QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS
Equipa de Autoavaliação do Agrupamento

Jardim de Infância: …………………………………………………………………………………………………………………

Indicadores
 O grau de satisfação dos alunos face à forma como os líderes do Agrupamento
desenvolvem, implementam e monitorizam a gestão da escola, revendo o
desempenho e os resultados;


O grau de satisfação dos alunos face aos serviços prestados pela Escola;



O grau de intervenção do Agrupamento na comunidade.

Com estas perguntas gostávamos de conhecer a tua opinião sobre:
 a forma como o escola é dirigida (orientada);
 os diversos serviços que na escola existem;
 o que os outros pensam da nossa escola (através daquilo que nós lhes transmitimos)

Por isso, é muito importante que sejas verdadeiro nas respostas que vais dar.

Responde às perguntas deste inquérito, utilizando a escala simbólica fornecida
(NÃO,SIM, NÃO SEI):

NÃO

SIM

NÃO SEI

LIDERANÇA
a) Sei como me devo comportar na escola?

b) A coordenadora da escola preocupa-se com o comportamento que as crianças têm?

c) A coordenadora da escola ajuda a resolver os problemas entre as crianças?

d) As minhas ideias e as das outras crianças são ouvidas e aproveitadas pela educadora?

e) A educadora apoia e elogia o que faço e o que as outras crianças fazem? (os trabalhos e
atividades)

f) Quando preciso de ajuda sei a quem me devo dirigir?

g) Sinto-me bem na escola?

GRAU DE SATISFAÇÃO
a) Na sala há um ambiente calmo e de respeito?

b) Gosto da forma como os educadores ensinam na minha escola?

c) Nas aulas, os educadores fazem atividades diferentes?

d) Os funcionários da escola ajudam quando preciso?

e) Os funcionários da escola são meus amigos?

ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS
a) A sala está limpa?

b) A sala tem boas condições?

c) A sala tem “equipamentos” suficientes para realizar as várias atividades?

d) Os pátios/recreios estão limpos?

e) Os pátios /recreios têm boas condições?

SERVIÇOS
a) Costumo utilizar o refeitório da minha escola?

SIM



NÃO



b) Qual é a minha opinião sobre o refeitório da escola?
NS

S

B

MB

Qualidade da comida
Quantidade da comida
Higiene
Saudável
Preenche de acordo com a seguinte informação: NS – Não satisfatória; S – Satisfatória; B - Boa; MB – Muito Boa

IMPACTO NA SOCIEDADE (Imagem positiva do Agrupamento)
a) A Escola convida os Pais/Família a colaborar nas actividades?

b) Recomendo a escola a um amigo?

