
 

Inquérito de Satisfação Pais/Encarregados de 

Educação 
 

Caracterização do(a) Inquirido(a): 

 

 

 

 



 

Dê-nos conta, por favor, do seu grau de satisfação relativamente aos seguintes 

aspetos: 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Por favor, indique algumas sugestões a melhorar na escola:28 respostas 

• Melhorar os balneários, porque no inverno chove no interior e quase da para 

tomar banho onde os educandos se vestem, para uma escola como esta as 

condições poderiam ser muito melhores. 

• Melhoramento e possuir os materiais necessários para dar as aulas perante o 

tempo disponível. Melhoramento dos pavilhões e casas de banho. 

• renovação da escola 

• Melhores condições nos pavilhões de ensino. nomeadamente as casas de 

banho. 

• Paragens de Autocarro, no interior das instalações; Aumento da cantina; Maior 

vigilância nas entradas e saídas da escola; Melhorar os equipamentos e 

instalações na escola e aumento dos assistentes operacionais. 

• Os alunos deviam ter mais atividades extras 

• Melhoramento do acompanhamento a nível vocacional, para ingressar na 

universidade e no mundo do trabalho. 

• O que devia ser melhorado na escola são: as salas de aula, nos balneários 

muitas vezes não tem água quente nos chuveiros e também nas casas de banho 

não tem água para descarregar o autoquelimo, nas casas de banho muitas das 

vezes não á papel higiénico nem sabonete para lavar as mãos. 

• Casas de banho de alguns pavilhões, campainhas do toque para a aula.  

• Melhoramento dos balneários. 

• Aquisiçao de materiais de melhor qualidade. 

• Segurança no WC das raparigas 

• Não tenho mais nada acrescentar... 

• Mais apoios específicos ao ensino especial. 

• Melhorar as instalações da escola, muito velha e antiquada. Á 5 anos 

prometeram melhorias e nunca foi mudado. Muito pequena para a quantidade de 

alunos. De manhã a minha filha vai para lá as 7.30 e muitas vezes o pavilhão 

não está aberto 

• Mais visitas de estudo e mais coordenação 

• Melhores equipamentos escolar dos quais os computadores 



• Melhoria dos equipamentos. 

• Dar mais apoio aos alunos nas disciplinas com maiores dificuldades, 

especialmente aos que tem necessidades educativas especiais. 

• Mais equipamentos. 

• Horários de transporte mais equilibrados com os horários da escola, sobretudo 

Chorente 

• melhorava as instalações a nível do ensino secundário 

• Não tenho opinião 

• Mais higiénico nas casas de banho. 

• salas de aula 

 


