ESCOLA REGIONAL DR. JOSÉ DINIS DA FONSECA
INQUÉRITOS REALIZADOS À COMUNIDADE ESCOLAR- 2014/2015
INQUÉRITO AO PESSOAL DOCENTE
SIM NÃO
Conheço o fluxo do ensino-aprendizagem e de avaliação
Contribuo para a elaboração da planificação anual das disciplinas que
leciono
Contribuo para o referencial da avaliação adotado pelo meu Departamento
Contribuo para o cumprimento das orientações gerais da gestão do
programa, adotadas pelo meu grupo disciplinar
Elaboro a planificação por temas/módulos ou sequências
Tenho em conta o resultado da avaliação formativa para reformular a
planificação quando necessário
Marco os testes tendo em conta o limite semanal previsto pelo Regulamento
Interno
Faço a auto e heteroavaliação com os meus alunos
No meu departamento, contribuo de forma pró-ativa para a análise dos
resultados da avaliação do período.
No final do ano, faço um balanço global das aprendizagens e/ou
competências atingidas pelos alunos.
Faço os meus alunos cumprirem as regras dentro da sala
Faço os alunos cumprirem as regras fora da sala
Solicito regularmente trabalhos que devem ser executados em casa
Informo o Diretor de Turma quando o aluno, sistematicamente, não traz o
material
Informo o Diretor de Turma quando o aluno, sistematicamente, não cumpre
as regras
Informo o Diretor de Turma quando o aluno e expulso da sala
Respeito os meus alunos
Chego sempre a horas à sala de aula
Considero que as normas de procedimento disciplinar definidas são eficazes
Quando os meus alunos têm resultados negativos, desenvolvo estratégias
de remediação
*Se respondeu sim à pergunta anterior escolha uma das quatro opções que se seguem
As estratégias de remediação que utilizo são sempre eficazes
As estratégias de remediação que utilizo são eficazes apenas nalgumas
turmas
As estratégias de remediação que utilizo são eficazes apenas para alguns
alunos
As estratégias de remediação que utilizo nunca são eficazes
Utilizo o telemóvel dentro da sala de aula

Preocupo-me em utilizar corretamente o material informático
Preocupo-me em que a sala se mantenha limpa
Utilizo a caderneta como forma de comunicação com o Enc. de Educ.
A Escola tem um papel relevante na comunidade
A Escola está aberta à comunidade
A Escola tem preocupações ambientais
A Escola tem preocupações sociais
A Escola responde com rapidez e eficiência quando solicitada
A Escola tem um processo de recolha de sugestões adequado
A Escola desenvolve mecanismos de simplificação dos processos
administrativos
A Escola está bem servida de transportes públicos

OS SERVIÇOS ESCOLARES FUNCIONAM EFICAZMENTE

SIM

NÃO

Ação Social Escolar
Área de alunos
Área de Pessoal
Biblioteca
Bar
Refeitório
Papelaria
Reprografia

HORÁRIOS DOS SERVIÇOS ESCOLARES

SIM

NÃO

SIM

NÃO

Ação Social Escolar
Área de alunos
Área de Pessoal
Biblioteca
Bar
Refeitório
Papelaria
Reprografia
DIREÇÃO PEDAGÓGICA
Lidera pelo exemplo
Atua de acordo com os objetivos e valores definidos no Projeto
Educativo da Escola
Comunica de forma eficaz
Adota um meio de divulgação da informação adequado
Fornece informação fiável
Gere bem a Escola
Assegura boas condições de trabalho em toda a escola

Na elaboração de horários, concilia vida profissional e pessoal
Promove uma cultura de abertura
Adota um mecanismo de consulta e diálogos eficaz
Atua eficazmente

CONSELHO PEDAGÓGICO

SIM

NÃO

Lidera pelo exemplo
Atua de acordo com os objetivos e valores definidos no Projeto
Educativo de Escola
Comunica de forma eficaz
Adota um meio de divulgação da informação adequado
Fornece informação fiável
Promove uma cultura de abertura
Adota um mecanismo de consulta e diálogos eficaz
Atua eficazmente
Promove a discussão de assuntos relacionados com o sucesso escolar
Promove a discussão de assuntos relacionados com a indisciplina

COORDENAÇÃO DOS DIRETORES DE TURMA

SIM

NÃO

SIM

NÃO

Promove a discussão de assuntos relacionados com o insucesso escolar
Fornece as indicações necessárias para que os diretores de turma
desempenhem um bom trabalho
Contribui para a diminuição do número de participações disciplinares

DIRETORES DE TURMA
Criam as condições necessárias para aumentar a participação dos alunos
na vida escolar
Criam as condições necessárias para aumentar a participação dos
encarregados de Educação na vida escolar
Promovem a discussão de alunos relacionados com a preservação
escolar

CORPO DOCENTE
Participa:
na distribuição de serviço
na elaboração e/ou revisão do Regulamento Interno
na elaboração e/ou revisão do Projecto Curricular de Escola
na elaboração e/ou revisão do Plano Anual de Atividades
na seleção de manuais escolares
nos critérios de constituição de turmas
na calendarização de reuniões

SIM

NÃO

na aquisição de recursos materiais e/ou equipamentos
na planificação de ações de formação internas
na elaboração e/ou revisão dos critérios de avaliação
no Trabalho em grupo
no apoio a colegas menos experientes
na preparação de aulas
na planificação de unidades programáticas
na construção de materiais de ensino
na organização de apoios e complementos educativos
na discussão de questões disciplinares e de comportamento dos alunos
na discussão de questões disciplinares e comportamento dos alunos
na discussão de estratégias a adotar para alunos com problemas
na definição de objetivos pedagógicos para a turma
na realização de experiencias pedagógicas
na planificação e organização de visitas de estudo
na planificação e organização de festas e atividades culturais
na organização de projetos e iniciativas
na análise de aspetos positivos/negativos do funcionamento da Esc.
na discussão de problemas da condição docente.

PROJETO EDUCATIVO/PROJETO CURRICULAR DE ESCOLA

SIM

NÃO

SIM

NÃO

Sinto-me satisfeito com os objetivos fixados no Projeto Educativo de
Escola
Sinto-me satisfeito com o meu horário de trabalho porque este me
permite conciliar vida profissional e pessoal
Sinto-me satisfeito com a forma como a escola lida com eventuais
problemas pessoais (ex. Doença)
Sinto-me satisfeito com o tempo que os órgãos levam a dar resposta as
solicitações
Sinto que me integro numa equipa que trabalha tendo em conta a
missão definida
Considero que tenho autonomia para resolver problemas

EMPENHO
Estou aberto a mudança
Estou disponível para fazer um esforço suplementar em situações
especiais
Sinto-me motivado para adquirir novas competências ou aperfeiçoa-las

RECURSOS

SIM

NÃO

É fácil ter acesso aos recursos audiovisuais
É fácil ter acesso aos recursos informáticos
O sistema de requisição do material é adequado
O quadro interativo melhora o processo de ensino-aprendizagem
A utilização de programas informáticos (Gestão de alunos,…) é
importante

CONDIÇÕES DE TRABALHO
Estou satisfeito com a arquitetura do local de trabalho
Estou satisfeito com a atmosfera de trabalho
Conheço a missão da Escola e os objetivos estratégicos definidos no
Projeto Educativo da Escola
Conheço os diferentes canais internos de divulgação da informação
Se pudesse mudava de Escola
Se pudesse mudava de profissão

SIM

NÃO

