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Ponto de situação do sistema de garantia da qualidade ano 2021/22

Foram atingidos 10% dos indicadores definidos. 

As seguintes metas vão ser ajustadas: 

 6b3 – Ajustar para 3,8. Meta de 4 é muito elevada.
 5a Diplomados Empregados - retirar meta e passar 

 

INDICADOR 4A – ALUNOS DIPLOMADOS– Meta 85% - não atingida

 
A meta não foi atingida mas verifica-se um aumento muito significativo
2016/2019.  
Considera-se que as práticas em curso estão a ser eficazes: 
Foi dada a possibilidade aos alunos para concluírem os módulos sempre que estavam preparados e não exclusivamente em épocas e
Foi também dado ênfase ao programa de tutorias durante as férias de 
para a superação dos seus constrangimentos de estudo e aprendizagem e não só de reforço de conhecimento da matéria.
 
Plano de acção 9/22: Melhorar a qualidade do ensino e diminuir as desistências diminuindo o nº de alunos por turma para 26.

55%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ciclo terminado 2017

 

 

qualidade ano 2021/22 

Ajustar para 3,8. Meta de 4 é muito elevada. 
e passar para o seguinte indicador: 5a – Diplomados Empregados + Prosseguimento de 

não atingida (83%) 

muito significativo da taxa de conclusão global que apresenta uma tendência 

 
Foi dada a possibilidade aos alunos para concluírem os módulos sempre que estavam preparados e não exclusivamente em épocas e

programa de tutorias durante as férias de Natal e Páscoa, permitindo que os alunos tivessem um plano pessoal e exclusivamente orientado 
para a superação dos seus constrangimentos de estudo e aprendizagem e não só de reforço de conhecimento da matéria. 

: Melhorar a qualidade do ensino e diminuir as desistências diminuindo o nº de alunos por turma para 26. 

67%

Ciclo terminado 2018 Ciclo terminado 2019

4a
F - Conclusão Global

  0 
 

+ Prosseguimento de Estudos 

 

que apresenta uma tendência crescente desde o ciclo 2014/2017 até ao 

Foi dada a possibilidade aos alunos para concluírem os módulos sempre que estavam preparados e não exclusivamente em épocas especiais. 
áscoa, permitindo que os alunos tivessem um plano pessoal e exclusivamente orientado 

83%

Ciclo terminado 2019
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INDICADOR 5A – DIPLOMADOS EMPREGADOS + PROSSEG. ESTUDOS 

 
É visível um aumento do ciclo terminado em 2017 para o de 2018 e posteriormente um
gerais devem-se a uma maior exposição da prova final dos alunos da EPTC
trabalho e da incidência na importância da preparação das mat
humanidades, aumentando as possibilidades de ingresso no ensino superior.
Não se identifica necessidade de nenhuma acção de melhoria, contudo a acção 9/22
 
Plano de acção 9/22: Melhorar a qualidade do ensino e diminuir as desistências 

 
  

11%

71%

0%
50%

100%

Ciclo terminado 2017

5a H - Total de Empregados + pross. estudos

5a
H - Total de Empregados

 

+ PROSSEG. ESTUDOS – meta a definir 

aumento do ciclo terminado em 2017 para o de 2018 e posteriormente um declínio do ciclo terminado em 2018 para o de 2019. 
aior exposição da prova final dos alunos da EPTC, bem como no reforço de docentes da área tecnológica com boa implementação no mercado de 

ncidência na importância da preparação das matérias dadas nas disciplinas de Português e Inglês, principais exames de admissão ou específicas nos cursos de 
no ensino superior. 

elhoria, contudo a acção 9/22 poderá beneficiar o indicador. 

: Melhorar a qualidade do ensino e diminuir as desistências diminuindo o nº de alunos por turma para 26. 

42%
21%

55%

Ciclo terminado 2018 Ciclo terminado 2019

Total de Empregados + pross. estudos

Total de Empregados
Prosseguimento estudos

  1 
 

 

declínio do ciclo terminado em 2018 para o de 2019. No entanto, os bons resultados 
docentes da área tecnológica com boa implementação no mercado de 

ortuguês e Inglês, principais exames de admissão ou específicas nos cursos de 

21%
64%

Ciclo terminado 2019
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INDICADOR 6A – ALUNOS DIPLOMADOS A EXERCER PROFISSÕES RELACIONADAS COM O 

 
Este indicador tem de ser avaliado em função das percentagens
ciclo lectivo 2016/2019, possuímos 62% dos alunos empregados 
identifica necessidades de acção de melhoria. 

67%

0%
20%
40%
60%
80%

Ciclo terminado 2017

6a J - Dipl. que exercem profissões relacionadas com o curso

 

ALUNOS DIPLOMADOS A EXERCER PROFISSÕES RELACIONADAS COM O CURSO - meta 65% - não atingida (62%)

entagens de diplomados empregados expostas no gráfico anterior, pois trata
empregados a exercerem profissões relacionados com o curso, o que é um número razoavelmente bom.

  

50%

Ciclo terminado 2018

Dipl. que exercem profissões relacionadas com o curso

  2 
 

(62%) 

 

no gráfico anterior, pois trata-se de amostras base muito distintas. No 
ssões relacionados com o curso, o que é um número razoavelmente bom. Não se 

62%

Ciclo terminado 2019
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INDICADOR 6B3 - SATISFAÇÃO ENTIDADE EMPREGADORA- 

É com satisfação que recebemos excelente feedback por parte

Consideramos que a meta está muito elevada e será ajustada para 3,8.

  

3,9

0
1
2
3
4

Ciclo terminado 2017

 

 meta 4 - não atingida (3,8) 

por parte dos empregadores. Não se identifica necessidades de acção de melhoria.

á muito elevada e será ajustada para 3,8. 

4,0

Ciclo terminado 2018

6b3
E - Média de satisfação empregad.

  3 
 

 

melhoria. 

3,8

Ciclo terminado 2019
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Indicador 1 – INSCRIÇÕES - meta 26 – atingida (26) 

Sugestão de melhoria:  

Plano de acção 9/22: Melhorar a qualidade do ensino e diminuir as desistências diminuindo o nº de alunos por turma para 26.
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: Melhorar a qualidade do ensino e diminuir as desistências diminuindo o nº de alunos por turma para 26. 

27 26 25
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INDICADOR 2 – MÓDULOS CONCLUÍDOS – meta 95% - não a

Considerámos que a meta em valores percentuais era mais legível do que em valores absolutos pelo que foi ajustada em relação ao ano transacto.

Embora não se tenha atingido a meta proposta, verificou-se 

Plano de acção 9/22: Melhorar a qualidade do ensino e diminuir as desistências diminuindo o nº de alunos por turma para 26.

 

  

0% 0%

88% 93%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

A - 21/24 B - 21/24

 

atingida (94%) 

valores percentuais era mais legível do que em valores absolutos pelo que foi ajustada em relação ao ano transacto.

 uma tendência positiva deste indicador. 

: Melhorar a qualidade do ensino e diminuir as desistências diminuindo o nº de alunos por turma para 26. 

93% 94% 89%
98% 97%

87%

A-20/23 B-20/23 A-19/22

Módulos concluídos

2020/21 2021/22

  5 
 

 

valores percentuais era mais legível do que em valores absolutos pelo que foi ajustada em relação ao ano transacto. 

97% 93%100% 94%

B-19/22 Média



AUTOAVALIAÇÃO  
 

Escola Profissional de Teatro de Cascais 2022/23 

Quadro Resumo - Avaliação de Satisfação 2019/2020, 2020/2021

 

É com contentamento que vemos um ligeiro aumento da avaliação de satisfação dos elementos que possuem termo de comparação com inquéritos de anos anteriores.

Exceptua-se a avaliação da componente pedagógica pelos alunos, comentada na secção correspondente. 

Plano de acção 10/22: Melhorar a satisfação média dos stakeholders 

 

  

3,73 3,59
4,36

3,7
4,12

0

1

2

3

4

5

Aval. Componente Pedagógica pelos 
alunos

Aval. satisfação  alunos

Ano Letivo 2019/20

 

2020/2021 e 2021/2022 

aumento da avaliação de satisfação dos elementos que possuem termo de comparação com inquéritos de anos anteriores.

se a avaliação da componente pedagógica pelos alunos, comentada na secção correspondente. Olhemos para estes indicadores individualmente. 

Melhorar a satisfação média dos stakeholders com a mudança de instalações para Ed. Cruzeiro 

0 00 0

3,7 3,7 4

Aval. satisfação  alunos Aval. satisfação  Docentes Aval. satisfação Não Docentes

Avaliação Satisfação

Ano Letivo 2019/20 Ano Letivo 2020/21 Ano Letivo 2021/22
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aumento da avaliação de satisfação dos elementos que possuem termo de comparação com inquéritos de anos anteriores. 

Olhemos para estes indicadores individualmente.  

0

4,29 4,3

Aval. satisfação Não Docentes Aval. satisfação  EE
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INDICADOR 3 - AVALIAÇÃO SATISFAÇÃO COMPONENTE PEDAGÓGICA PELOS ALUNOS

2021/2022 
Alunos inscritos no fim do ano 2021/22 (156), Inquéritos distribuídos (156), inquéritos respondidos (45%)

 

Das sugestões apresentadas pelos alunos (ver tabela de sugestões de melhoria

Plano de acção 4/22: Estratégias comunicacionais mais eficazes;

Plano de acção 9/22: Melhorar a qualidade do ensino e diminuir as desistências diminuindo o nº de alunos por turma para 26.

Plano de acção 10/22: Melhorar a satisfação média dos stakeholders 

3,5 3,6

Metodologia

Clareza da Matéria

Abertura para discussão

Capacidade de motivação

Conteúdos leccionados

Avaliação satisfação alunos comp.pedagógica 2021/22

 

AVALIAÇÃO SATISFAÇÃO COMPONENTE PEDAGÓGICA PELOS ALUNOS– meta 4,4 – não atingiu a meta (4,12) 

2021/22 (156), Inquéritos distribuídos (156), inquéritos respondidos (45%) 

ver tabela de sugestões de melhoria onde se identifica o tratamento dado), vai dar-se continuidade a

: Estratégias comunicacionais mais eficazes; 

: Melhorar a qualidade do ensino e diminuir as desistências diminuindo o nº de alunos por turma para 26. 

Melhorar a satisfação média dos stakeholders com a mudança de instalações para Ed. Cruzeiro 

4,3

4,3

4,3

4,2

4,4

3,9

4

3,8

3,9

4,1

4

4,2

4

4

4,2

4,07

4,17

4,03

4,03

4,23

3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5

Avaliação satisfação alunos comp.pedagógica 2021/22

média global 3º ano 2º ano 1º ano
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se continuidade a:  

  

4,5
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INDICADOR 4 - AVALIAÇÃO SATISFAÇÃO ALUNOS- meta 3,8 

Alunos do ano lectivo 2021/22 (156), Inquéritos distribuídos (156), 

2021/2022  

 

Comentário sobre a avaliação da satisfação dos alunos, itens menos cotados:

Os serviços de psicologia foram reforçados no ano lectivo 2021/2022 e novamente 
ao aluno quer nas dificuldades referentes à aprendizagem, quer no desenvolvimento de proje
Escola foi oferecido o auxílio de duas psicólogas estagiárias d

3,6
4,1

3,6
3,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

divulgação do curso

Candidaturas

Inform
ação 

disponibilizada

apoio prestado 
[D

ireção ]

Avalição Satisfação Alunos 2021/22

 

meta 3,8 – não atingiu a meta (3,7) 

tivo 2021/22 (156), Inquéritos distribuídos (156), inquéritos respondidos (45%) 

itens menos cotados: 

s no ano lectivo 2021/2022 e novamente reforçados no ano lectivo de 2022/2023. O reforço foi feito 
ao aluno quer nas dificuldades referentes à aprendizagem, quer no desenvolvimento de projectos futuros de prosseguimento de estudos ou profissionais. Ao psicólogo da 

duas psicólogas estagiárias da Câmara Municipal de Cascais. Adicionalmente, foi contratada uma psicóloga para desenvolver 

3,8 4,0

2,8
3,3

3,7 4,0

apoio prestado 
[Secretaria]

apoio prestado 
[Contabilidade]

apoio prestado 
[Psicologia]

apoio prestado 
[Biblioteca]

apoio prestado 
[Bar/Refeitório]

apoio prestado 
[auxiliares]

Avalição Satisfação Alunos 2021/22

3º ano 2º ano 1º ano Média
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O reforço foi feito no âmbito do apoio efectivo 
tos futuros de prosseguimento de estudos ou profissionais. Ao psicólogo da 

foi contratada uma psicóloga para desenvolver o serviço de 

3,6 3,8 3,9
acesso a 

infraestruturas

m
étodo de ensino

satisfação geral com
 a 

Escola
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psicologia vocacional que tem, além das horas de contacto, também horário de atendimento ao aluno. Espe
autoavaliação a satisfação com este serviço já tenha uma melhor avaliação. 

 

Plano de acção 4/22: Estratégias comunicacionais mais eficazes;

Plano de acção 5/22: Contratar uma psicóloga vocacional, reforçar os serviços de psicologia e definir um plano de actividades

Plano de acção 10/22: Melhorar a satisfação média dos stakeholders 

 

Observação 

Continuar a articular, através dos stakeholders – Câmara Mun
execução dos projetos de FCT simulada, libertando espaços para ensaios na escola

 

 

  

 

tem, além das horas de contacto, também horário de atendimento ao aluno. Esperamos que no próximo relatório de 
autoavaliação a satisfação com este serviço já tenha uma melhor avaliação.  

: Estratégias comunicacionais mais eficazes; 

reforçar os serviços de psicologia e definir um plano de actividades 

Melhorar a satisfação média dos stakeholders com a mudança de instalações para Ed. Cruzeiro 

Câmara Municipal de Cascais e Fundação D. Luís I – a utilização de espaços com capacidade cénica, descentralizando a 
espaços para ensaios na escola. 

  9 
 

ramos que no próximo relatório de 

a utilização de espaços com capacidade cénica, descentralizando a 
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Não gostei Satisfatório Bom

Como avalia a sua experiência? 

Semana aberta 2022  

Entre 21 e 25 de Março de 2022 realizou-se uma semana aberta. Durante esta semana, abriu
escola. O objectivo dar a conhecer uma representação da carga horária, exigência e dinâmica 

Esta iniciativa teve 43 inscrições. Destas, apenas 19 se efectivaram. 

O seguinte inquérito foi aplicado aos 19 alunos que frequentaram a semana aberta sendo que se obtiveram 12 respostas (63,2

  

  

 

Muito bom

Como avalia a sua experiência? 

0% 20% 40% 60% 80%

Sim

Não

se uma semana aberta. Durante esta semana, abriu-se a escola e as aulas a potenciais alunos interessados em candidatar
. O objectivo dar a conhecer uma representação da carga horária, exigência e dinâmica da escola.  

Esta iniciativa teve 43 inscrições. Destas, apenas 19 se efectivaram.  

O seguinte inquérito foi aplicado aos 19 alunos que frequentaram a semana aberta sendo que se obtiveram 12 respostas (63,2%)

  10 
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INDICADOR 5 - AVALIAÇÃO SATISFAÇÃO DOCENTES – meta 3,8 

Docentes a leccionar (26), Inquéritos distribuídos (24), inquéritos respondidos (37,5

 

Os alunos gostam das actividades realizadas nas aulas

Os alunos da turma não interagem o suficiente uns com os outros

Há grupos de amigos claramente formados

Os alunos competem para ver quem faz primeiro os trabalhos

A maioria dos alunos coopera

No tempo de trabalho colectivo o grau de dificuldade das tarefas é mais alto

Muitos alunos conseguem desenvolver as tarefas sem ajuda de ninguém

Os trabalhos na sala são, por norma, fáceis de fazer

Os alunos respeitam

Os alunos gostam de comunicar as suas aprendizagens

Os alunos participam activamente nas discussões dinamizadas

Os alunos sentem dificuldades em dialogar com os outros

As decisões tendem a ser tomadas por todos os alunos

As decisões tendem a ser tomadas por consenso

Avalição Satisfação Docentes 2021/2022 

 

meta 3,8 – não atingiu a meta (3,7) 

24), inquéritos respondidos (37,5%) 

2,1

3,1

2,8

1,8

0,0 1,0 2,0 3,0

Os alunos gostam das actividades realizadas nas aulas

Os alunos da turma não interagem o suficiente uns com os outros

Há grupos de amigos claramente formados

Os alunos competem para ver quem faz primeiro os trabalhos

A maioria dos alunos coopera

No tempo de trabalho colectivo o grau de dificuldade das tarefas é mais alto

Muitos alunos conseguem desenvolver as tarefas sem ajuda de ninguém

Os trabalhos na sala são, por norma, fáceis de fazer

Os alunos respeitam-se uns aos outros

Os alunos gostam de comunicar as suas aprendizagens

Os alunos participam activamente nas discussões dinamizadas

Os alunos sentem dificuldades em dialogar com os outros

As decisões tendem a ser tomadas por todos os alunos

As decisões tendem a ser tomadas por consenso

Avalição Satisfação Docentes 2021/2022 - I
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As decisões tendem a ser tomadas por votação

Alguns alunos têm mais influência nas decisões que outros

Alguns alunos impõem a sua vontade

Os alunos ouvem as ideias dos outros

Os alunos esperam pela sua vez de falar

Os alunos respeitam as ideias dos seus colegas mesmo que diferentes das suas

Os alunos estão atentos às comunicações dos colegas

Os alunos esforçam-se para que todos aprendam

Os alunos não contribuem para a aprendizagem uns dos outros

Os alunos cooperam entre si

Os alunos solicitam ajuda dos colegas quando têm duvidas

Os alunos cooperam com o professor

Os alunos escolhem como querem fazer o trabalho projecto

Os alunos escolhem como vão apresentar os trabalhos

Avalição Satisfação Docentes 2021/2022 
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2,4
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As decisões tendem a ser tomadas por votação

Alguns alunos têm mais influência nas decisões que outros

Alguns alunos impõem a sua vontade

Os alunos ouvem as ideias dos outros

Os alunos esperam pela sua vez de falar

Os alunos respeitam as ideias dos seus colegas mesmo que diferentes das suas

Os alunos estão atentos às comunicações dos colegas

se para que todos aprendam

Os alunos não contribuem para a aprendizagem uns dos outros

Os alunos cooperam entre si

Os alunos solicitam ajuda dos colegas quando têm duvidas

Os alunos cooperam com o professor

Os alunos escolhem como querem fazer o trabalho projecto

Os alunos escolhem como vão apresentar os trabalhos

Avalição Satisfação Docentes 2021/2022 - II
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Os alunos esperam que o professor apresente soluções para os problemas

Os alunos preferem que seja o professor a decidir tudo

Quando têm dúvidas os alunos solicitam apoio aos colegas

Quando têm dúvidas os alunos solicitam apoio do professor

Quando têm dúvidas os alunos simplesmente não fazem a tarefa

Quando têm duvidas os alunos tentam procurar ajuda nos manuais

Os alunos intervêm na gestão do currículo planificando com o (a) professor (a)

Os alunos escolhem as actividades pertinentes

Os alunos fazem em cooperação os seus planos semanais e diários

O professor define as actividades e os alunos cumprem

Os alunos sugerem actividades pertinentes

Todos os alunos participam na organização e desenvolvimento de actividades

Os alunos dão sugestões sobre a organização e desenvolvimento de actividades

O professor organiza as actividades e os alunos cumprem

Avalição Satisfação Docentes 2021/2022 
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Os alunos esperam que o professor apresente soluções para os problemas

Os alunos preferem que seja o professor a decidir tudo

Quando têm dúvidas os alunos solicitam apoio aos colegas

Quando têm dúvidas os alunos solicitam apoio do professor

Quando têm dúvidas os alunos simplesmente não fazem a tarefa

Quando têm duvidas os alunos tentam procurar ajuda nos manuais

Os alunos intervêm na gestão do currículo planificando com o (a) professor (a)

Os alunos escolhem as actividades pertinentes

Os alunos fazem em cooperação os seus planos semanais e diários

O professor define as actividades e os alunos cumprem

Os alunos sugerem actividades pertinentes

Todos os alunos participam na organização e desenvolvimento de actividades

Os alunos dão sugestões sobre a organização e desenvolvimento de actividades

O professor organiza as actividades e os alunos cumprem

Avalição Satisfação Docentes 2021/2022 - III

  13 
 

3,7

4,0

4,7

3,2

3,0

3,0

4,3

3,7

4,1

4,1

3,9

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0



AUTOAVALIAÇÃO  
 

Escola Profissional de Teatro de Cascais 2022/23 

 

 

 

Os alunos procuram saber mais sobre assuntos que os interessam mesmo sem o 
professor pedir

Os alunos fazem as tarefas por iniciativa própria

Os alunos pesquisam em livros, enciclopédias e internet quando querem saber algo

Os alunos escolhem com facilidade o que querem fazer, como e quando

Os alunos expressam a sua opinião não considerando as opiniões dos outros

Os alunos expressam a sua opinião argumentado

Os alunos reflectem sobre o sentido das aprendizagens

Os alunos reflectem sobre como determinado assunto poderá ser aprendido

Os alunos têm receio de fazer mal as tarefas

Os alunos sentem-se confiantes porque têm apoio dos colegas e professores

As regras de sala de aula são claras para os alunos

Os alunos sentem-se confiantes porque têm apoio do professor

Os alunos apresentam estratégias de resolução dos problemas da sala

Os alunos procuram realizar as tarefas de diferentes maneiras

Avalição Satisfação Docentes 2021/2022 

 

0,0 1,0 2,0

Os alunos procuram saber mais sobre assuntos que os interessam mesmo sem o 

Os alunos fazem as tarefas por iniciativa própria

Os alunos pesquisam em livros, enciclopédias e internet quando querem saber algo

Os alunos escolhem com facilidade o que querem fazer, como e quando

Os alunos expressam a sua opinião não considerando as opiniões dos outros

Os alunos expressam a sua opinião argumentado-a

Os alunos reflectem sobre o sentido das aprendizagens

Os alunos reflectem sobre como determinado assunto poderá ser aprendido

Os alunos têm receio de fazer mal as tarefas

se confiantes porque têm apoio dos colegas e professores

As regras de sala de aula são claras para os alunos

se confiantes porque têm apoio do professor

Os alunos apresentam estratégias de resolução dos problemas da sala

Os alunos procuram realizar as tarefas de diferentes maneiras

Avalição Satisfação Docentes 2021/2022 - IV
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Comentário sobre a avaliação de docentes:  

Os resultados da avaliação de docentes são bastante positivos. Os valores baixos nos quatro gráficos acima correspondem a afi
nenhum parâmetro desta avaliação com uma pontuação que necessite de uma acção específica
EPTC mostram-se autónomos e empreendedores, com espírito colaborativo e de entreajuda. Podemos destacar que é nosso desígnio melhorar os s

a) aumentar a intervenção dos alunos na gestão do currículo; 
b) diminuir o receio que os alunos têm em realizar mal as tarefas.

 

Plano de acção 9/22: Melhorar a qualidade do ensino e diminuir as desistências diminuindo o nº de alunos por turma para 26.

Plano de acção 10/22: Melhorar a satisfação média dos stakeholders 

  

 

Os resultados da avaliação de docentes são bastante positivos. Os valores baixos nos quatro gráficos acima correspondem a afi
que necessite de uma acção específica (Correcção do inquérito, plano de acção 11/

se autónomos e empreendedores, com espírito colaborativo e de entreajuda. Podemos destacar que é nosso desígnio melhorar os s

aumentar a intervenção dos alunos na gestão do currículo;  
diminuir o receio que os alunos têm em realizar mal as tarefas. 

: Melhorar a qualidade do ensino e diminuir as desistências diminuindo o nº de alunos por turma para 26. 

Melhorar a satisfação média dos stakeholders com a mudança de instalações para Ed. Cruzeiro 
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Os resultados da avaliação de docentes são bastante positivos. Os valores baixos nos quatro gráficos acima correspondem a afirmações negativas e, portanto, não há 
o inquérito, plano de acção 11/22). Em geral, os alunos da 

se autónomos e empreendedores, com espírito colaborativo e de entreajuda. Podemos destacar que é nosso desígnio melhorar os seguintes parâmetros:  
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INDICADOR 6 - AVALIAÇÃO SATISFAÇÃO NÃO-DOCENTES – 

Não-docentes na EPTC (7), Inquéritos distribuídos (7), inquéritos respondidos (100

 

Comentário sobre a avaliação de satisfação de não-docentes: 

Os equipamentos e condições instrumentais e tecnológicas existentes são relativame
substituição dos equipamentos conforme necessidade.  

Plano de acção 10/22: Melhorar a satisfação média dos stakeholders 

 

 

  

Os processos e procedimentos de trabalho

Os equipamentos e condições instrumentais e 
tecnológicas existentes 

O ambiente de trabalho existente

O esforço ou investimento individual feitos

Avaliação Satisfação Não

 

 meta 4,1 – não atingiu a meta (4) 

), Inquéritos distribuídos (7), inquéritos respondidos (100%) 

docentes:  

Os equipamentos e condições instrumentais e tecnológicas existentes são relativamente antigos mas encontram-se em bom estado de utilização. Estamos atentos na 

Melhorar a satisfação média dos stakeholders com a mudança de instalações para Ed. Cruzeiro 

4,3

4,1

3,1

4,1

4,1

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Orientação do trabalho

Os processos e procedimentos de trabalho

Os equipamentos e condições instrumentais e 
tecnológicas existentes 

O ambiente de trabalho existente

O esforço ou investimento individual feitos

Avaliação Satisfação Não-docentes 2021/2022
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se em bom estado de utilização. Estamos atentos na 

4,3

4,1

4,1

4,1

4,5 5,0
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INDICADOR 7 - AVALIAÇÃO SATISFAÇÃO ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

Encarregados de Educação (156), Inquéritos distribuídos (156), inquéritos respondidos (34%

 

Comentário sobre a avaliação da satisfação dos EE (Comunicação)

Os índices apresentados resultam do estabelecimento dire
amplitude para receber e ouvir os pais sempre que necessário. No início do ano lectivo
anos do curso onde se apresentam as regras e a organização curricular do

O resultado baixo relativo à comunicação através da página electrónica da Escola
forma como a Escola comunica com eles) foi alvo de uma actividade do plano de a
inseridos conteúdos do âmbito da actividade da Escola.  

Plano de acção 3/22: Dinamizar a página da internet em permanência e lançar newsletter mensal

 

A forma como a escola comunica comigo

Consulto regularmente a página eletrónica da escola

Conheço bem as regras de funcionamento da escola. 

Há um bom relacionamento entre a escola e os 
Encarregados de Educação.

Conheço a planificação prevista para todas as disciplinas

 

AVALIAÇÃO SATISFAÇÃO ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO - meta 4,4 – não atingiu a meta (4,3) 

Encarregados de Educação (156), Inquéritos distribuídos (156), inquéritos respondidos (34%) 

(Comunicação): 

Os índices apresentados resultam do estabelecimento directo de relações entre a Direcção de turma, a Direcção pedagógica e os EE havendo
empre que necessário. No início do ano lectivo, e antes de as aulas terem início, é promovida a reunião geral de pais, organizada por 

a organização curricular do ano que inicia.  

através da página electrónica da Escola, apesar de não ser indicativo da satisfação dos EE (uma vez que os EE estão satisfeitos pela 
foi alvo de uma actividade do plano de acção de 21 (acção 4/21) em que o site foi a

Dinamizar a página da internet em permanência e lançar newsletter mensal 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

A forma como a escola comunica comigo

Consulto regularmente a página eletrónica da escola

Conheço bem as regras de funcionamento da escola. 

Há um bom relacionamento entre a escola e os 
Encarregados de Educação.

Conheço a planificação prevista para todas as disciplinas

Av. Satisfação EE 2021/22 - Comunicação
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ção de turma, a Direcção pedagógica e os EE havendo, de todos os envolvidos, 
é promovida a reunião geral de pais, organizada por 

, apesar de não ser indicativo da satisfação dos EE (uma vez que os EE estão satisfeitos pela 
ção 4/21) em que o site foi actualizado e promovido, e onde foram 

4,5

3,5

4,4

4,4

3,9

3,5 4,0 4,5 5,0
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Comentário sobre a avaliação da satisfação dos EE (Direcção

A Direcção da EPTC está em permanência na escola e com disponibilidade para receber e ouvir os EE
problema. O encontro entre escola e pais é facilitado pela amplitude de horário de acesso.

De maneira a criar um maior incentivo para os EE participarem na vida da escola será criada uma 
nomeadamente apresentações de peças, exercícios, entre outras. 

Plano de acção 3/22: Dinamizar a página da internet em permanência e lançar 

Plano de acção 10/22: Melhorar a satisfação média dos stakeholders 

 

  

A Direção incentiva os Encarregados de 
Educação a participar na vida da escola. 

A Direção da escola é acessível.

Av. Satisfação EE 2021/22 

 

Direcção): 

está em permanência na escola e com disponibilidade para receber e ouvir os EE de forma directa, viabilizando soluções específicas para cada 
problema. O encontro entre escola e pais é facilitado pela amplitude de horário de acesso. 

ar um maior incentivo para os EE participarem na vida da escola será criada uma newsletter mensal com principal destaque para as a
, entre outras.  

da internet em permanência e lançar newsletter mensal 

Melhorar a satisfação média dos stakeholders com a mudança de instalações para Ed. Cruzeiro 

3,9

4,4

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

A Direção incentiva os Encarregados de 
Educação a participar na vida da escola. 

A Direção da escola é acessível.

Av. Satisfação EE 2021/22 - Direcção
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de forma directa, viabilizando soluções específicas para cada 

mensal com principal destaque para as actividades escolares, 
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Comentário sobre a avaliação da satisfação dos EE (Recursos)

No que respeita as instalações, a Eptc utiliza instalações adequadas ao ensino (uma antiga escola primária)
insuficientes no domínio extra lectivo, como o dos ensaios autónomos
de Cascais. A Eptc providencia também um banco de livros e um banco de materiais que serve o primeiro, a totalidade dos nossos alunos, o segundo,
ase ou necessidades económicas esclarecidas.  

Plano de acção 10/22: Melhorar a satisfação média dos stakeholders 

 

 

  

A escola disponibiliza os equipamentos necessários

Os serviços de refeitório são bons. 

As instalações da escola são boas. 

Os serviços administrativos funcionam bem. 

Av. Satisfação EE 2021/22 

 

(Recursos): 

Eptc utiliza instalações adequadas ao ensino (uma antiga escola primária), sucessivamente melhoradas e adequadas, sendo apenas 
tivo, como o dos ensaios autónomos, mas mudará de instalações em breve para um edifício totalmente renovado pela Câmara Municipal 

um banco de livros e um banco de materiais que serve o primeiro, a totalidade dos nossos alunos, o segundo,

Melhorar a satisfação média dos stakeholders com a mudança de instalações para Ed. Cruzeiro 

3,8

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

A escola disponibiliza os equipamentos necessários

Os serviços de refeitório são bons. 

As instalações da escola são boas. 

A escola é limpa. 

Os serviços administrativos funcionam bem. 

Av. Satisfação EE 2021/22 - Recursos
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sucessivamente melhoradas e adequadas, sendo apenas 
ve para um edifício totalmente renovado pela Câmara Municipal 

um banco de livros e um banco de materiais que serve o primeiro, a totalidade dos nossos alunos, o segundo, os alunos com apoio 

4,4

4,5

4,7

4,5

4,5 5,0



AUTOAVALIAÇÃO  
 

Escola Profissional de Teatro de Cascais 2022/23 

 

 

Comentário sobre a avaliação da satisfação dos EE (Direcção

Da análise dos dados destaca-se a necessidade de amplitude 
afecta ao docente. Sempre que não há possibilidade de atender os EE n

 
 

A DT realizou reuniões num horário conveniente.

A DT solucionou ou encaminhou para os órgãos próprios os 
problemas

A DT esclareceu devidamente as questões sobre a avaliação dos 
alunos.

A DT assegurou a ligação com as estruturas de orientação educativa e 
demais serviços escolares

A DT revelou disponibilidade para o atendimento personalizado dos 
Encarregados de Educação. 

A DT tratou de forma adequada as ocorrências de natureza 
disciplinar. 

A DT promoveu um ambiente de respeito mútuo

Av. Satisfação EE 2021/22 

 

Direcção de turma): 

se a necessidade de amplitude no horário de atendimento aos EE muitas vezes impossível pela coexistência de uma carga le
atender os EE no horário previsto, os EE são recebidos pela Diretora pedagógica.

0,0 1,0 2,0 3,0

A DT realizou reuniões num horário conveniente.

A DT solucionou ou encaminhou para os órgãos próprios os 
problemas

A DT esclareceu devidamente as questões sobre a avaliação dos 

A DT assegurou a ligação com as estruturas de orientação educativa e 
demais serviços escolares

A DT revelou disponibilidade para o atendimento personalizado dos 
Encarregados de Educação. 

A DT tratou de forma adequada as ocorrências de natureza 
disciplinar. 

A DT promoveu um ambiente de respeito mútuo

Av. Satisfação EE 2021/22 - Direcção de turma
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E muitas vezes impossível pela coexistência de uma carga lectiva significativa 
horário previsto, os EE são recebidos pela Diretora pedagógica. 

4,3

4,2

4,2

4,1

4,3

4,1

4,5

4,0 5,0
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Comentário sobre a avaliação da satisfação dos EE (Assistentes Operacionais)

Excelente avaliação dos assistentes operacionais por parte dos Encarregados de Educação.

 

Apreciação geral sobre avaliação de satisfação dos EE 

A amostra de EE que responderam ao inquérito de satisfação passou de 25 
aplicado a todos os EE), e os resultados permanecem bastante satisfatórios.

Plano de acção 10/22: Melhorar a satisfação média dos stakeholders 

Das sugestões apresentadas pelos EE (ver tabela de sugestões de melhoria onde se identifica o tratamento dado), vai dar

Melhorar as práticas comunicacionais: Plano de acção 4/22: Estratégias comunicacionais

Esclarecer e ajudar nas saídas profissionais dos alunos: Plano de acção 

actividades.  

Eu respeito os assistentes operacionais. 

Os assistentes operacionais tratam
respeito. 

Os assistentes operacionais revelam dedicação e 
interesse na resolução de situações que eu 

coloco. 

Av. Satisfação EE 2021/22 

 

(Assistentes Operacionais): 

Excelente avaliação dos assistentes operacionais por parte dos Encarregados de Educação. 

A amostra de EE que responderam ao inquérito de satisfação passou de 25 em 2020/2021 (inquérito aplicado a EE dos alunos finalistas) 
, e os resultados permanecem bastante satisfatórios. 

Melhorar a satisfação média dos stakeholders com a mudança de instalações para Ed. Cruzeiro 

Das sugestões apresentadas pelos EE (ver tabela de sugestões de melhoria onde se identifica o tratamento dado), vai dar-se continuidade a: 

: Estratégias comunicacionais mais eficazes; 

Plano de acção 5/22: Contratar uma psicóloga vocacional, reforçar os serviços de psicologia e definir um plano de 

4,8

4,5

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Eu respeito os assistentes operacionais. 

Os assistentes operacionais tratam-me com 
respeito. 

Os assistentes operacionais revelam dedicação e 
interesse na resolução de situações que eu 

coloco. 

Av. Satisfação EE 2021/22 - Assistentes Operacionais
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(inquérito aplicado a EE dos alunos finalistas) para 53 em 2021/2022 (inquérito 

se continuidade a:  

reforçar os serviços de psicologia e definir um plano de  

4,9

4,8

5,0


