RESULTADOS INQUÉRITO SATISFAÇÃO ALUNOS
2021/2022

I - Dados Iniciais (Ano/Turma)

II – Grau de concordância relativamente a cada uma das afirmações:

01. As tarefas que realizo nas aulas são interessantes e ajudam-me a aprender.
02. Os professores apoiam os alunos quando têm dificuldades em aprender.
03. Sou incentivado a melhorar o meu desempenho escolar.
04. Avalio o meu trabalho nas aulas.
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05. Nas aulas, a avaliação contribui para melhorar o meu trabalho.
06. Sou incentivado a apresentar as minhas ideias para melhorar as aulas.
07. Sou motivado a pesquisar para alargar os meus conhecimentos.
08. Na escola realizo trabalhos práticos e experiências.
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09. Recorro à biblioteca escolar para enriquecer os conhecimentos.
10. Na escola uso os computadores/tablets para realizar tarefas escolares.
11. Na escola participo em projetos ligados à saúde e ao bem-estar.
12. Na escola sou incentivado a participar em ações de solidariedade e cidadania.
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13. Faço trabalhos de grupo na sala de aula.
14. Tenho oportunidades para apresentar alguns dos meus trabalhos, na escola ou na comunidade.
15. Na escola sou apoiado para fazer as minhas escolhas de orientação escolar e profissional.
16. Os adultos da minha escola ajudam os alunos que precisam.
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17. Na escola os alunos respeitam as diferenças entre uns e outros.
18. Os alunos sabem estar de forma adequada nos diferentes espaços escolares.
19. Os professores resolvem bem as situações de indisciplina.
20. São pedidas aos alunos sugestões de melhoria para o funcionamento da escola.
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21. O ambiente da minha escola é acolhedor.
22. Sinto-me seguro na escola.
23. Gosto da minha escola.
24. Recomendo esta escola aos meus amigos.
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Pontos fortes (7 respostas):
Instalação
Bar
É uma boa escola
Muitos
Atividades realizadas pela AE (Festa de Natal, Jornadas, IDJV Tem Talento, …). Relação entre
os alunos, os professores e os docentes.
Gosto muito dos meus professores, acho a escola incrível e segura.
Professores, comida, Direção, …

II.

Pontos fracos (aspetos a melhorar) (7 respostas):
Limpeza.
Nenhum.
Mais aulas teóricas do que práticas.
Algumas sanitas deitam água para fora, que deviam ser arranhadas. Na cantina, deviam voltar a
fazer spa de peixe e caldo verde (este ano só fizeram 2/3 vezes e, na minha opinião, são as
melhores).
Na minha opinião, não tem pontos fracos.
Acho que a escola onde eu ando não tem pontos maus.

III.

Outras opiniões / sugestões de melhoria (5 respostas):
Não sei, sinto-me bem na escola como está.
Voltar a ter trimestres e reabrir a sala de convívio e a piscina.
Não tenho opiniões de melhoria.
Não sei.

Louriçal, 01 de Julho de 2022
.
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