam as regras de convivência e funcionamento nos diferentes espaços 
escolares? 
Há conhecimento por parte dos E. Educação das regras a cumprir e do código de conduta? 
Existe convergência, na aplicação de medidas disciplinares, entre a Escola e os Pais/EE?  
 

Há concertação entre todos na aplicação das sanções? 
As atividades propostas no PAA procuram abordar questões no âmbito da disciplina?  
As medidas preventivas/sancionatórias aplicadas perante comportamentos indisciplinados surtem o 
efeito desejado? 
 
Os alunos são responsabilizados pelas atitudes menos assertivas? 
Os encarregados de educação responsabilizam-se pelos comportamentos dos seus educandos? 
Os alunos reincidentes em comportamentos incorretos deveriam estar impedidos de participar 
em algumas atividades? 
O aluno demonstra uma atitude de arrependimento ou de indiferença pelo castigo/sanção? 
 



                      Agrupamento Vertical de Escolas de Fragoso  
                                                                                                                                

19 
relatório de autoavaliação  

Os alunos são reincidentes nas mesmas atitudes de indisciplina e com os mesmos docentes? 
 
Os alunos aceitam a chamada de atenção dos professores? 
Quando chamados à atenção por elementos da comunidade escolar, que não o professor, os 
alunos obedecem? 
O pessoal docente contribui para o bom comportamento dos seus alunos? 
O pessoal não docente contribui para que os alunos tenham um comportamento adequado?  
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6  -  R E F E R E N C I A L   

ÁÁ RR EE AA   AA   AA VV AA LL II AA RR ::  5. Resultados  

DDIIMMEENNSSÃÃOO:: Construído SSUUBBÁÁRREEAA::  5.3 Comportamento e Disciplina 

PP EE RR ÍÍ OO DD OO   DD EE   

AA VV AA LL II AA ÇÇ ÃÃ OO   
  

22 00 16// 22 00 17 

R
E

F
E

R
E

N
T

E
S
 

EXTERNOS 

Administração central 
Estatuto do aluno  
Investigação 
Escolas eficazes 
Perspetivas sobre a indisciplina na escola 

INTERNOS 
Contexto local 
Projeto Educativo do Agrupamento;  
Regulamento Interno do Agrupamento; 

E L E M E N T O S  

C O N S T I T U T I V O S  
C R I T É R I O S     I N D I C A D O R E S   

P I S T A S  A  

I N V E S T I G A R  

 
Escola/Agrupamento 

 

Divulgação 
O RI é divulgado à comunidade escolar.  
O código de conduta é divulgado à comunidade escolar. 

 
 
 
 
Inquérito/ 
Questionário a 
alunos, Pais, 
pessoal docente 
e pessoal não 
docente 
Atas CT 

Promoção 

A comunidade escolar fomenta o cumprimento do RI. 
A comunidade escolar fomenta o cumprimento do código de 
conduta. 
As atividades do PAA procuram abordar questões no âmbito da 
disciplina incentivadoras de um clima harmonioso. 

Aceitação 

Os alunos acatam as normas/sanções previstas no código de 
conduta. 
Os alunos aceitam a chamada de atenção de qualquer elemento da 
comunidade escolar. 
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Cumprimento 
Os alunos cumprem as regras definidas no RI. 
Os alunos cumprem as regras de convivência nos diferentes 
espaços escolares. 

Registos do 
NAAC 
(Comportamento
s) 

 

Consistência 

São aplicadas medidas sempre que ocorrem comportamentos 
incorretos. 
Há concertação entre professores e pessoal não docente  na 
aplicação das regras/sanções. 
Existe concordância dos encarregados de educação na aplicação 
das regras/sanções. 
Existe convergência, na aplicação de medidas disciplinares, entre a 
Escola e os Pais/EE. 

Responsabilização 
Os alunos são responsabilizados pelos seus comportamentos. 
Os encarregados de educação são responsabilizados pelo 
comportamento dos seus educandos. 

Monitorização 
A escola procede a um controlo sistemático das ocorrências de 
indisciplina 

Eficácia  

O número de ocorrências disciplinares tem diminuído. 
Os alunos não reincidem nos comportamentos incorretos. 
As medidas preventivas aplicadas surtem o efeito desejado. 
As medidas sancionatórias aplicadas surtem o efeito desejado. 
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7 - OPÇÕES METODOLÓGICAS 
 

Para avaliarmos a área em estudo definimos como pistas a investigar o discurso dos 

atores, a análise às atas de Conselhos de Turma., conselhos de ano,  relatório do plano anual de 

atividades e grelha de comportamentos /participações disciplinares. 

  Assim, para auscultar os primeiros, construímos um inquérito por questionário (anexos), 

para analisar os documentos referidos fizemos a leitura dos mesmos e construímos grelhas de 

registo da análise feita () 

 Os questionários foram estruturados segundo a escala de Likert de opinião (DT – Discordo 

totalmente, D – Discordo, NTO – Sem Opinião, C – Concordo e CT – Concordo Totalmente) e 

uma escala de frequência ( Nunca, Quase nunca,  Às vezes, Quase sempre e Sempre). Em 

algumas questões utilizamos uma escala de seriação. Para obter as médias atribuímos 

pontuação a cada um dos elementos da escala: Discordo completamente e nunca - 1ponto; 

Discordo e quase nunca - 2 pontos; Não tenho opinião e às vezes - 3 pontos; concordo e quase 

sempre - 4 pontos; Concordo totalmente e sempre- 5 pontos.  Nas escalas de seriação atribuímos 

a pontuação máxima (7 ou 10 pontos) à hipótese colocada em primeiro lugar e pontuação mínima 

(1 ponto) à hipótese colocada em último lugar.  

 

8 - CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

O universo de aplicação dos questionários, que decorreu durante o mês  de maio de 2017, 

procurou abranger a totalidade dos professores, diretores de turma  e pessoal não docente, a 

totalidade dos alunos, com exceção do pré - escolar e 1º e 2ºanos do 1ºciclo, e oitenta por cento 

dos encarregados de educação. Os inquéritos aos alunos, docentes, diretores de turma  e 

pessoal não docente foram efetuados através dos formulários Google e obtiveram-se 358 

respostas dos alunos, 65 dos docentes, 14 dos diretores de turma e  28 do pessoal não docente 

(ver tabela1). Os inquéritos aos encarregados de educação foram elaborados em suporte papel e 

posteriormente lançados no formulário Google. Obtiveram-se 439 respostas. 

 

TOTAL  
AMOSTRA Questionários 

devolvidos  

Alunos  

Pré  113 Nº % Nº  % 

1º ciclo 

1º e 2º  107 0 0 0 0 

3ºe 4º   121 121 100% 103 85% 

Total  228 121 100% 103 85% 

2º ciclo 112 112 100% 91 81% 

3ºciclo 175 175 100% 169 96% 

Total  628 408 100% 363 89% 

Docentes  

Pré  10 10 100% 8 80% 

1º ciclo 20 20 100% 20 100% 

2º ciclo 
44 44 100% 37 84% 

3ºciclo 

Total  74 74 100% 65 87,8% 
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9 -  DADOS DE ENQUADRAMENTO DA AMOSTRA  

 
Os encarregados de educação  são maioritariamente do sexo feminino  e têm entre 31 e 50 anos. 
 

 
Na sua maioria têm o 6º ano de escolaridade e uma pequena percentagem exerce algum cargo 
nas estruturas do agrupamento.  

 
 
 
O pessoal não docente está e maioria na faixa etária compreendida entre os 41 e 50 anos  e 
pertence ao sexo feminino.  

 
A maioria tem entre 11 e 20 anos de serviço e como habilitações académicas o ensino 
secundário.  

 
 

Diretores de turma 15 15 100% 14 93% 

Pessoal não docente  36 36 100% 28 77% 

Enc. de educação  628 502 80% 439 87% 

Total geral  1722 1156 67% 1012 87% 
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 O pessoal docente está maioritariamente na faixa etária compreendida entre os 41 e 50anos e é 
maioritariamente do sexo feminino.  

 
 
A maioria dos professores leciona entre 1 a 5 turmas e tem mais de 11 anos de serviço. 

 
  
Os diretores de turma exercem a sua função, na sua maioria, há mais de 10 anos. 

 
 
Os alunos  estão distribuídos pelos diferentes anos de escolaridade  e sexo da seguinte forma.  
 

 
A média das idades é 12 anos. 

 

 

10 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

  

 Na análise que se segue foram atribuídos valores a cada uma das respostas (DC - 1; D - 2; 

N.T.O. - 3; C - 4; CP - 5).  

 Não esquecer que este processo de autoavaliação estabelece o confronto entre o 

referente, o ideal, e o referido, a realidade. 
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10.1 - 

DIVULGAÇÃO  

O RI é divulgado à comunidade escolar.  
O código de conduta é divulgado à comunidade escolar. 

 

Alunos 

 
pessoal docente  

 

D1  Nas minhas aulas,  dou a conhecer o regulamento interno  do agrupamento aos alunos 
no que se refere às regras da sala de aula  

4,2 

D2 Nas minhas aulas, dou a conhecer o código de conduta do agrupamento  aos alunos. 4 

  4,06 

 

D1 O regulamento interno do agrupamento é dado a conhecer, nas aulas, pela maioria 
dos professores. 

3,9 

D2 O regulamento interno do agrupamento é divulgado nas aulas de formação pessoal e 
social. 

4,02 

D3  O meu encarregado de educação conhece as regras de comportamento que tenho de 
cumprir, na escola. 

4,32 

D4 O código de conduta do agrupamento é dado a conhecer, nas aulas, pela maioria dos 
professores  

3,89 

D5 O código de conduta é divulgado nas aulas de formação pessoal e social. 4.09 

  4,02 
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Diretores de turma  

 

D1 Divulgo, aos alunos da minha direção de turma, o regulamento interno do 
agrupamento  nas aulas de formação pessoal e social.  

4,5 

D2 Divulgo/Analiso o código de conduta,  nas aulas de formação pessoal e social da 
minha direção de turma. 

4,9 

  4,75 
 

 
Pessoal não docente  
 

D1 Conheço o regulamento interno do agrupamento. 3,1 
D1 Conheço as regras de comportamento que os alunos têm de cumprir na escola. 4,3 
D2 Conheço o código de conduta do agrupamento. 4,1 

  3,56 
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Encarregados de educação 

 

D1 Conheço o regulamento interno do agrupamento. 3,8 

D1 Conheço as regras de comportamento que o meu educando tem de cumprir na 
escola. 

4,3 

D2  Conheço o código de conduta do agrupamento.  3,6 

  3,9 

 

 
 

D
iv

u
lg

a
ç
ã

o
  

Resumo dos indicadores  

 
Alunos % 

Pesso

al 

Doc. 

 

% 

D. 

T. 
% 

Pessoal 

n. doc 
% 

Enc. de 

educ. 
% Total % 

DC 30 1,7 6 4,6  0  0 23 1,8 59 1,8 

D 56 3,3 9 6,9  0 1 1,25 45 3,5 111 3,5 

NTO 286 17,1 5 3,8  0 23 28,3 222 17,5 536 16,9 

C 765 45,8 54 41,5 7 25 42 51,8 743 58,8 1611 50,9 

CP 531 31,8 56 43 21 75 15 18,5 224 17,7 847 26,7 

Total  1668  130  28  81  1257  3164  
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10.2  

PROMOÇÃO  

A comunidade escolar fomenta o cumprimento do RI. 
A comunidade escolar fomenta o cumprimento do código de conduta. 
As atividades do PAA procuram abordar questões no âmbito da 

disciplina incentivadoras de um clima harmonioso. 

 

Alunos  

 

P1 Os professores da minha turma levam os alunos a cumprir as regras 
estabelecidas pelo regulamento interno. 

4,2 

P2 O pessoal não docente leva os alunos a cumprir as regras estabelecidas pelo 
regulamento interno 

4,03 

P3 Os professores da minha turma levam os alunos a cumprir as normas  
estabelecidas pelo código de conduta.  

4,1 

P4 O pessoal não docente leva os alunos a cumprir as normas  estabelecidas 
pelo código de conduta.  

3.9 

P5 A maioria das atividades previstas no plano anual de atividades (visitas de 
estudo e outras)  promovem um clima de harmonia. 

4.1 

  4,09 

 

 

No critério Divulgação todos os grupos inquiridos apresentam médias positivas, 

superiores a 4, com exceção dos encarregados de educação (3,9), sendo que a 

maioria das respostas em cada indicador se concentra no Concordo. No que se 

refere aos alunos 1,7% dos inquiridos discorda completamente de todos os 

indicadores enquanto 31,8% afirma concordar plenamente com todos os indicadores. 

A percentagem dos docentes que afirma discordar completamente de todos os 

indicadores é de 4,6%  em contraponto com a dos que afirma concordar plenamente 

que é de 43%..  Os diretores de turma apresentam uma percentagem de 0% e 75%. No 

que diz respeito ao pessoal não docente as percentagens são de 0% e 18,5% 

respetivamente. As percentagens dos encarregados de educação são 1,8% e 17,7% 

respetivamente. 
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Pessoal docente  

 

P1 Colaboro com a escola na operacionalização das regras disciplinares. 4,7 

P2 Colaboro com a escola na operacionalização das normas estabelecidas no código de 
conduta 

4,7 

P3 A maioria das atividades previstas no plano anual de atividades (visitas de estudo e 
outras ), promovem um clima de harmonia. 

4,6 

  4,6 
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Diretores de turma 

 

P1 Colaboro com a escola na operacionalização das regras disciplinares. 4,4 

P2  Incentivo os alunos,  da minha direção de turma, a cumprir as normas 
estabelecidas no código de conduta 

5 

P3 A maioria das atividades previstas no plano anual de atividades (visitas de estudo e 
outras), promovem um clima de harmonia. 

4,3 

  4,7 

 

 
 

pessoal não docente 

 

P1 Colaboro com a escola na operacionalização das regras disciplinares. 4,3 

P2 Colaboro com a escola na operacionalização das normas estabelecidas no código de 
conduta. 

4,2 

P3 A maioria das atividades previstas no plano anual de atividades (visitas de estudo e 
outras), promovem um clima de harmonia. 

4,4 

  4,3 
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encarregados de educação  

 

P1 Colaboro com a escola incentivando o meu educando no cumprimento das regras 
estabelecidas no regulamento interno. 

4,3 

P1 Os professores do meu educando levam-no a cumprir as regras disciplinares 4,2 

P2 Colaboro com a escola incentivando o meu educando a cumprir as normas 
estabelecidas  

4,3 

P2 Os professores do meu educando levam-no a cumprir as normas estabelecidas no 
código de conduta. 

4,2 

  4,2 

 

 
 

 

P
ro

m
o

ç
ã

o
  

Resumo dos indicadores  

 
Aluno

s 
% 

Pesso

al 

Doc. 

 

% 

D. 

T. 
% 

Pesso

al n. 

doc 

% 

Enc. 

de 

educ. 

% 
Tota

l 
% 

DC 26 1,5       5 0,2 31 0,83 

D 54 3,16       11 0,64 65 1,7 

NTO 223 13,07 3 1,5 3 7,31 5 6,1 100 5,8 334 8,9 

C 835 48,9 57 29,2 11 26,8 43 53,08 953 55,89 1899 50,95 

CP 567 33,2 135 69,2 27 65,8 33 40,7 636 37,3 1398 37,51 

Total  1705  195  41  81  1705  3727  
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10.3 

ACEITAÇÃO  

Os alunos acatam as normas/sanções previstas no código de conduta. 
Os alunos aceitam a chamada de atenção de qualquer elemento da 

comunidade escolar. 

 

Alunos  

 

A1 
Os alunos acatam / aceitam as regras e respetivas sanções previstas no código de 
conduta. 

3,6 

A2 Se algum professor me chamar a atenção aceito o que ele me diz. 4,2 

A3 Os meus colegas aceitam as chamadas de atenção dos professores. 3,6 

A4 Aceito as chamadas de atenção dos assistentes operacionais. 4,1 

A5 Os meus colegas aceitam as chamadas de atenção dos assistentes operacionais. 3,7 

  3,8 

 

 
No critério Promoção as médias obtidas em todos os grupos inquiridos é superior a 4 

sendo a mais baixa a obtida pelos alunos (4,09) e a mais alta a dos diretores de turma 

(4,7). A percentagem dos alunos que afirma discordar completamente na totalidade 

dos indicadores é 1,5% enquanto que a que concorda plenamente é de 33%. No que se 

refere aos docentes as percentagens são de 0% e 69%. As  percentagens obtidas 

pelos diretores de turma são 0% e 65% respetivamente. O pessoal não docente 

apresenta 0% e 40%. No que se refere aos encarregados de educação as percentagens 

são 0% e 37% respetivamente. Verifica-se que é no pessoal docente e DT que as 

percentagens obtidas são mais coincidentes.  A maioria das respostas dadas 

concentra-se no concordo com exceção do pessoal docente e diretores de turma onde 

mais de 65% concordam plenamente.  
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Pessoal docente  

 

A1 Os meus alunos acatam as regras e respetivas sanções previstas no código de conduta 4,09 

A2 Os alunos aceitam as chamadas de atenção dos professores 4,07 

  4,08 

 

 
Diretores de turma  

 

A1 
Os alunos da minha direção de turma acatam as regras e as sanções previstas no 
código de conduta 

4,07 
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Pessoal não docente  

 

A1 A maioria dos alunos acata as regras e respetivas sanções previstas no código de 
conduta 

3,5 

A2 A maioria  dos alunos aceita as chamadas de atenção dos assistentes operacionais. 3,6 

  3,59 

 

 
 

Encarregados de educação  

 

A1 O meu educando acata as regras e respetivas sanções previstas no código de conduta. 4,05 

A2 O meu educando aceita as chamadas de atenção dos professores 4,2 

A2 O meu educando aceita as chamadas de atenção dos assistentes operacionais. 4,1 

 

 
 

a
c

e
it

a
ç

ã
o

  

Resumo dos indicadores  

 
Aluno

s 
% 

Pesso

al 

Doc. 

 

% 

D. 

T. 
% 

Pesso

al n. 

doc 

% 

Enc. 

de 

educ. 

% 
Tota

l 
% 

DC 42 2,4  0  0 2 3,7  0 44 1,3 

D 121 7,1 10 7,8 3 21,4 10 18,5 14 1,1 158 4,9 

NTO 258 15,19 2 1,56  0 4 7,4 106 8,3 370 11,6 

C 826 48,64 83 64,8 4 28,5 30 55,5 755 59,4 1698 53,6 

CP 451 26,59 33 25,7 7 50 8 14,8 395 31,1 894 28,2 

Total  1698  128  14  54  1270  3164  
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10.4 

CUMPRIMENTO  

Os alunos cumprem as regras definidas no RI. 
Os alunos cumprem as regras de convivência nos diferentes espaços 

escolares. 

 

Alunos  

 

C1 Cumpro as regras definidas no regulamento Interno. 4,2 

C2 Os meus colegas cumprem as regras definidas no regulamento Interno.  3,7 

  3,9 

 

 
 

Pessoal docente  

 

C1 A maioria dos alunos cumpre as regras definidas no regulamento interno 3,7 

 

 
No critério Aceitação atingem-se médias entre 3,59 do pessoal não docente e 4,08 do 

pessoal docente. A percentagem dos alunos que discorda completamente na totalidade 

dos indicadores é de 2,4% sendo de 23% os que afirmam concordar plenamente. No 

pessoal docente a percentagem é de 0% e 25% respetivamente. Os diretores de turma 

apresentam 0% e 50%. As percentagens do pessoal não docente são de 3,7% e 14,8%. No 

que aos encarregados de educação diz respeito as percentagens variam entre 0% e 

30,9%. 
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Diretores de turma  

 

C1 Os alunos da minha direção de turma cumprem as regras definidas no regulamento 
interno. 

3,4 

 

  
Pessoal não docente  

 

C1 A maioria dos alunos cumpre as regras definidas no regulamento interno 3,5 
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Encarregados de educação  

 

C1 O meu educando cumpre as regras definidas no regulamento interno 4,1 

 

 
alunos  

 

C3 Os meus colegas têm um comportamento adequado em todos os espaços 
escolares. 

3,4 

 São assíduos.  4,09 

 São pontuais. 4,11 

 Entram e saem da sala de aula de forma organizada. 3,4 

 Tratam com respeito os professores. 4,14 

 Estão atentos às aulas. 3,6 

 Usam uma linguagem adequada. 3,8 

 Têm intervenções adequadas.  3,39 

 Executam as tarefas propostas pelos professores. 3,6 

 Respeitam os colegas. 3,99 

 Respeitam o pessoal não docente. 4,05 

 Têm cuidado com a conservação e limpeza das instalações e do material. 3,58 

 Não usam telemóveis durante as aulas 3,35 

  3,85 
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Pessoal docente  

 

C 1 Os meus alunos:  

C1.1 São assíduos  4,3 

C1.2 São pontuais 4,2 

C1.3 Entram e saem da sala de aula de forma organizada 3,9 

C1.4 Tratam com respeito os professores  4,4 

C1.5 Estão atentos às aulas 3,05 

C1.6 Usam uma linguagem adequada 4,03 

C1.7 Têm intervenções adequadas  3,7 

C1.8 Executam as tarefas propostas pelos professores 4.1 

C1.9 Respeitam os colegas 3,8 

C1.10 Respeitam o pessoal não docente 3,8 

C1.11 Têm cuidado com a conservação e limpeza das instalações e do material 3,6 

C1.12 Não usam telemóveis durante as aulas 3,8 

  3,7 
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diretores de turma  

 

C 2 Os alunos da minha direção de turma: 
 

 São assíduos  4,07 

 São pontuais 4,2 

 Entram e saem da sala de aula de forma organizada 3,1 

 Tratam com respeito os professores  4,2 

 Estão atentos às aulas 3,4 

 Usam uma linguagem adequada 3,7 

 Têm intervenções adequadas  3,7 

 Executam as tarefas propostas pelos professores 3,9 

 Respeitam os colegas 3,8 

 Respeitam o pessoal não docente 4,2 

 Têm cuidado com a conservação e limpeza das instalações e do material 3,9 

 Não usam telemóveis durante as aulas 3,8 

  3,8 
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Pessoal não docente  

 

C2 Os alunos:  

 São pontuais 4,1 

 Entram e saem da sala de aula de forma organizada 3,1 

 Tratam com respeito os professores  3,7 

 Tratam - me com respeito  4 

 Usam uma linguagem adequada 3,5 

 Respeitam os colegas 3,3 

 Têm cuidado com a conservação e limpeza das instalações e do material 3,03 

  3,58 
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alunos  

 

C4 Os espaços da escola onde acontecem mais problemas disciplinares são:  

 A sala de aula. 2,6 

 A sala de convívio dos alunos. 2,4 

 Os corredores. 3,3 

 O recreio.  3,8 

 A cantina. 3,5 

 Os campos de jogos.  3,05 

 Os balneários.  3,26 
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pessoal docente  

 

C 2 Os espaços da escola onde acontecem mais problemas disciplinares são:  

 A sala de aula 2,4 

 A sala de convívio dos alunos 3,1 

 Os corredores 4,4 

 O recreio  4,6 

 A cantina 3,1 

 Os campos de jogos  4,3 

 Os balneários  3,2 
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diretores de turma  

 

C3 Os espaços da escola onde acontecem mais problemas disciplinares  são:  

 A sala de aula 3,1 

 A sala de convívio dos alunos 3,4 

 Os corredores 4,5 

 O recreio  4,9 

 A cantina 2,4 

 Os campos de jogos  3,5 

 Os balneários  3,4 
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Pessoal não docente 

 

C3 Os espaços da escola onde acontecem mais problemas disciplinares são:  

 A sala de convívio dos alunos 3,5 

 Os corredores 4,1 

 O recreio  4,8 

 A cantina 3,7 

 Os campos de jogos  4,3 

 Os balneários  3,2 
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C
u

m
p

ri
m

e
n

to
  

Resumo dos indicadores  

 
Aluno

s 
% 

Pesso

al 

Doc. 

 

% 

D. 

T. 
% 

Pesso

al n. 

doc 

% 

Enc. 

de 

educ. 

% 
Tota

l 
% 

DC 11 1,6 1 1,5 1 7,1 1 3,7   14 1,90 

D 37 5,5 11 16,9 3 21,4 5 18,5   56 4,70 

NTO 91 13,6 1 1,5   1 3,7 41 10,35 134 11,46 

C 339 50,8 42 64,6 9 64,2 19 70,3 252 63,63 661 56,50 

CP 189 28,3 10 15,3 1 7,1 1 3,7 103 26,06 304 26,00 

Total  667  65  14  27  396  1169  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No critério Cumprimento as médias obtidas variam entre 3,4 dos diretores de turma e 4,1 
dos encarregados de educação. A percentagem dos alunos que discorda completamente é 
de 1,6% e os que concordam plenamente são 28%. Os docentes apresentam percentagens 
de 1,5% e 15% respetivamente. No que se refere aos diretores de turma as percentagens 
são de 7,1% tanto para o Discordo completamente como para o concordo plenamente. O 
pessoal não docente apresenta percentagens de 3,7% para os dois itens. No que se refere 
aos encarregados de educação as percentagens são de 0% e 26% respetivamente. 
Em relação às atitudes que refletem o comportamento dos alunos e o cumprimento das 
regras aquela que merece média mais baixa por parte dos alunos é a entrada e saída da 
sala de aula de forma organizada, coincidindo com a opinião dos diretores de turma e do 
pessoal não docente. Já no que diz respeito aos docentes a atitude que obtém média mais 
baixa é relativa  à atenção prestada durante as aulas. 
Em relação aos espaços onde acontecem mais problemas disciplinares aquele que obtém 
uma média mais elevada é o recreio sendo coincidente entre todos os grupos inquiridos. 
Como espaços menos problemáticos aparece a sala de convívio para os alunos, a sala de 

aula para os docentes e diretores de turma e os balneários para o pessoal não docente. 
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alunos  

 

CO1 Quando se verificam comportamentos incorretos na aula, os professores atuam 
para que as regras sejam cumpridas. 

4,2 

CO2 Quando se verificam comportamentos incorretos fora da sala de aula, os 
assistentes operacionais atuam para que as regras sejam cumpridas. 

4,08 

  4,17 

 

 
docentes  

 

CO1 
Quando se verificam comportamentos incorretos, atuo para que as regras sejam 
cumpridas. 

4,8 
 

 

 
 

10.6 
 
Consistência 

São aplicadas medidas sempre que ocorrem comportamentos 
incorretos. 
Há concertação entre professores e pessoal não docente  na aplicação 
das regras/sanções. 
Existe concordância dos encarregados de educação na aplicação das 
regras/sanções. 
Existe convergência, na aplicação de medidas disciplinares, entre a 
Escola e os Pais/EE. 
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diretores de turma  

 

CO1 Quando se verificam comportamentos incorretos, os docentes do meu conselho 
de turma atuam para que as regras sejam cumpridas 

3,8 

 

 
 

pessoal não docente 

 

CO1 Quando se verificam comportamentos incorretos, atuo para que as regras sejam 
cumpridas 

4,16 

 

 
Encarregados de educação  

 

CO1 Quando o meu educando tem um comportamento incorreto são aplicadas 
medidas para que as regras sejam cumpridas.  

4,2 

CO2 
Quando o meu educando é alvo de uma sanção na escola, apoio a 
aplicação das medidas disciplinares definidas pela escola. 

4,1 

  4,1 
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alunos  

 

 

CO3 Os comportamentos incorretos que acontecem com mais frequência são:  

    Linguagem incorreta 3,9 

Brincadeiras agressivas (Exs. empurrar, atirar pedras)  
 

3,7 

   Agressões físicas a colegas 3,44 

Agressões verbais / Intimidações (Exs. ofender, insultar, gozar e humilhar, 
ameaçar, amedrontar)  

 

3.84 

Desrespeito pelos professores e/ou pelos funcionários 
 

3.31 

Comportamento desadequado na Cantina 
 

3,12 

Desrespeito pelos materiais e instalações escolares e/ou pelos objetos dos 
colegas 

 

3,12 

Posse ou consumo de substâncias não autorizadas  
  

2,9 

Furtos e roubos  
 

2,2 

Utilização de telemóveis e outros objetos não autorizados 
 

3,12 
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Pessoal docente  

 

CO2 Os comportamentos incorretos que acontecem com mais frequência são  

    Linguagem incorreta 6,2 

Brincadeiras agressivas (Exs. empurrar, atirar pedras)  
 

4,7 

   Agressões físicas a colegas 3,8 

Agressões verbais e intimidações (Exs. ofender, insultar, gozar e humilhar, 
ameaçar, amedrontar)  

 

4,1 

Desrespeito pelos professores e/ou pelos funcionários  
 

3,09 

Comportamento desadequado na Cantina 
 

3 

Desrespeito pelos materiais e instalações escolares e/ou pelos objetos dos 
colegas. 

 

3 

Posse ou consumo de substâncias não autorizadas 
 

1,5 

Furtos e roubos 
 

3 

Utilização de telemóveis e outros objetos não autorizados 2,3 
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diretores de turma  

 

CO2  Os comportamentos incorretos que acontecem com mais frequência são  

    Linguagem incorreta 7,6 

Brincadeiras agressivas (Exs. empurrar, atirar pedras)  
 

6,2 

   Agressões físicas a colegas 5,1 

Agressões verbais/ intimidações  (Exs. ofender, ameaçar, amedrontar, 
insultar, gozar e humilhar)  

 

5,5 

Desrespeito pelos professores e ou assistentes operacionais  
 

3,8 

Comportamento desadequado na Cantina 
 

3,4 

Desrespeito pelos materiais e instalações escolares e/ou pelos objetos dos 
colegas  

 

5,5 

Posse ou consumo de substâncias não autorizadas   
 

2,2 

Furtos e roubos 
 

2,5 

Utilização de telemóveis e outros objetos não autorizados 
 

4,3 
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Pessoal não docente  

 

CO2 Os comportamentos incorretos que acontecem com mais frequência são  

    Linguagem incorreta 3,4 

Brincadeiras agressivas (Exs. empurrar, atirar pedras)  
 

3,8 

   Agressões físicas a colegas 3,3 

Agressões verbais e intimidações (Exs. ofender, insultar, gozar e humilhar, 
ameaçar, amedrontar)  

 

3,7 

Desrespeito pelos professores e/ou pelos funcionários  
 

3,2 

Comportamento desadequado na Cantina 
 

3 

Desrespeito pelos materiais e instalações escolares e/ou pelos objetos dos 
colegas. 

 

3,5 

Posse ou consumo de substâncias não autorizadas 
 

2,2 

Furtos e roubos 
 

3,2 

Utilização de telemóveis e outros objetos não autorizados 3,9 
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alunos  

 

 

 

 

 

 
 

Pessoal docente  

 

CO3 As medidas mais aplicadas são:  

 Informar os encarregados de educação através da caderneta 5,3 

 Advertência oral 6,1 

 Mudança de lugar na sala de aula 5,09 

 Reparação dos danos causados  4,3 

 Ordem de saída da sala de aula 2 

 Participação por escrito ao diretor de turma 3,3 

 Encaminhamento para o gabinete do diretor 2,4 

CO4 As medidas mais aplicadas são:  

 Informar os encarregados de educação através da caderneta 4,5 

 Advertência oral 4,2 

 Mudança de lugar na sala de aula 3,6 

 Reparação dos danos causados  3,9 

 Ordem de saída da sala de aula 3,5 

 Participação por escrito ao diretor de turma 3,4 

 Encaminhamento para o gabinete do diretor 3,9 
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Diretores de turma  

 

CO3 As medidas mais aplicadas são:  

 Informar os encarregados de educação através da caderneta 6,1 

 Advertência oral 6,7 

 Mudança de lugar na sala de aula 5,9 

 Reparação dos danos causados  3,4 

 Ordem de saída da sala de aula 2,3 

 Participação por escrito ao diretor de turma 4,2 

 Encaminhamento para o gabinete do diretor 1,8 
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pessoal não docente  

 

CO3 As medidas mais aplicadas são:  

 Advertência oral 6,1 

 Reparação dos danos causados 4,5 

 Participação por escrito ao diretor de turma 4,3 

 Encaminhamento para o gabinete do diretor 4,3 

 

 

 
alunos 

CO5 As medidas que resultam mais são: 

 Informar os encarregados de educação através da caderneta 4,6 

 Advertência oral 3,9 

 Mudança de lugar na sala de aula 3,5 

 Reparação dos danos causados  3,85 

 Ordem de saída da sala de aula 4,05 

 Participação por escrito ao diretor de turma 4,2 

 Encaminhamento para o gabinete do diretor 4,05 
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pessoal docente  

 

CO4 As medidas que resultam mais são:  

 Informar os encarregados de educação através da caderneta 5,25 

 Advertência oral 4,8 

 Mudança de lugar na sala de aula 4,5 

 Reparação dos danos causados  4,6 

 Ordem de saída da sala de aula 3,4 

 Participação por escrito ao diretor de turma 4,3 

 Encaminhamento para o gabinete do diretor 4,5 
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diretores de turma  

 

CO4 As medidas que resultam mais são: 

 Informar os encarregados de educação através da caderneta 6 

 Advertência oral 5,4 

 Mudança de lugar na sala de aula 5 

 Reparação dos danos causados  4,5 

 Ordem de saída da sala de aula 3,2 

 Participação por escrito ao diretor de turma 4,9 

 Encaminhamento para o gabinete do diretor 4,1 

 

 

 

 
Alunos  

  

CO6 
Os meus professores e o pessoal não docente aplicam as mesmas  regras 
/sanções quando existem comportamentos incorretos. 

3,9 

CO7 
O meu encarregado de educação concorda/apoia a aplicação de medidas 
disciplinares pela escola 

4,2 

  4,05 



                      Agrupamento Vertical de Escolas de Fragoso  
                                                                                                                                

58 
relatório de autoavaliação  

 

 
pessoal docente  

 

CO5 Promovo a aplicação de sanções perante comportamentos incorretos 4,3 

 

 
diretores de turma  

 

CO5 
Quando os alunos da minha direção de turma têm comportamentos 
incorretos são aplicadas regras/sanções 

4 

CO6 
Os encarregados de educação dos alunos da minha direção de turma, 
quando informados, concordam com a aplicação das regras/sanções 
previstas 

4,3 

CO7 
Os encarregados de educação dos alunos da minha direção de turma, 
concordam/apoiam a aplicação das medidas disciplinares determinadas pela 
escola 

4,2 

  4,2 
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Resumo dos indicadores  

 
Aluno

s 
% 

Pesso

al 

Doc. 

 

% 

D. 

T. 
% 

Pesso

al n. 

doc 

% 

Enc. 

de 

educ. 

% Total % 

DC 43 3,17   1 1,7     44 1,83 

D 35 2,58 1 0,77 1 1,7   17 0.85 54 2,24 

NTO 180 13,30 4 3,1 5 8,9   103 12,5 292 12,14 

C 543 40,13 40 31 32 57,1 10 37,03 423 51,3 1048 43,59 

CP 552 40,79 84 65,1 17 30,3 17 62,96 296 35,9 966 40,18 

Total  1353  129  56  27  839  2404  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos  

 

R1 És responsabilizado pelos teus comportamentos 4,2 

R2 O teu encarregado de educação responsabiliza-se pelo teu comportamento 4.2 

  4,2 

10.7 

Responsabilização  

Os alunos são responsabilizados pelos seus comportamentos. 
Os encarregados de educação são responsabilizados pelo 
comportamento dos seus educandos. 

 

 No critério Consistência no primeiro indicador a média obtida varia entre  3,8 dos diretores de 
turma e 4,8 dos docentes, havendo uma diferença de 1 ponto. 
 As percentagens obtidas pelos alunos na primeira questão, que se relaciona com a atuação 
dos docentes e auxiliares de ação educativa, são de 3,08% para o discordo completamente e 45,08 
para o concordo plenamente. No que se refere aos docentes as percentagens são de 0% e de 87%. 
Os diretores de turma apresentam percentagens de 7,1% para os dois itens. As percentagens obtida 
pelo pessoal não docente é de 0% e 62% respetivamente. Os encarregados de educação apresentam 
uma percentagem de 0% e de 36,5%. 
 Os alunos indicam como o comportamento incorreto que acontece mais vezes a utilização de 
linguagem incorreta e aquele que acontece menos vezes o furto ou roubo. O pessoal docente e 
diretores de turma referem como comportamento incorreto que acontece mais vezes a linguagem 
incorreta e aquele que acontece menos vezes a posse ou consumo de substâncias não autorizadas. 
O pessoal não docente  refere o uso indevido de telemóveis como o comportamento incorreto que 
acontece mais vezes e a posse ou consumo de substâncias não autorizadas como o que acontece 
menos vezes. 
 A medida mais utilizada e aquela que segundo a maioria dos inquiridos surte mais efeito é 
informar os encarregados de educação através da caderneta. As menos aplicadas são a ordem de 
saída da sala de aula e o encaminhamento para o gabinete do diretor. A que menos resulta, segundo 
os alunos,  é a mudança de lugar na sala de aula, segundo os docentes e diretores de turma a ordem 
de saída da sala de aula.  
 Nos restantes indicadores as médias obtidas são superiores a 4. As percentagens obtidas 
pelos alunos são de 5,2% para o discordo completamente e de 36% para o concordo plenamente. No 
que se refere aos docentes as percentagens variam entre 0% e 42%. As percentagens dos diretores 

de turma são 1,7% e 28% respetivamente. 
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Pessoal docente  

 

R1 Os alunos são responsabilizados pelos seus comportamentos 3,8 

R2 
A maioria dos encarregados de educação responsabiliza-se pelo 
comportamento dos seus educandos. 

2,8 

  3,3 

 

 
Diretores de turma 

 

R1 
Os alunos da minha direção de turma são responsabilizados pelos seus 
comportamentos 

4,4 

R2 
Os encarregados de educação da minha direção de turma 
responsabilizam-se pelo comportamento dos seus educandos 

3,7 

  4,03 

 

 
pessoal não docente   

 

R1 Os alunos são responsabilizados pelos seus comportamentos 3,96 
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encarregados de educação  

 

R1  Responsabilizo o meu educando pelos seus comportamentos 4,2 

R2 Responsabilizo-me pelo comportamento dos meu educando. 4,2 

  4,2 
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  Resumo dos indicadores  

 
Aluno

s 
% 

Pess

oal 

Doc. 

 

% 

D. 

T. 
% 

Pesso

al n. 

doc 

% 

Enc. 

de 

educ. 

% Total % 

DC 13 1,9 5 3,9 2 7,1   6 0,69 26 1,51 

D 19 2,8 35 27,5 1 3,5 3 12 23 2,67 81 4,72 

NTO 69 10,2 8 6,2 1 3,5 4 16 50 5,81 132 7,69 

C 262 38,8 56 44,09 13 46,2 9 36 419 48.7 759 44,25 

CP 312 46,2 23 18,11 11 39,28 9 36 362 42,09 717 41,80 

Total  675  127  28  25  860  1715  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No critério Responsabilização  as médias obtidas variam entre o 3,3 do pessoal docente e o 
4,2 dos alunos e encarregados de educação havendo uma diferença de 0,9 entre o grupo de 
inquiridos com média mais baixa e os dois grupos com média mais elevada. De referir que é 
na questão - A maioria dos encarregados de educação responsabiliza-se pelo comportamento dos 
seus educandos - que se atinge a média mais baixa (2,8) por parte do pessoal docente.  
As percentagens obtidas pelos alunos são de 1,9% para o discordo completamente e 46,2% 
para o concordo plenamente, ficando bastante distante das percentagens obtidas pelo 
pessoal docente que são de 3,9% e 18,11% respetivamente . De referir a percentagem de 
diretores de turma que discordam completamente (7,15) e a percentagem de encarregados 
de educação que afirma não ter opinião sobre o assunto (7,69%). No cômputo geral cerca de 
86% dos inquiridos afirma que os alunos são responsabilizados pelos seus comportamentos 
e que os encarregados de educação se responsabilizam pelo comportamento dos seus 

educandos. 
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10.8 

Monitorização  
A escola procede a um controlo sistemático das ocorrências de 
indisciplina 

 

Alunos  

 

M1 Os meus professores registam os comportamentos dos alunos 4,1 

 

 
Pessoal docente  

 

M1 Tenho um registo, atualizado, do comportamento dos meus alunos. 4,1 

 

 
Diretores de turma  

 

M1 
Tenho um registo, atualizado, do comportamento dos alunos da minha 
direção de turma. 

3,8 

 

 
 

pessoal não docente 

 

M1 Os comportamentos incorretos dos alunos são registados 3,96 
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M
o

n
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a
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Resumo dos indicadores  

 
Aluno

s 
% 

Pess

oal 

Doc. 

 

% 

D. 

T. 
% 

Pess

oal 

n. 

doc 

% 

Enc. 

de 

educ. 

% Total % 

DC 5 1,49         5 1,14 

D 11 3,2 4 6,15 1 7,6 1 4   17 3,88 

NTO 42 12,53 6 9,23 1 7,6 5 20   54 12,32 

C 152 45,37 38 58,46 6 46,15 13 52   209 47,71 

CP 125 37,31 17 26,15 5 38,46 6 24   153 34,93 

Total  335  65  13  25    438  

 

 

 

 

 

 

 

 

10.9 

Eficácia  

O número de ocorrências disciplinares tem diminuído. 
Os alunos não reincidem nos comportamentos incorretos. 
As medidas preventivas aplicadas surtem o efeito desejado. 
As medidas sancionatórias aplicadas surtem o efeito desejado. 

 

alunos  

 

E1 
O número de comportamentos indisciplinados/ indevidos da minha turma tem 
diminuído 

3,6 

E2 Depois de chamado à atenção, evito repetir um comportamento incorreto 4,05 

E3 
Com a aplicação de medidas preventivas reduz-se a ocorrência de situações de 
indisciplina 

3,5 

E4 
Se lhes for aplicada uma medida sancionatória (suspensos, gabinete 
disciplinar,…) os teus colegas mudam o seu comportamento. 

3,9 

  3,89 

 

 No critério Monitorização  as médias dos diversos grupos inquiridos variam entre 3,8 
dos diretores de turma e 4,1 dos alunos e pessoal docente.  
 As percentagens obtidas pelos diferentes grupos inquiridos são 1,49 para discordo 
completamente e 37,31 para concordo plenamente dos alunos, 0% e 26,15% dos professores, 

0% e 38,46% dos diretores de turma, 0% e 24% do pessoal não docente. 
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pessoal docente  

 

E1 O número de comportamentos indisciplinados/ inadequados têm diminuído. 3,2 

E2 
Depois de chamados à atenção, os alunos não reincidem nos comportamentos 
incorretos/ inadequados. 

2,8 

E3 
A aplicação das medidas preventivas reduziu a ocorrência de situações de 
indisciplina. 

3,4 

E4 
Se for aplicada uma medida sancionatória os alunos mudam o seu 
comportamento. 

3,8 

  3, 34 

 

 
diretores de turma 

 

E1 
O número de comportamentos indisciplinados/ inadequados têm diminuído na 
minha direção de turma 

3,5 

E2 
Depois de chamados à atenção, os alunos da minha direção de turma não 
reincidem nos comportamentos incorretos/ inadequados. 

3 

E3 
A aplicação das medidas preventivas, aos alunos da minha direção de turma, 
reduziu a ocorrência de situações de indisciplina. 

3,5 

E4 
Se for aplicada uma medida sancionatória aos alunos da minha direção de turma 
(suspensos, NAC), estes mudam o seu comportamento. 

3,5 

  3,4 
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pessoal não docente  

 

 

E1 O número de comportamentos indisciplinados/inadequados têm diminuído. 3,4 

E2 
Depois de chamados à atenção, os alunos não repetem os comportamentos 
incorretos/inadequados. 

3,1 

E3 
A aplicação das medidas preventivas reduziu a ocorrência de situações de 
indisciplina. 

3,7 

E4 
Se for aplicada uma medida sancionatória (suspensos, NAC),os alunos mudam o 
seu comportamento. 

3,5 

  3.46 

 

 

 
 

encarregados de educação 

 

E2 
Depois de chamado à atenção, o meu educando evita repetir os comportamentos 
incorretos/ inadequados. 

4,2 

E4 
Se for aplicada uma medida sancionatória o meu educando muda o seu 
comportamento. 

4,07 

  4,1 
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E
fi

c
á

c
ia

  

Resumo dos indicadores  

 
Aluno

s 
% 

Pess

oal 

Doc. 

 

% 

D. 

T. 
% 

Pess

oal 

n. 

doc 

% 

Enc. 

de 

educ. 

% 
Tota

l 
% 

DC 41 3,03 9 3,50 2 3,5 2 2,02 3 0,39 57 2,25 

D 68 5,02 68 26,45 10 17,85 20 20,20 16 2,11 182 7,21 

NTO 252 18,62 42 16,34 15 26,78 14 14,14 84 11,08 407 16,13 

C 622 45,97 104 40,46 23 41,07 56 56,56 499 65,83 1304 51,68 

CP 370 27,34 34 13,22 6 10,71 7 7,07 156 20,58 573 22,71 

 1353  257  56  99  758  2523  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 No critério Eficácia as médias obtidas variam entre o 3,34 do pessoal docente e o 4,1 

dos encarregados de educação. É neste critério que as médias obtidas são mais baixas. 

 As percentagens obtidas pelos diferentes grupos inquiridos refletem essa tendência 

dado que os resultados obtidos pelo discordo completamente são mais elevados em 

praticamente todos os grupos inquiridos e os resultados do concordo plenamente são mais 

baixos. Há ainda a acrescentar um elevado número de inquiridos que afirma não ter opinião 

sobre este critério. 
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11 - SÍNTESE  
 
A equipa de autoavaliação depois de analisar os dados presentes e outros registos escritos (atas, 

relatórios, grelhas de registo de comportamentos) considera que:  

1-  A divulgação  do regulamento interno e do código de conduta é efetuada (87,6% dos inquiridos 

concordam ou concordam completamente). De referir que a percentagem dos que não têm 

opinião é superior do que a dos que discordam ou discordam plenamente. (16,9% e 5,30% 

respetivamente) 

2 -  Há uma boa promoção, por parte da comunidade escolar, no que ao cumprimento das regras 

do regulamento interno e do código de conduta diz respeito (88, 56% afirma concordar ou 

concordar plenamente), sendo que também se refere que o PAA fomenta atividades para 

incentivar um clima harmonioso. 

3 -  No que se refere à aceitação das regras e sanções previstas no RI e código de conduta 

81,8% afirmam concordar ou concordar plenamente 

4 - No critério cumprimento obtém-se, também, uma percentagem global de concordo ou 

concordo completamente de 82,50%. Se cruzarmos estes dados com o registo das participações 

disciplinares (do relatório do NAAC  ) e com a tabela dos comportamentos registados nas atas de 

conselhos de turma (anexo), podemos afirmar que, na generalidade as regras são cumpridas.   

5 - No que diz respeito ao critério consistência, os resultados globais apontam para a sua 

existência na aplicação das regras e sanções previstas no regulamento interno e no código de 

conduta, na maioria das situações. (83,77% dos inquiridos concordam ou concordam plenamente 

em todos os indicadores). Há alguma discrepância entre os resultados neste critério e os que 

resultam do relatório do NAAC no que diz respeito aos comportamentos incorretos que 

acontecem mais vezes e ao local onde acontecem. (ver relatório do NAAC) 

6 - No critério responsabilização  continua a verificar-se uma percentagem de concordo ou 

concordo plenamente superior a 80% (86,05%). No entanto, é neste critério que a opinião de 

alunos e encarregados de educação mais se afasta da dos docentes e pessoal não docente. 

7 -  Em relação à monitorização dos comportamentos, de salientar a percentagem de docentes e 

DT que referem não ter opinião sobre a existência do registo atualizado dos comportamentos. 

8 - No critério Eficácia verificam-se as médias e percentagens mais baixas, o que poderá indicar 

que as medidas implementadas tanto na prevenção como na remediação de comportamentos 

indisciplinados não têm surtido o efeito desejado.  
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De salientar que a consulta da grelha de registo dos comportamentos do ano transato não aponta 

nesse sentido. Em relação ao ano anterior houve uma diminuição das participações disciplinares 

e uma melhoria da avaliação global do comportamento das turmas. 

 

12 - ANÁLISE/  ESTRATÉGIAS DE MELHORIA / RECOMENDAÇÕES 
 
O processo de análise e de discussão dos dados realizou-se essencialmente ao nível dos 

departamentos. 

Após análise dos dados, foram referidos, para cada indicador/critério/elemento constitutivo, os 

pontos fracos, os pontos fortes, as oportunidades, os constrangimentos e as sugestões de 

estratégias de melhoria. 

O resultado desse trabalho apresenta-se de forma resumida nas páginas seguintes. 

 



                      Agrupamento Vertical de Escolas de Fragoso  
                                                                                                                                

69 
relatório de autoavaliação  

Critério - Divulgação  

Indicadores Pontos fortes Pontos fracos 

O RI é divulgado à 

comunidade escolar.  

 

Divulgação bastante satisfatória, sobretudo por parte 

dos DT’s 

A perceção que as Comunidades Docente e 

Discente têm do RI 

Divulgação na página oficial do agrupamento 

 

A elevada percentagem de pessoal não docente que 

revela desconhecer o documento. 

 

O código de conduta é 

divulgado à comunidade 

escolar. 

 

Divulgação da página da escola. 

Divulgação bastante satisfatória, sobretudo por parte 

dos DT’s em FPS 

A média é positiva em todos os grupos inquiridos. 

 

 

Documento exaustivo e pouco apelativo para os 

alunos. 

Nem todos os docentes conhecem o documento. 

Os EE e os alunos não reconhecem que o 

documento foi divulgado. 

A não existência do código de conduta  impresso na 

sala dos professores e na BE 

Oportunidades Constrangimentos 

 

Reuniões de pais. 

Página da escola na Internet.  

A reunião inicial de ano onde são divulgados os documentos e a 

sua disponibilização na página da escola 

As aulas de FPS. 

 

Alguns EE não têm conhecimento do RI para entender a aplicação do 

mesmo. 

Baixo uso das novas tecnologias (Internet) por parte dos Pais/EE 

Ausência de um auditório  para reuniões com um número elevado de 

participantes.. 
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O não reconhecimento, por parte de alguns elementos da comunidade 

educativa, da importância destes documentos. 

O pessoal não docente (alguns são trabalhadores precários) não têm 

tempo suficiente para se apropriar do funcionamento da escola.  

A não existência dos documentos impressos em locais de fácil acesso 

em cada um dos estabelecimentos do agrupamento. 

Sugestões de melhoria 

 

A direção  devia criar um documento mais dinâmico e resumido,  dos documentos estruturantes do agrupamento para apresentar 

aos alunos e comunidade educativa. No início do ano letivo, o Diretor fará a receção aos EE/alunos de forma breve. Posteriormente, 

os EE/alunos serão encaminhados para a sala com os respetivos DT, onde será apresentado e analisado o documento elaborado. 

Aumentar o nº de ações de informação/sensibilização para EE, pessoal não docente e pessoal docente. Sempre que cheguem 

novos elementos ao agrupamento devem ser informados das regras de funcionamento. 

A disponibilização do RI em locais de fácil acesso e consulta, tais como a sala de professores e a BE. 
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Critério - Promoção  

Indicadores Pontos fortes Pontos fracos 

A comunidade escolar fomenta o 

cumprimento do RI. 

 

Toda a comunidade escolar reconhece que é 

fomentado o cumprimento do RI. 

Resultados muito satisfatórios em todos os níveis 

 

Percentagem ainda elevada de alunos que não 

têm opinião. 

Os alunos não reconhecem autoridade ao 

pessoal não docente. 

Alguma falta de uniformização na aplicação do RI 

 

A comunidade escolar fomenta o 

cumprimento do código de conduta. 

 

Toda a comunidade escolar reconhece que é 

fomentado o cumprimento do código de conduta. 

A existência de uma sala de reflexão dos 

comportamentos incorretos. 

 

 

Percentagem ainda elevada  de alunos que não 

têm opinião. 

Os alunos não reconhecem autoridade ao 

pessoal não docente. 

Alguma falta de uniformização na aplicação do 

código de conduta. 

 

As atividades do PAA procuram 

abordar questões no âmbito da 

disciplina incentivadoras de um 

clima harmonioso 

 

Toda a comunidade escolar reconhece que as 

atividades do PAA são incentivadoras de um 

clima harmonioso, fomentam um clima de 

solidariedade, harmonia e entreajuda 
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Oportunidades Constrangimentos 

 

A humildade da maioria dos alunos. 

O bom ambiente da escola. 

A existência da Assembleia  de Delegados. 

 

 

A falta de formação/conhecimento do pessoal não docente. 

Alguns EE não têm conhecimento do RI 

Sugestões de melhoria 

 
Mais formação contínua na área dos comportamentos e disciplina para todos os elementos da comunidade educativa. 

Responsabilizar a Assembleia de Delegados no fomento, divulgação e cumprimento do RI e do código de conduta. 

Terminar com os OPTL e responsabilizar os alunos pela escolha da atividade para ocupação do seu tempo livre, reforçando a sua 

autonomia. 
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Critério -Aceitação  

Indicadores Pontos fortes Pontos fracos 

 

Os alunos acatam as 

normas/sanções previstas no código 

de conduta. 

 

A grande maioria dos alunos aceita as 

normas/sanções (cerca de 75%). 

Dentro da sala de aula os alunos acatam as 

normas/sanções previstas no código de conduta 

  

A perceção que os comportamentos 

desadequados são dos colegas. 

Reincidência, por parte de alguns alunos, dos 

comportamentos desadequados 

A percentagem significativa (27,8%) de 

elementos da comunidade educativa que 

discordam ou não têm opinião sobre os diversos 

indicadores.  

Fora da sala de aula os alunos revelam maior 

dificuldade em acatar as normas/sanções 

previstas no código de conduta. 

Os alunos aceitam a chamada de 

atenção de qualquer elemento da 

comunidade escolar. 

 

Dentro da sala de aula os alunos aceitam a 

chamada de atenção do professor ou do diretor 

de turma. 

 

Os alunos têm dificuldades em aceitar chamadas 

de atenção dos assistentes operacionais. 

A percentagem de pessoal não docente  e DT’s 

que referem que os alunos não aceitam 

chamadas de atenção é ainda significativa. 

Há uma desresponsabilização dos alunos face às 

regras, culpando sempre o outro. 
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Oportunidades Constrangimentos 

 
A existência de um código de conduta e do N.A.A.C.. 
O bom ambiente da escola e a relação interpessoal favorável entre a 
comunidade educativa. 
Como se verifica uma maior aceitação/acato por parte dos alunos 
perante o pessoal docente, seria oportuno consciencializar os alunos 
para uma mudança de atitude com o pessoal não docente. 

 
 Falta de consistência e coerência na aplicação das medidas 
sancionatórias.  
Aceitação aparente das regras. 
Uma grande parte dos alunos encontra sempre motivos que justificam 
a prática do erro. 
 Manipulação da verdade. 
Grande parte do Pessoal Não Docente não possui formação nas áreas 
das relações pessoais com os alunos. 

Sugestões de melhoria 

 
Promover debates em assembleia de turma para refletir sobre os comportamentos dos alunos 
Promover uma cultura de maior assertividade, rigor e coerência por parte dos docentes e não docentes 
Trabalhar ainda mais os valores com os alunos. 
Contratação de pessoal não docente especializado. 
Formação do pessoal não docente nas áreas de gestão de conflitos e imposição da autoridade. 
Supervisão mais eficaz. 
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Critério - Cumprimento  

Indicadores Pontos fortes Pontos fracos 

Os alunos cumprem as regras 

definidas no RI. 

 

O número de alunos e o tipo de ocorrências não 

é significativo. (ver relatório de NAAC em anexo) 

Globalmente, tanto os alunos como os docentes 

e não docentes reconhecem o cumprimento das 

regras. 

Os alunos têm uma perceção positiva de si, 

assim como os EE quanto ao cumprimento das 

regras e aceitação das regras. 

O respeito que os alunos atribuem à figura do 

professor. 

Os professores sentirem-se respeitados pelos 

alunos. 

A sala de aula é o espaço onde ocorrem menos 

problemas.  

No início do ano letivo os alunos em F.P.S. são 

informados das regras do R.I. a cumprir. 

 

A reincidência (pelos mesmos alunos) dos maus 

comportamentos. (ver relatório de NAAC em 

anexo) 

Discrepância entre os alunos e os docentes / não 

docentes relativamente ao cumprimento das 

regras. 

Entrada e saída da sala de aula de forma 

desorganizada. 

A% de  DT, pessoal docente e não docente que 

consideram que não há cumprimento das regras. 

Comportamentos diferenciados perante situações 

idênticas. 

Situações de utilização indevida de telemóveis na 

sala de aula. 

A falta de atenção na sala de aula é um fator 

preocupante. 

Os espaços abertos são os locais onde surgem 

mais problemas. 
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Os alunos cumprem as regras de 

convivência nos diferentes espaços 

escolares. 

 

Cumprimento de regras na sala de convívio. 
 

Pouco cuidado na conservação/limpeza das 

instalações e materiais. 

A utilização de linguagem inadequada 

 

Oportunidades 
 

Constrangimentos 
 

 
Usar mais eficazmente os recursos humanos.  

Melhor aproveitamento dos espaços. 

 
Falta de Pessoal Não Docente para vigilância efetiva dos diferentes 

espaços. 

 

Sugestões de melhoria 

 

Monitorização mais eficiente dos espaços escolares e  das entradas e saídas da sala de aula.  

Sinalização dos espaços com permissão/proibição para permanência/circulação. 

Os elementos da Direção devem circular com maior frequência nos espaços da escola. 

O diretor de turma deve ser imediatamente informado do incumprimento de regras e atuar de imediato, nomeadamente informar os 

Encarregados de Educação. 

Palestras para os encarregados de educação para sensibilização da importância de serem pais presentes na vida escolar dos filhos. 
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Critério - Consistência  

Indicadores Pontos fortes Pontos fracos 

 
São aplicadas medidas sempre que 
ocorrem comportamentos incorretos. 

 

São aplicadas medidas sempre que ocorrem 

comportamentos incorretos. 

Congruência das medidas aplicadas. 

Perceção que as medidas tomadas são as mais 

adequadas. 

 

 

A dualidade e inconsistência na aplicação das 

medidas. 

A  % dos DT que considera que nem todos os 

professores do seu CT atuam para que as regras 

sejam cumpridas sempre que ocorrem 

comportamentos incorretos. 

 

Há concertação entre professores e 

pessoal não docente  na aplicação 

das regras/sanções 

 

Há concertação entre professores e pessoal não 

docente na aplicação das regras/sanções 

A ordem de saída da sala de aula é uma medida 

pouco utilizada. 

O pessoal docente e não docente tem atuado 

concertadamente quando confrontados com 

comportamentos incorretos. 

 

 

Existe concordância dos 

encarregados de educação na 

aplicação das regras/sanções. 

 

Na sua grande maioria os encarregados de 

educação concordam com as regras/sanções 

aplicadas sempre que se verificam 

comportamentos incorretos. 
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Existe convergência, na aplicação de 

medidas disciplinares, entre a Escola 

e os Pais/EE 

 

A grande maioria concorda e apoia as medidas 

aplicadas pela escola. 

 

Oportunidades Constrangimentos 

 

Já estão tipificados os comportamentos desadequados e respetivas 

sanções. 

Reforçar a utilização da caderneta escolar, atendendo que é uma 

medida considerada eficaz. 

 

A perceção que alunos e Encarregados de Educação têm 

relativamente ao papel de cada agente educativo. 

É difícil a intervenção nos espaços exteriores à sala de aula no que 

respeita à linguagem incorreta, por escassez de supervisão. Este 

comportamento decorre do meio onde os alunos se inserem. 

Alguns valores dos resultados traduzem desinteresse pelo inquérito, 

nomeadamente quando há DT que afirmam não ter opinião. 

Sugestões de melhoria 

 

Dar cumprimento ao estabelecido no Regulamento Interno e Código de Conduta com o máximo rigor. 

 Atualização periódica do Código de Conduta (oportunidade de integrar situações que não estão atualmente contempladas 

Envolvimento dos EE na reeducação dos seus educandos no que respeita à linguagem utilizada. 

Implementação de um projeto do tipo “caça ao palavrão”. 

Os docentes devem, sempre que dão ordem de saída da sala de aula, cumprir os procedimentos estabelecidos. (Ex. comunicar por 

escrito ao DT, chamar o assistente operacional para acompanhar o aluno, atribuir uma tarefa ao aluno, …). 

Continuar a trabalhar em parceria com os encarregados de educação e os assistentes operacionais, de forma a que a maior parte das 

medidas previstas e aplicadas surtam o efeito desejado. 
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Critério - Responsabilização 

Indicadores Pontos fortes Pontos fracos 

Os alunos são responsabilizados 
pelos seus comportamentos. 

 

Os alunos têm noção que são responsabilizados 

pelos seus comportamentos. 

Perceção que os alunos têm de que nem sempre 

cumprem as regras estabelecidas. 

 

Os professores e pessoal não docente 

consideram que os alunos não são 

suficientemente responsabilizados pelos seus 

comportamentos. 

Perceção diferenciada dos Docentes em relação 

à restante comunidade educativa 

 

Os encarregados de educação são 
responsabilizados pelo 
comportamento dos seus educandos 

 

Os EE e os alunos consideram que há 

responsabilização pelos comportamentos. 

 

 

Discrepância  nos docentes relativamente aos 

outros intervenientes quanto à responsabilização 

dos EE. 

. 

Oportunidades Constrangimentos 

 

Reuniões dos representantes dos Encarregados de Educação com os 

respetivos Encarregados de Educação. 

A existência da avaliação da componente atitudes e valores nos 

critérios gerais do agrupamento e específicos de cada área disciplinar 

 

Maior desresponsabilização dos Encarregados de Educação conforme 

os alunos vão progredindo de ciclo de ensino. 

Pouca adesão/participação dos Encarregados de Educação nas 

ações/palestras de sensibilização. 

Pouca interação entre os encarregados de Educação e os seus 
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representantes. 

Existência de um elevado nº de respostas que argumentam não ter 

opinião sobre o assunto. 

 

Sugestões de melhoria 

 

A escola deve proporcionar as condições necessárias para reuniões entre os Encarregados de Educação e os seus representantes. 

 O diretor de turma deve incentivar essas reuniões. 

Reforçar a importância do comportamento no âmbito da avaliação de cada área disciplinar. 

Responsabilizar ainda mais os EE pelo comportamento dos seus educandos. 

Contactar com frequência e no imediato os encarregados de educação para dar conhecimento do comportamento dos seus 

educandos. 
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Critério - Monitorização  

Indicadores Pontos fortes Pontos fracos 

 
A escola procede a um controlo 
sistemático das ocorrências de 
indisciplina 

 

Há registos por parte dos professores e os 

alunos têm conhecimento. 

Grelha de registos de ocorrências nos livros de 

ponto 

 

Os DT assumem que os registos dos 

comportamentos não estão totalmente 

atualizados. 

O pessoal não docente considera que nem todos 

os comportamentos são registados. 

A grelha apenas integra  aspetos negativos de 

atitudes 

Oportunidades Constrangimentos 

  
Ocupação do tempo letivo para o preenchimento de grelhas. 

Sugestões de melhoria 

Quando as participações disciplinares são encaminhadas para o N.A.A.C., os diretores de turma, dos alunos envolvidos na situação, 

deverão participar na tomada de decisão da medida/sanção a implementar. 

Criação de uma plataforma online onde cada docente regista as ocorrência e fica disponível automaticamente para o DT. 

Existência de uma grelha de registos de ocorrência, para a utilização do pessoal não docente.  

Acrescentar parâmetros de atitudes positivas na grelha de registos de ocorrência, de forma a valorizar aspetos positivos, a utilizar na 

seleção dos alunos para o Quadro de Valor. 
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Critério - Eficácia  

Indicadores Pontos fortes Pontos fracos 

O número de ocorrências 
disciplinares tem diminuído. 

  

Todos têm a perceção que não há grande 

diminuição dos comportamentos inadequados. 

Diferente visão dos Pais / EE (mais elevada e 

mais otimista) 

Os alunos não reincidem nos 
comportamentos incorretos. 

  

Tanto pessoal docente como não docente 

referem existir reincidência nos comportamentos 

incorretos 

As medidas preventivas aplicadas 
surtem o efeito desejado 

  

O pessoal docente e não docente não estão em 

sintonia com os alunos e os encarregados de 

educação e referem que as medidas aplicadas 

não têm surtido o devido efeito. 

As medidas sancionatórias aplicadas 
surtem o efeito desejado. 

 

No geral os inquiridos consideram que estas 

medidas são as que surtem o efeito desejado 

 

O pessoal docente e não docente não estão em 

sintonia com os alunos e os encarregados de 

educação e referem que as medidas aplicadas 

não têm surtido o devido efeito. 

Oportunidades Constrangimentos 
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Existência do NAAC.  

A análise deste parâmetro é parcial atendendo que apenas estão a ser 

analisado os resultados dos inquéritos. 

Nota-se um desfasamento entre a opinião dos alunos, encarregados 

de educação e pessoal docente e não docente relacionado com todos 

os indicadores apresentados. 

 

Sugestões de melhoria 

 

A análise global deste critério, leva-nos a pensar que as medidas/estratégias implementadas não surtiram a eficácia desejada pois 

apresenta as médias mais baixas (apesar de positivas).  

Deve haver uma maior divulgação, à comunidade educativa, das medidas aplicadas. 

Fazer o registo de participação disciplinar sempre que o comportamento evidenciado for grave. 

Elaboração de comunicado por escrito do NAAC para o respetivo DT para posterior comunicação ao Conselho de Turma. Sugere-se 

brevidade no processo de divulgação. 

Conhecimento efetivo das medidas / ocorrências aos Pais / EE e restante comunidade educativa. 
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13 - DESTAQUES  

 

Da informação apresentada indicam-se alguns aspetos que, no entender da equipa de 

autoavaliação  merecem algum destaque. 

 

 

Pontos fortes 

  

 

A perceção global é a de que a comunidade educativa conhece o regulamento interno e o código 

de conduta. 

A maioria dos alunos afirma cumprir muitas vezes /sempre as regras estabelecidas no RI, 

confirmado por atas e relatórios DT. 

A maioria dos  EE, docentes e não docentes tomam medidas quando ocorrem comportamentos 

indisciplinados. 

Os E E dialogam  com os seus educandos sobre o comportamento e, na sua maioria,  assumem 

responsabilidades quando o educando causa danos nas instalações da escola.  

Os Encarregados de Educação reconhecem a importância que o bom comportamento representa 

na educação dos seus educandos.  

A maioria dos alunos reconhece a infração cometida.  

As medidas corretivas e sancionatórias aplicadas surtem efeito na melhoria do comportamento 

dos alunos.  

 

 

Pontos débeis 

 

 

Apesar da maioria dos alunos manifestar conhecimento das regras do RI, nem todos as aceitam e 

cumprem.  

Apesar da divulgação do RI ser considerada como adequada não conduz ao cabal cumprimento 

das regras, nele definidas.  

Ainda que em número reduzido, existem EE que não se responsabilizam pelo comportamento dos 

seus educandos nem impõem regras de conduta.  
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Alguns alunos nem sempre cumprem as regras de sala de aula, salientando-se os seguintes 

comportamentos: entradas/saídas desorganizadas, uso de telemóvel na aula sem autorização do 

professor, uso de linguagem incorreta. 

A perceção por parte dos alunos e dos professores das regras a cumprir na sala de aula não são 

as mesmas, pois os alunos consideram, de um modo geral, que têm um bom comportamento, 

porém os professores referem que os alunos conversam e fazem intervenções desadequadas e 

inoportunas.  

Nem sempre os docentes fazem cumprir as regras e tomam medidas face ao seu incumprimento.  

Verifica-se a existência de situações de agressão verbal e pontualmente física (entre alunos).  

Os alunos correm nos espaços interiores.  

Os alunos têm pouco cuidado com os espaços físicos da escola.  

Ainda que residuais, há casos de reincidência (de comportamentos inadequados).   

 

 

Oportunidades  

 

 

A existência da página de internet do Agrupamento 

As Associações de Pais 

A Assembleia de Delegados de turma 

O Serviço de psicologia 

A proximidade dos Encarregados de educação com os DT/ PT/ EDU  

A existência do NAAC 

A existência da sala de reflexão de comportamentos 

 

 

Constrangimentos 

 

 

O difícil acesso à internet por parte de alguns EE sem qualquer formação nas TIC e /ou por outras  

dificuldades. 

A consulta da página do Agrupamento ainda não é uma prática habitual por parte dos alunos e 

EE, na tomada de conhecimento do RI  
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A existência de uma cultura de participação diminuta em atividades/tarefas que não tenham 

consequências imediatas  

A falta de formação contínua  dos docentes e não docentes nas áreas do 

comportamento/indisciplina  

O reduzido número de Assistentes Operacionais. 

O acompanhamento reduzido da vida escolar dos educandos por uma parte de alguns  EE.  

A desvalorização do papel do professor e da Escola  

A existência de opiniões  diferentes/contrárias relativamente à ocorrência de alguns 

comportamentos indisciplinados  

A falta de valores na convivência entre pares e na utilização das redes sociais  

A falta de uma equipa multidisciplinar 

 

 

14 - SÍNTESE FINAL / CONCLUSÃO  

 

Da análise dos dados apresentados neste Relatório, ressalta a necessidade de uma reflexão mais 

profunda, de uma apropriação dos documentos estruturantes do agrupamento, por parte de todos 

os elementos da comunidade educativa, e de uma maior uniformização das medidas tomadas 

face ao incumprimento do RI e do código de conduta. É necessário atuar de forma célere, 

consistente e eficaz. 

 Cabe à escola, enquanto polo central desta comunidade, dinamizar atividades conducentes a 

boas práticas promotoras de atitudes e comportamentos corretos com vista à melhoria do 

ambiente educativo 

Do mesmo modo, é evidente a necessidade de adoção de procedimentos que permitam a 

monitorização/acompanhamento real das ações implementadas 

Para a implementação eficaz das sugestões apresentadas neste Relatório e produzidas em sede 

de departamento, recomenda-se a constituição de um grupo de trabalho responsável pela 

construção do plano de melhoria. Neste grupo de trabalho seria importante a existência de um 

encarregado de educação ligado à Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

Agrupamento, um elemento do NAAC, um representante do CP, um elemento do C. G. e um 

elemento da assembleia de delegados, na tentativa de envolver toda a comunidade educativa na 

melhoria dos pontos mais débeis referidos no presente relatório. 
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Anexos 
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Inquérito por questionário - alunos   

Comportamento e disciplina 

 
Este questionário tem como objetivo recolher informação sobre o Comportamento e Disciplina dos alunos do Agrupamento 
Vertical de escolas de Fragoso.. 
Está inserido no trabalho que a equipa de autoavaliação do agrupamento está desenvolver no sentido de conhecer de 
forma mais sustentada os temas do comportamento e disciplina. Os dados recolhidos são confidenciais e anónimos, 
destinando-se exclusivamente ao fim descrito anteriormente. As tuas respostas são essenciais para o sucesso deste 
trabalho, pelo que agradecemos a tua participação. 

Para qualquer esclarecimento podes usar o seguinte e-mail fragas.par.aae@gmail.com. 

 
1. Dados pessoais  
 
1.1 - Ano de escolaridade (seleciona o ano que frequentas) 

 

3º ano  
 

 

4º ano 
 

 

5º Ano 
 

 

6º Ano 
 

 

7º Ano 
 

 

8º Ano 
 

 

9º Ano 
 

 

 
 
1.2 -  Idade  
 
 
1.3 -  Sexo  (seleciona) 
 

Feminino 
 

 

Masculino 
 

 

 
 

Nas questões seguintes, assinale com uma cruz apenas o quadrado (□) relativo à alternativa que 
corresponde à sua opinião, de acordo com a seguinte escala: 
discordo completamente (DC)     discordo (D)   não tenho opinião  (NTO)   concordo (C)    
concordo plenamente (CP) 
 

 

Divulgação DC D NTO C CP 

D1 O regulamento interno do agrupamento é dado a conhecer, nas aulas, pela 
maioria dos professores. 

     

D2 O regulamento interno do agrupamento é divulgado nas aulas de formação 
pessoal e social. 

     

D3  O meu encarregado de educação conhece as regras de comportamento que      
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tenho de cumprir, na escola. 

D4 O código de conduta do agrupamento é dado a conhecer, nas aulas, pela 
maioria dos professores  

     

D5 O código de conduta é divulgado nas aulas de formação pessoal e social.      

Promoção       

P1 Os professores da minha turma levam os alunos a cumprir as regras 
estabelecidas pelo regulamento interno. 

     

P2 O pessoal não docente leva os alunos a cumprir as regras estabelecidas 
pelo regulamento interno 

     

P3 Os professores da minha turma levam os alunos a cumprir as normas  
estabelecidas pelo código de conduta.  

     

P4 O pessoal não docente leva os alunos a cumprir as normas  estabelecidas 
pelo código de conduta.  

     

P5 A maioria das atividades previstas no plano anual de atividades (visitas de 
estudo e outras)  promovem um clima de harmonia. 

     

Aceitação      

A1 
Os alunos acatam / aceitam as regras e respetivas sanções previstas no 
código de conduta. 

     

A2 Se algum professor me chamar a atenção aceito o que ele me diz.      
A3 Os meus colegas aceitam as chamadas de atenção dos professores.      
A4 Aceito as chamadas de atenção dos assistentes operacionais.      

A5 
Os meus colegas aceitam as chamadas de atenção dos assistentes 
operacionais. 

     

Cumprimento      
C1 Cumpro as regras definidas no regulamento Interno.      
C2 Os meus colegas cumprem as regras definidas no regulamento Interno.       

Nas questões seguintes, assinale com uma cruz apenas o 
quadrado relativo à alternativa que corresponde à sua opinião, de 
acordo com a seguinte escala: 
Nunca; quase nunca; às vezes; quase sempre; sempre  N

u
n

c
a
 

Q
u

a
s

e
 

n
u

n
c

a
 

À
s
 v

e
z
e

s
 

Q
u

a
s

e
  

s
e

m
p

re
 

S
e

m
p

re
 

C3  Os meus colegas têm um comportamento adequado em todos os espaços 
escolares. 

     
 São assíduos.       
 São pontuais.      

 Entram e saem da sala de aula de forma organizada.      

 Tratam com respeito os professores.      

 Estão atentos às aulas.      

 Usam uma linguagem adequada.      

 Têm intervenções adequadas.       

 Executam as tarefas propostas pelos professores.      

 Respeitam os colegas.      

 Respeitam o pessoal não docente.      

 Têm cuidado com a conservação e limpeza das instalações e do material.      

 Não usam telemóveis durante as aulas      

Na questão seguinte numera de 1 a 7 onde 1 é o espaço onde acontecem mais problemas e 7 é o espaço 
onde acontecem menos problemas.  

C4 Os espaços da escola onde acontecem mais problemas disciplinares 
são:  

     

 A sala de aula.      

 A sala de convívio dos alunos.      

 Os corredores.      

 O recreio.       
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 A cantina.      

 Os campos de jogos.       

 Os balneários.       

Consistência DC D NTO C CP 

CO1 Quando se verificam comportamentos incorretos na aula, os professores 
atuam para que as regras sejam cumpridas. 

     

CO2 Quando se verificam comportamentos incorretos fora da sala de aula, os 
assistentes operacionais atuam para que as regras sejam cumpridas. 

     

Na questão seguinte numera de 1 a 10 onde 1 é o comportamento  incorreto  que 
acontece mais vezes e 10  é o comportamento incorreto que acontece menos vezes. 

CO3 Os comportamentos incorretos que acontecem com mais frequência 
são:  

 

    Linguagem incorreta  

 

Brincadeiras agressivas (Exs. empurrar, atirar pedras)  
 

 

   Agressões físicas a colegas  

Agressões verbais / Intimidações (Exs. ofender, insultar, gozar e 
humilhar ,ameaçar, amedrontar)  

 

 

Desrespeito pelos professores e/ou pelos funcionários 
 

 

Comportamento desadequado na Cantina 
 

 

Desrespeito pelos materiais e instalações escolares 
e/ou pelos objetos dos colegas 

 

 

Posse ou consumo de substâncias não autorizadas  
  

 

Furtos e roubos  
 

 
Utilização de telemóveis e outros objetos não 
autorizados 

 

 

Na questão seguinte numera de 1 a 7 onde 1 é a medida mais aplicada e 7 é a medida 
menos aplicada.  
CO4 As medidas mais aplicadas são:   

 Informar os encarregados de educação através da caderneta  

 

 Advertência oral  

 Mudança de lugar na sala de aula  

 Reparação dos danos causados   

 Ordem de saída da sala de aula  

 Participação por escrito ao diretor de turma  

 Encaminhamento para o gabinete do diretor  

Na questão seguinte numera de 1 a 7 onde 1 é  a medida que tem mais resultados e 7 é a 
medida que tem menos resultados. 
CO5 As medidas que resultam mais são:  

 Informar os encarregados de educação através da caderneta  

 

 Advertência oral  

 Mudança de lugar na sala de aula  

 Reparação dos danos causados   

 Ordem de saída da sala de aula  

 Participação por escrito ao diretor de turma  

 Encaminhamento para o gabinete do diretor  
Nas questões seguintes, assinale com uma cruz apenas o quadrado ( □ ) relativo à alternativa que 
corresponde à sua opinião, de acordo com a seguinte escala: 
discordo completamente (DC)     discordo (D)   não tenho opinião  (NTO)   concordo (C)    concordo 
plenamente (CP) 

CO6 Os meus professores e o pessoal não docente aplicam as mesmas  DC D NTO C CP 
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regras /sanções quando existem comportamentos incorretos.      

CO7 
O meu encarregado de educação concorda/apoia a aplicação de 
medidas disciplinares pela escola 

     

Responsabilização  DC D NTO C CP 

R1 És responsabilizado pelos teus comportamentos      

R2 
O teu encarregado de educação responsabiliza-se pelo teu 
comportamento 

     

Monitorização  DC D NTO C CP 

M1 Os meus professores registam os comportamentos dos alunos      

Eficácia  DC D NTO C CP 

E1 
O número de comportamentos indisciplinados/ indevidos da minha turma 
tem diminuído 

     

E2 Depois de chamado à atenção, evito repetir um comportamento incorreto      

E3 
Com a aplicação de medidas preventivas reduz-se a ocorrência de 
situações de indisciplina 

     

E4 
Se lhes for aplicada uma medida sancionatória (suspensos, gabinete 
disciplinar,…) os teus colegas mudam o seu comportamento. 

     

 
Obrigado pela tua colaboração! 
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Inquérito por questionário  - Pessoal docente   

Comportamento e disciplina 

 
Este questionário tem como objetivo recolher informação sobre o Comportamento e Disciplina dos alunos do Agrupamento 
Vertical de escolas de Fragoso. 
Está inserido no trabalho que a equipa de autoavaliação do agrupamento está desenvolver no sentido de conhecer de 
forma mais sustentada os temas do comportamento e disciplina. Os dados recolhidos são confidenciais e anónimos, 
destinando-se exclusivamente ao fim descrito anteriormente. As tuas respostas são essenciais para o sucesso deste 
trabalho, pelo que agradecemos a tua participação. 

Para qualquer esclarecimento podes usar o seguinte e-mail fragas.par.aae@gmail.com. 

 

1 - Dados pessoais  

1.1 - idade  

Menos de 25 anos  25 a 30 anos  31 a 40 anos  41 a 50 anos  Mais de 50 anos  

     

 

1.2- Selecione o ciclo ou ciclos de ensino que leciona  

Pré escolar   

1º ciclo   

2º ciclo   

3º ciclo   

 

1.3 - indique o número de turmas que leciona  

0 1 a 5 6 a 10 Mais de 10 

    

 

1.4 - indique o número de anos de docência  

Até 5  6 a 10 11 a 20  21 a 30 Mais de 30 

     

 

1.5 - sexo  
 

Feminino  Masculino 
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Nas questões seguintes, assinale com uma cruz apenas o quadrado ( □ ) relativo à alternativa 

que corresponde à sua opinião, de acordo com a seguinte escala: 

discordo completamente (DC)     discordo (D)   não tenho opinião  (NTO)   concordo (C)    

concordo plenamente (CP) 

 

 

Divulgação DC D NTO C CP 

D1  Nas minhas aulas,  dou a conhecer o regulamento interno  do 
agrupamento aos alunos no que se refere às regras da sala de 
aula  

     

D2 Nas minhas aulas, dou a conhecer o código de conduta do 
agrupamento  aos alunos. 

     

Promoção       

P1 Colaboro com a escola na operacionalização das regras 

disciplinares. 

     

P2 Colaboro com a escola na operacionalização das normas 

estabelecidas no código de conduta 

     

P3 A maioria das atividades previstas no plano anual de atividades 

(visitas de estudo e outras ), promovem um clima de harmonia. 

     

Aceitação      

A1 Os meus alunos acatam as regras e respetivas sanções previstas 

no código de conduta 

     

A2 Os alunos aceitam as chamadas de atenção dos professores      

Cumprimento      

C1 A maioria dos alunos cumpre as regras definidas no 
regulamento interno 

     

Nas questões seguintes, assinale com uma cruz apenas o 
quadrado ( □ ) relativo à alternativa que corresponde à sua 
opinião, de acordo com a seguinte escala: 
Nunca (N); quase nunca; às vezes; quase sempre; sempre  N

u
n

c
a

 

Q
u

a
s

e
 

n
u

n
c
a

 

À
s
 v

e
z
e

s
 

Q
u

a
se

  

se
m

p
re

 

S
em

p
re

 

C 1 Os meus alunos:      

C1.1 São assíduos       

C1.2 São pontuais      

C1.3 Entram e saem da sala de aula de forma organizada      

C1.4 Tratam com respeito os professores       

C1.5 Estão atentos às aulas      

C1.6 Usam uma linguagem adequada      

C1.7 Têm intervenções adequadas       

C1.8 Executam as tarefas propostas pelos professores      
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C1.9 Respeitam os colegas      

C1.10 Respeitam o pessoal não docente      

C1.11 Têm cuidado com a conservação e limpeza das instalações e 
do material 

     

C1.12 Não usam telemóveis durante as aulas      

Na questão seguinte numera de 1 a 7 onde 1 é o espaço onde acontecem mais problemas e 7 é o espaço 

onde acontecem menos problemas  

C 2 Os espaços da escola onde acontecem mais problemas 
disciplinares são:  

 

 A sala de aula      

 A sala de convívio dos alunos      

 Os corredores      

 O recreio       

 A cantina      

 Os campos de jogos       

 Os balneários       

Nas questões seguintes, assinale com uma cruz apenas o quadrado ( □ ) relativo à alternativa que corresponde à 
sua opinião, de acordo com a seguinte escala: 
discordo completamente (DC)     discordo (D)   não tenho opinião  (NTO)   concordo (C)    concordo plenamente 
(CP) 

Consistência DC D NTO C CP 

CO1 
Quando se verificam comportamentos incorretos, atuo para 
que as regras sejam cumpridas 

     

 
Na questão seguinte numera de 1 a 10 onde 1 é o comportamento incorreto mais frequente  e 10 

é o menos frequente. 

CO2 
Os comportamentos incorretos que acontecem com mais 
frequência são  

 

    Linguagem incorreta      

Brincadeiras agressivas (Exs. empurrar, atirar pedras)  
 

     

   Agressões físicas a colegas      
Agressões verbais e intimidações (Exs. ofender, insultar, 

gozar e humilhar, ameaçar, amedrontar)  
 

     

Desrespeito pelos professores e/ou pelos funcionários  
 

     

Comportamento desadequado na Cantina 
 

     

Desrespeito pelos materiais e instalações escolares e/ou 
pelos objetos dos colegas. 

 

     

Posse ou consumo de substâncias não autorizadas 
 

     

Furtos e roubos 
 

     

Utilização de telemóveis e outros objetos não autorizados      

Na questão seguinte numere de 1 a 7 onde 1 é a medida mais aplicada e 7 é a medida menos aplicada.  

CO

3 
As medidas mais aplicadas são:   

 Informar os encarregados de educação através da caderneta  

 

 Advertência oral  

 Mudança de lugar na sala de aula  

 Reparação dos danos causados   

 Ordem de saída da sala de aula  
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 Participação por escrito ao diretor de turma  

 Encaminhamento para o gabinete do diretor  

Na questão seguinte numere de 1 a 7 onde 1 é  a medida que tem mais resultados e 7 é a medida que tem 

menos resultados. 

CO

4 
As medidas que resultam mais são:  

 Informar os encarregados de educação através da caderneta  
 

 Advertência oral  

 Mudança de lugar na sala de aula  

 
 Reparação dos danos causados   

 Ordem de saída da sala de aula  

 Participação por escrito ao diretor de turma  

Consistência  DC D NTO C CP 

CO

5 

Promovo a aplicação de sanções perante comportamentos 

incorretos 
     

Responsabilização  DC D NTO C CP 

R1 
Os alunos são responsabilizados pelos seus 

comportamentos 
     

R2 
A maioria dos encarregados de educação responsabiliza-se 
pelo comportamento dos seus educandos. 

     

Monitorização  DC D NTO C CP 

M1 
Tenho um registo, atualizado, do comportamento dos 
meus alunos. 

     

Eficácia  DC D NTO C CP 

E1 
O número de comportamentos indisciplinados/ 
inadequados têm diminuído. 

     

E2 
Depois de chamados à atenção, os alunos não reincidem nos 
comportamentos incorretos/ inadequados. 

     

E3 
A aplicação das medidas preventivas reduziu a ocorrência de 
situações de indisciplina. 

     

E4 
Se for aplicada uma medida sancionatória os alunos mudam 
o seu comportamento. 

     

 

Obrigado pela sua colaboração  
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Inquérito por questionário - diretores de turma  
Comportamento e disciplina 

 
Este questionário tem como objetivo recolher informação sobre o Comportamento e Disciplina dos 

alunos do Agrupamento Vertical de Escolas de Fragoso . 

Está inserido no trabalho que a equipa de autoavaliação do agrupamento está desenvolver no 

sentido de conhecer de forma mais sustentada este tema. Os dados recolhidos são confidenciais 

e anónimos, destinando-se exclusivamente ao fim descrito anteriormente. As suas respostas são 

essenciais para o sucesso deste trabalho, pelo que agradecemos a sua participação. 

Para qualquer esclarecimento pode usar o seguinte e-mail fragas.par.aae@gmail.com. 

 

1- Dados pessoais  

1.1 - Selecione o nível de ensino em que está a exercer a função de diretor de turma  

 

pré -escolar   

1º ciclo   

2º ciclo   

3º ciclo   

 

1.2 - Selecione o número de anos em que exerceu o cargo de diretor de turma  

 

1 a 5 5 a 10 mais de 10 

   

 

 
 

Nas questões seguintes, assinale com uma cruz apenas o quadrado ( □ ) relativo à 

alternativa que corresponde à sua opinião, de acordo com a seguinte escala: 

discordo completamente (DC)     discordo (D)   não tenho opinião  (NTO)   concordo 

(C)    concordo plenamente (CP) 
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D1 Divulgo, aos alunos da minha direção de turma, o 
regulamento interno do agrupamento da minha 
direção de turma nas aulas de formação pessoal e 
social.  

     

D2 Divulgo/Analiso o código de conduta,  nas aulas de 
formação pessoal e social da minha direção de turma. 

     

Promoção       

P1 Colaboro com a escola na operacionalização das regras 

disciplinares. 

     

P2  Incentivo os alunos,  da minha direção de turma, a 

cumprir as normas estabelecidas no código de conduta 

     

P3 A maioria das atividades previstas no plano anual de 

atividades (visitas de estudo e outras), promovem um 

clima de harmonia. 

     

Aceitação      

A1 Os alunos da minha direção de turma acatam as regras e 

as sanções previstas no código de conduta 

     

Cumprimento      

C1 Os alunos da minha direção de turma cumprem as 
regras definidas no regulamento interno. 

     

Nas questões seguintes, assinale com uma cruz apenas 
o quadrado ( □ ) relativo à alternativa que corresponde à 
sua opinião, de acordo com a seguinte escala: 
Nunca (N); quase nunca; às vezes; quase sempre; 
sempre  

N
u
n

c
a

 

Q
u

a
s
e
 

n
u

n
c
a

 

À
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e
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e 
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m
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S
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p
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C 2 Os alunos da minha direção de turma:  

 São assíduos       

 São pontuais      

 Entram e saem da sala de aula de forma organizada      

 Tratam com respeito os professores       

 Estão atentos às aulas      

 Usam uma linguagem adequada      

 Têm intervenções adequadas       

 Executam as tarefas propostas pelos professores      

 Respeitam os colegas      

 Respeitam o pessoal não docente      

 Têm cuidado com a conservação e limpeza das 
instalações e do material 

     

 Não usam telemóveis durante as aulas      

 

Na questão seguinte numera de 1 a 7 onde 1 é o espaço onde acontecem mais problemas e 7 é o 

espaço onde acontecem menos problemas  
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C3 Os espaços da escola onde acontecem mais 
problemas disciplinares  são:  

 

 A sala de aula  

  A sala de convívio dos alunos  

 Os corredores  

 O recreio   

 A cantina  

  Os campos de jogos   

 Os balneários   

 
Nas questões seguintes, assinale com uma cruz apenas o quadrado ( □ ) relativo à alternativa que 
corresponde à sua opinião, de acordo com a seguinte escala: 
discordo completamente (DC)     discordo (D)   não tenho opinião  (NTO)   concordo (C)    concordo 
plenamente (CP) 
 

Consistência DC D NTO C CP 

CO1 Quando se verificam comportamentos incorretos, os 
docentes do meu conselho de turma atuam para 
que as regras sejam cumpridas 

     

 Na questão seguinte  numere de 1 a 10 onde 1 é o comportamento incorreto mais 

frequente e 10 é o menos frequente. 

CO2 Os comportamentos incorretos que acontecem com 
mais frequência são:  

 

    Linguagem incorreta  

 

Brincadeiras agressivas (Exs. empurrar, atirar pedras)  
 

 

   Agressões físicas a colegas  

Agressões verbais e intimidações (Exs. ofender, 

ameaçar, amedrontar insultar, gozar e humilhar)  
 

 

  Desrespeito pelos adultos (professores e assistentes   
operacionais 

 

Comportamento desadequado na Cantina 
 

 

Desrespeito pelos materiais e instalações escolares e pelos 
objetos dos colegas 

 

 

Posse ou consumo de substâncias não autorizadas  
 

 

  Furtos e roubos  

Utilização de telemóveis e outros objetos não autorizados 
 

 

Na questão seguinte numera de 1 a 7 onde 1 é a medida mais aplicada e 7 é a medida menos 

aplicada.  

CO

3 
As medidas mais aplicadas são:   

 
Informar os encarregados de educação através da 

caderneta 
 

 

 Advertência oral  

 Mudança de lugar na sala de aula  

 Reparação dos danos causados   

 Ordem de saída da sala de aula  

 Participação por escrito ao diretor de turma  

 Encaminhamento para o gabinete do diretor  
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Na questão seguinte numera de 1 a 7 onde 1 é  a medida que tem mais resultados e 7 é a 

medida que tem menos resultados. 

CO

4 
As medidas que resultam mais são:  

 
Informar os encarregados de educação através da 

caderneta 
 

  Advertência oral  

 Mudança de lugar na sala de aula  

 Reparação dos danos causados   

 Ordem de saída da sala de aula  

  Participação por escrito ao diretor de turma  

 Encaminhamento para o gabinete do diretor  

  DC D NTO C CP 

CO

5 

Quando os alunos da minha direção de turma têm 

comportamentos incorretos são aplicadas 

regras/sanções 
     

CO

6 

Os encarregados de educação dos alunos da minha 

direção de turma, quando informados, concordam 

com a aplicação das regras/sanções previstas 

     

CO

7 

Os encarregados de educação dos alunos da minha 

direção de turma, concordam/apoiam a aplicação 

das medidas disciplinares determinadas pela escola 

     

Responsabilização  DC D NTO C CP 

R1 
Os alunos da minha direção de turma são 
responsabilizados pelos seus 
comportamentos 

     

R2 
Os encarregados de educação da minha 
direção de turma responsabilizam-se pelo 
comportamento dos seus educandos 

     

Monitorização  DC D NTO C CP 

M1 
Tenho um registo, atualizado, do comportamento 
dos alunos da minha direção de turma. 

     

Eficácia  DC D NTO C CP 

E1 

O número de comportamentos indisciplinados/ 
inadequados têm diminuído na minha direção de 
turma 

     

E2 

Depois de chamados à atenção, os alunos da minha 
direção de turma não reincidem nos 
comportamentos incorretos/ inadequados. 

     

E3 

A aplicação das medidas preventivas, aos alunos da 
minha direção de turma, reduziu a ocorrência de 
situações de indisciplina. 

     

E4 

Se for aplicada uma medida sancionatória aos alunos 
da minha direção de turma (suspensos, NAC), estes 
mudam o seu comportamento. 
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Obrigado pela sua colaboração.  

 
 

Inquérito por questionário - Encarregados de Educação 
  

Comportamento e disciplina 

 
Este questionário tem como objetivo recolher informação sobre o Comportamento e Disciplina dos 
alunos do Agrupamento Vertical de escolas de Fragoso.. 
Está inserido no trabalho que a equipa de autoavaliação do agrupamento está desenvolver no 
sentido de conhecer de forma mais sustentada os temas do comportamento e disciplina. Os 
dados recolhidos são confidenciais e anónimos, destinando-se exclusivamente ao fim descrito 
anteriormente. As suas respostas são essenciais para o sucesso deste trabalho, pelo que 
agradecemos a tua participação. 
Para qualquer esclarecimento podes usar o seguinte e-mail fragas.par.aae@gmail.com. 

 
1- DADOS PESSOAIS: (do encarregado de educação) 
 

1.1 . Idade  
 

Menos de 25 
anos 

 

De 25 a 30 
anos 

 

De 31 a 40 
anos 

 

De 40 a 50 
anos 

 

Mais de 50 
anos 

 

     

 
 

1.2  Sexo: Feminino Masculino 
 

Feminino  Masculino  

  

 

1.3 Habilitações académicas? 
 

4.º ano (antiga 4.ª classe)  

6.º ano  

9.º ano  

12.º ano  

Curso Superior  

 
1.4 - Exerce algum cargo nos órgãos e estruturas da escola?         
 

Sim  
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Não  

 
 

1.5. Se respondeu afirmativamente à questão anterior, selecione o  cargo exerce.  
 

Representante de Pais e Enc. de Educação da turma   

Representante de Pais e Enc. de Educação no Conselho Geral  

Dirigente da Associação de Pais e Encarregados de Educação  

 

Nas questões seguintes, assinale com uma cruz apenas o quadrado ( □ ) relativo à alternativa 

que corresponde à sua opinião, de acordo com a seguinte escala: 

discordo completamente (DC)     discordo (D)   não tenho opinião  (NTO)   concordo (C)    

concordo plenamente (CP) 

 
 
 

Divulgação DC D NTO C CP 

D1 Conheço o regulamento interno do agrupamento.      

D1 Conheço as regras de comportamento que o meu 
educando tem de cumprir na escola. 

     

D2  Conheço o código de conduta do agrupamento.       

Promoção  DC D NTO C CP 

P1 Colaboro com a escola incentivando o meu 
educando no cumprimento das regras estabelecidas 
no regulamento interno. 

     

P1 Os professores do meu educando levam-no a 
cumprir as regras disciplinares 

     

P2 Colaboro com a escola incentivando o meu 
educando a cumprir as normas estabelecidas  

     

P2 Os professores do meu educando levam-no a 
cumprir as normas estabelecidas no código de 
conduta. 

     

Aceitação DC D NTO C CP 

A1 O meu educando acata as regras e respetivas 
sanções previstas no código de conduta. 

     

A2 O meu educando aceita as chamadas de atenção 
dos professores 

     

A2 O meu educando aceita as chamadas de atenção 
dos assistentes operacionais. 

     

Cumprimento DC D NTO C CP 

C1 O meu educando cumpre as regras definidas no 
regulamento interno 
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Nas questões seguintes, assinale com uma cruz apenas o 
quadrado ( □ ) relativo à alternativa que corresponde à sua 
opinião, de acordo com a seguinte escala: 
Nunca (N); quase nunca; às vezes; quase sempre; sempre  N
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C2  O meu educando:      

 É assíduo.       

 É pontual.      

 Trata com respeito os professores       

 Usa uma linguagem adequada      

 Executa as tarefas propostas pelos professores      

 Respeita os colegas      

 Respeita o pessoal não docente      

 Não usa telemóvel durante as aulas      

Consistência DC D NTO C CP 

CO1 Quando o meu educando tem um comportamento 
incorreto são aplicadas medidas para que as 
regras sejam cumpridas.  

     

  DC D NTO C CP 

CO2 
Quando o meu educando é alvo de uma sanção 
na escola, apoio a aplicação das medidas 
disciplinares definidas pela escola. 

     

Responsabilização  DC D NTO C CP 

R1 
 Responsabilizo o meu educando pelos seus 
comportamentos 

     

R2 
Responsabilizo-me pelo comportamento dos meu 
educando. 

     

Eficácia  DC D NTO C CP 

E2 
Depois de chamado à atenção, o meu educando 
evita repetir os comportamentos incorretos/ 
inadequados. 

     

E4 
Se for aplicada uma medida sancionatória o meu 
educando muda o seu comportamento. 

     

 

obrigada pela sua colaboração 
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Inquérito por questionário - Pessoal não Docente 
 

 

Comportamento e disciplina 

 
Este questionário tem como objetivo recolher informação sobre o Comportamento e Disciplina dos alunos do Agrupamento 
Vertical de escolas de Fragoso.. 
Está inserido no trabalho que a equipa de autoavaliação do agrupamento está desenvolver no sentido de conhecer de 
forma mais sustentada os temas do comportamento e disciplina. Os dados recolhidos são confidenciais e anónimos, 
destinando-se exclusivamente ao fim descrito anteriormente. As suas respostas são essenciais para o sucesso deste 
trabalho, pelo que agradecemos a tua participação. 

Para qualquer esclarecimento podes usar o seguinte e-mail fragas.par.aae@gmail.com. 

 

Dados pessoais  
 
1.1-  idade  
 

Menos de 25 anos  25 a 30 anos  31 a 40 anos  41 a 50 anos  Mais de 50 anos  

     

 
 
 
1.2 - Selecione o nível ou níveis de ensino que  existem na escola onde exerce funções: 

 
pré - escolar 

 
1º ciclo 

 
2º ciclo 

 
3º ciclo 

 

    

 

 
1.3 - Indique o número de anos de exercício de funções:  

até 5   anos 6 - 10       anos 11 - 20         anos 21 - 30    anos 
    

 

 
1.4 - sexo  
 

Masculino Feminino 

  

 

1.5 Habilitações Académicas  
 

4º ano 6º ano 9º ano 
Ensino 

secundário 
Bacharelato Licenciatura 
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Nas questões seguintes, assinale com uma cruz apenas o quadrado ( □ ) relativo à alternativa 

que corresponde à sua opinião, de acordo com a seguinte escala: 

discordo completamente (DC)     discordo (D)   não tenho opinião  (NTO)   concordo (C)    

concordo plenamente (CP) 

 
 

Divulgação DC D NT
O 

C CP 

D1 Conheço o regulamento interno do agrupamento.      
 Conheço as regras de comportamento que os alunos têm 

de cumprir na escola. 
     

D2 Conheço o código de conduta do agrupamento.      

Promoção  DC D NT
O 

C CP 

P1 Colaboro com a escola na operacionalização das regras 
disciplinares. 

     

P2 Colaboro com a escola na operacionalização das normas 
estabelecidas no código de conduta. 

     

P3 A maioria das atividades previstas no plano anual de 
atividades (visitas de estudo e outras), promovem um 
clima de harmonia. 

     

Aceitação DC D NT
O 

C CP 

A1 A maioria dos alunos acata as regras e respetivas 
sanções previstas no código de conduta 

     

A2 A maioria  dos alunos aceita as chamadas de atenção 
dos assistentes operacionais. 

     

Cumprimento DC D NT
O 

C CP 

C1 A maioria dos alunos cumpre as regras definidas no 
regulamento interno 

     

Nas questões seguintes, assinale com uma cruz apenas o 
quadrado ( □ ) relativo à alternativa que corresponde à sua 
opinião, de acordo com a seguinte escala: 
Nunca (N); quase nunca; às vezes; quase sempre; sempre  
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C2 Os alunos:      

 São pontuais      

 Entram e saem da sala de aula de forma organizada      

 Tratam com respeito os professores       

 Tratam - me com respeito       

 Usam uma linguagem adequada      
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 Respeitam os colegas      

 Têm cuidado com a conservação e limpeza das instalações e 
do material 

     

Na questão seguinte numera de 1 a 6 onde 1 é o espaço onde acontecem mais problemas e 6 é o espaço 

onde acontecem menos problemas  

C3 Os espaços da escola onde acontecem mais problemas 
disciplinares são:  

 

 A sala de convívio dos alunos  

 

 Os corredores  

 O recreio   

 A cantina  

 Os campos de jogos   

 Os balneários   

Consistência DC D NTO C CP 

CO1 Quando se verificam comportamentos incorretos, atuo para 
que as regras sejam cumpridas 

     

 Na questão seguinte numera de 1 a 10 onde 1 é o comportamento incorreto que acontece com 

mais frequência e 10 é o comportamento incorreto que acontece com menos frequência. 

CO2  Os comportamentos incorretos que acontecem com mais 
frequência são  

 

    Linguagem incorreta  

 

Brincadeiras agressivas (Exs. empurrar, atirar pedras)  
 

 

   Agressões físicas a colegas  

Agressões verbais/ intimidações  (Exs. ofender, ameaçar, amedrontar, insultar, gozar e humilhar)  
 

 

Desrespeito pelos professores e ou assistentes operacionais  
 

 

Comportamento desadequado na Cantina 
 

 

Desrespeito pelos materiais e instalações escolares e/ou pelos objetos 
dos colegas  

 

 

Posse ou consumo de substâncias não autorizadas   
 

 

Furtos e roubos 
 

 

Utilização de telemóveis e outros objetos não autorizados 
 

 

Na questão seguinte numera de 1 a 4 onde 1 é a medida mais aplicada e 4 é a medida menos aplicada.  

CO

3 
As medidas mais aplicadas são:   

 Advertência oral  

 
 Reparação dos danos causados  

 Participação por escrito ao diretor de turma  

 Encaminhamento para o gabinete do diretor  

Na questão seguinte numera de 1 a 4 onde 1 é  a medida que tem mais resultados e 4 é a medida que 

tem menos resultados. 

CO

4 
As medidas que resultam mais são:  

 Advertência oral  

 
 Reparação dos danos causados  

 Participação por escrito ao diretor de turma  

 Encaminhamento para o gabinete do diretor  
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  DC D NTO C CP 

CO

2 

Promovo a aplicação de sanções perante comportamentos 

incorretos 
     

Responsabilização  DC D NTO C CP 

R1 
Os alunos são responsabilizados pelos seus 

comportamentos 
     

Monitorização  DC D NTO C CP 

M1 Os comportamentos incorretos dos alunos são registados      

Eficácia  DC D NTO C CP 

E1 
O número de comportamentos 
indisciplinados/inadequados têm diminuído. 

     

E2 
Depois de chamados à atenção, os alunos não repetem os 
comportamentos incorretos/inadequados. 

     

E3 
A aplicação das medidas preventivas reduziu a ocorrência 
de situações de indisciplina. 

     

E4 
Se for aplicada uma medida sancionatória (suspensos, 
NAC),os alunos mudam o seu comportamento. 

     

 

Obrigado pela sua colaboração!  
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