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                     SÍNTESE 

Amostra 
Responderam ao questionário 291 EE, 262 com 1 educando/a, 28 com 2 educandos/as e 1 com 3 educandos/as 
 
Serviço de refeitório escolar 
Para os alunos que levam refeições de casa o Espaço destinado às refeições é razoável (48%) ou bom (27%); mas 23% 
considera o espaço mau. 

 A maioria considera o Número de micro-ondas suficiente (47%), ou bom (17%), mas 33% considera insuficiente; 
 A Limpeza dos micro-ondas é considerada razoável para 49%, boa para 32%, e má para 14%; 
 Para os EE, a Qualidade da ementa é razoável (57%) ou boa (24%). 

Ementa 
Na maioria dos aspetos avaliados existe, os valores para a perceção positiva e perceção negativa são muito equilibrados, 
com exceção para a quantidade servida e o tempo de espera: 
 

 Satisfação - 50,9% dos alunos faz uma avaliação negativa; 49,1% faz uma avaliação positiva; 
 Qualidade – 55,7% tem uma avaliação negativa; 44,2% tem uma avaliação positiva; 
 Quantidade servida - 63,8% tem uma avaliação positiva e 36,2% tem uma avaliação negativa; 
 Temperatura da refeição - temperatura a que a refeição é servida verificamos que 63,3% tem uma avaliação 

positiva e 36,6% uma avaliação negativa; 
 Tempo de espera para que a refeição seja servida verificamos que 75,1 % tem uma avaliação negativa e 24,9% uma 

avaliação positiva; 
 Possibilidade de repetir a refeição verificamos que 50,9 % tem uma avaliação positiva e 49,1% uma avaliação 

negativa; 
 Nº de funcionários disponíveis verificamos que 50,8% uma avaliação negativa e 49,2 % tem uma avaliação positiva. 

 
Refeitório 
Para os 2 aspetos avaliados, destaca-se a avaliação positiva face à limpeza 

 
 Espaço - 55,5% tem uma avaliação positiva e 44,5 % (n=101) tem uma avaliação negativa;  
 Limpeza - 75,4% (n= 172) uma avaliação positiva e24,6 % (n=56) tem uma avaliação negativa.  

Sugestões 
 

 Melhorar a qualidade da ementa (qualidade, quantidade). 
 Ter mais do que uma opção na ementa. 
 A opção vegetariana não ser vinculativa para ano inteiro. 
 Poder marcar refeição no próprio dia. 
 No SIGA indicar como proceder para encomendar dieta.  
 Refeição diferenciada para crianças que marcam apenas no próprio dia.  
 Alterar o horário do refeitório abrindo mais cedo. 
 Turnos de refeição desfasados. 
 Mais micro-ondas. 
 Manter as regras do bar e do refeitório.  
 Mais funcionarias no refeitório 
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Infraestruturas 
 

Segurança  
A maioria dos alunos reporta sentir-se seguro (58,1%) ou muito seguro (29,5%). Na análise por ano, esta tendência mantém-
se. O nível de insegurança é maior no 5º ano e variável ao longo dos anos com casos residuais de insegurança no 8º, 9º, 10º 
e 11º anos: 
 

 5º ano – 79% sente-se seguro ou muito seguro; 21% pouco seguro 
 6º ano – 85% sente-se seguro ou muito seguro; 15% pouco seguro 
 7º ano – 96% sente-se seguro ou muito seguro; 4% pouco seguro 
 8º ano – 87% sente-se seguro ou muito seguro; 11% pouco seguro e 2% inseguro 
 9º ano – 89% sente-se seguro ou muito seguro; 9% pouco seguro e 2% inseguro 
 10º ano - 89% sente-se seguro ou muito seguro; 6% pouco seguro e 3% inseguro 
 11º ano - 89% sente-se seguro ou muito seguro; 6% pouco seguro e 6% inseguro 
 12º ano - 89% sente-se seguro ou muito seguro; 5% pouco seguro  

Como fatores de segurança foram identificados: 
 Boas condições da escola 
 Controlo na portaria 
 Trabalho das funcionárias  
 Existência de regras 

 
E como fatores de insegurança: 

 Degradação condições exteriores com algumas situações de risco identificadas 
 Condições dos balneários 
 Más condições wc 
 Problemas de comportamento de alguns alunos/as, situações de bullying,  
 Saídas e entradas não vigiadas 
 Poucas funcionárias 
 Necessidade de sair da escola para ter aulas de ed. Física 

 

Estado de conservação 
A avaliação global é positiva, mas destacam-se alguns valores negativos ao nível das casas de banho e balneários: 
 

 Salas de aula - 64% considera que o estado de conservação é bom, 25% razoável 
 Casas de banho - 41% considera que o estado de conservação é razoável, 31% bom, 23% mau.  
 Ginásios - 56% considera que o estado de conservação é bom, 29% razoável 3% mau  
 Balneários - 41% considera que o estado de conservação é razoável, 37% bom, 15% mau 
 Espaços comuns - 54% considera que o estado de conservação é bom, 35% razoável, 3% mau.  
 Equipamentos - 53% considera que o estado de conservação é razoável, 35% bom, e 2% mau 

 

Equipamentos e Espaços de lazer 
 

 Equipamentos disponíveis- 59% dos EE (n=172) está satisfeito, 32% pouco satisfeito ou insatisfeito. 
 Espaços destinados ao lazer mostra que 67% está satisfeito, 28% pouco satisfeito ou insatisfeito. 
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Razões  
 

 Utilização inadequada dos balneários/higiene; 
 Casa de banho com problemas de higiene e usabilidade /trancas nas portas; 
 Danos em alguns equipamentos – mesas, equipamentos Ed. Física; 
 Falta de material nas salas TIC; 
 Falhas internet; 
 Problemas em algumas salas identificados nominalmente;  
 Vários problemas identificados no espaço exterior. 

 

Sugestões 
Ao nível de infraestruturas e equipamentos: 
 

 Algumas infraestruturas necessitam de ser reparadas e/ou substituídas;  
 Pavilhão, ginásio e balneários necessitam de remodelações, e de equipamentos novos e/ou recuperação dos 

equipamentos existentes que se encontram danificados.; 
 Aumentar número de casas de banho.; 
 Ter casa de banho para deficientes; 
 Melhorar todas as casas de banho: sanitas com tampas e fechadura nas portas; 
 Melhorar higiene das casas de banho e balneários: mais papel higiénico, mais limpeza;  
 Abastecimento de água nos espaços livres; 
 Mais caixotes do lixo no pinhal; 
 Melhorar as condições da sala A1; 
 Mais cacifos disponíveis.  

 
Ao nível da modernização: 
 

 Mais respostas para ocupação de tempos livres; 
 Mais ações de sensibilização por exemplo sobre bullying, álcool e drogas, prevenção e segurança rodoviária, 

utilização segura das novas tecnologias; 
 Mais sítios ou locais maiores para convívio com os colegas (sala de convívio para os alunos);  
 Mais equipamentos de lazer que permitam ocupar os tempos livres, dentro e fora da escola: um ecrã noutro 

local, além do espaço em frente à biblioteca, tabela basket, mesa de ping-pong; 
 Uma zona de jogos de mesa, uma mesa de matraquilhos, e espaço com cartas, e dominó; 
 Retomar o tema da sala do "futuro" com diversos equipamentos para entretenimento tecnológico; 
 Mais informação do que se passa na escola. 

 
 
 

Em seguida apresentamos os resultados de forma mais detalhada. 
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Questão 1 - Responderam ao questionário 291 Encarregados de Educação, numa amostra distribuída pelos vários anos 
de escolaridade desde o 5º ano ao 12º ano, como mostra o Gráfico 1. O número de respondentes variou de questão para 
questão (desde 212 a 291). Este número foi tido em conta na ponderação das percentagens. De acordo com a informação 
da escola são servidas em média 320 refeições diárias. 

 
 
 

Gráfico 1. 

 

 
 
 
 
 

Gráfico 2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na distribuição de respostas de acordo com o número de educandos, a maioria dos EE têm um educando (n=262), por 
comparação aos EE com 2 educandos (n=28) ou EE com 3 educandos (n=1) como apresentado no Gráfico 2. 
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Questão 2. Na segunda secção foi solicitado aos EE que avaliassem as questões relacionadas com o funcionamento do 
serviço de refeitório escolar.  Com que frequência o seu/a sua educando/a frequenta o refeitório escolar é possível verificar 
que dos 291 respondentes, 19% (n=61) nunca utilizam o refeitório e  8% raramente (n=26), 17% levam refeições de casa 
(n=56) , enquanto os restantes 56% utilizam o refeitório (1x por semana – 3% e n=11 ; 2 a 3 x semana  - 31% e n=102 e 
diariamente – 22% com n=71), como se vê no Gráfico 3. 

 
Gráfico 3. 

 

 
 
 
Questão 3. Considerando que existe uma percentagem de alunos que levam refeições de casa, a APEE considerou 
importante aferir qua a perceção do EE e alunos acerca do espaço destinado às refeições, ao número de micro-ondas 
disponível e limpeza dos mesmos. 
                                                                                                                                 
Embora na questão anterior apenas 56 EE tenham assinalado a opção, responderam a esta questão 143 EE como se pode 
verificar nos Gráficos 4, 5 e 6. Relativamente ao espaço a maioria dos EE (77%, n=111) avalia-o como satisfatório, bom ou 
excelente. Especificamente 48% (n=69) dos EE consideram o espaço razoável 27% (n=39) consideram-no bom e 2% (n=3) 
excelente. 23% dos EE consideram o espaço mau (n=32), como consta do Gráfico 4. 

 
Gráfico 4. 
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Em relação ao número de micro-ondas disponível, a maioria dos EE (67%, n=96) considera-o suficiente, bom ou excelente. 
Especificamente 47% (n=67) dos EE consideram o espaço razoável 17% (n=25) consideram-no bom e 3% (n=4) excelente. 
Já 33% dos EE consideram o espaço mau (n=47), como é visível no Gráfico 5. 

 
Gráfico 5. 

 

 
 
                                                                                                                                                       
 
 
No que respeita à limpeza dos micro-ondas disponível, a maioria dos EE (86%, n=120) considera-o suficiente, bom ou 
excelente. Especificamente 49% (n=68) dos EE consideram o espaço razoável 32% (n=45) consideram-no bom e 5% (n=7) 
excelente. Nest caso   apenas 14% dos EE consideram o espaço mau (n=19), como é visível no Gráfico 6. 
 
 
 

Gráfico 6. 
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Questão 4.  No global, como avalia a qualidade a ementa responderam 291 EE, sendo que em 72 esta opção não se aplicava. 
Dos 219 que registaram a sua avaliação a maioria considerou a qualidade da ementa Razoável (57% e n=125), 24% avaliou 
como boa (n=54) e 2% como excelente (n=4). Dos respondentes 17% avaliaram como má a qualidade da ementa (n=37), 
como se pode ver no Gráfico 7. 

Gráfico 7. 

 

 
 

 
 
Questão 5. Ainda no que respeita à refeição a APEE questionou em seguida os EE, agora especificamente acerca do grau 
de satisfação dos seus educandos acerca da/do: ementa, qualidade da refeição, quantidade servida, temperatura da 
refeição, tempo de espera, possibilidade de repetira a refeição, número de funcionários relativamente às necessidades e 
limpeza do espaço apresentada nos gráficos seguintes.  

 
                                           

 
 
 
Gráfico 8. Em relação à ementa, a maioria dos 228 EE que 
responderam, 43,4% (n=99) considerou-se satisfeito 5,7% 
(n=13) muito satisfeito, 34,2% (n=78) pouco satisfeito e 16,7% 
(n=38) insatisfeito. 
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Gráfico 9. Numa avaliação global verificamos que 49,1%n 
(112) (tem uma avaliação positiva e 50,9% (n=116) uma 
avaliação negativa. 
 
 
 
 
 

 
 
Nos Gráficos 10 e 11 da página seguinte estão as respostas dos EE relativamente à satisfação dos seus educandos quanto à 
qualidade da refeição. 

 
 

  
 
Gráfico 10. Em relação à qualidade de refeição, dos 226, EE 
que responderam, 40,3% (n=91) considerou-se satisfeito 
3,9% (n=9) muito satisfeito, 34,9% (n=79) pouco satisfeito e 
20,8% (n=47) insatisfeito. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
. 

 
 
Gráfico 11. No entanto numa avaliação global quanto à 
qualidade verificamos que 44,2 % (n= 100) tem uma 
avaliação positiva e 55,7% uma avaliação negativa como é 
visível. 
 
 
 
 
 

 
 
Nos gráficos 12 e 13 os resultados da satisfação face à quantidade de refeição servida aos educandos. Responderam a esta 
questão 224 EE. 
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Gráfico 12. Em relação à quantidade de refeição servida, dos 
224 EE que responderam em para 54,5% (n=122) o seu/sua 
educando/a considerou-se satisfeito/a 9,3% (n=21) muito 
satisfeito/a, 25% (n=56) pouco satisfeito/a e 11,2% (n=25) 
insatisfeito/a. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Gráfico 13. Na avaliação global quanto à quantidade da 
refeição servida verificamos que 63,8% (n=143) tem uma 
avaliação positiva e 36,2% (n= 81) uma avaliação negativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nos gráficos 14 e 15 apresentam-se os resultados da satisfação face à temperatura a que é servida a refeição servida aos 
educandos. Responderam a esta questão 224 EE. 

 
 

 
 
 
Gráfico 14. Em relação à temperatura a que a refeição é 
servida, e dos 224 EE que responderam: 
54,5% (n=122) diz que os seus educandos se consideraram 
satisfeitos/as, 8,9% (n=20) muito satisfeito/as, 27,6% (n=62) 
pouco satisfeitos/as e 13,4% (n=30) insatisfeitos/as. 
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Gráfico 15. Na avaliação global quanto à temperatura a que 
a refeição é servida verificamos que 63,3 % (n=142) tem 
uma avaliação positiva e 36,6% (n= 82) uma avaliação 
negativa.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nos gráficos 16 e 17 apresentam-se os resultados da satisfação face ao tempo de espera. Responderam a esta questão 225 
EE. 

 
 
Gráfico 16. Em relação ao tempo de espera para que a 
refeição seja servida, dos 225 EE que responderam à 
questão: 
42,2% (n=95) dos EE afirma que os seus educandos se 
consideraram insatisfeitos/as, 32,8% (n=74) pouco 
satisfeito/as, 20,4% (n=46) satisfeitos/as e 4,4% (n=10) muito 
satisfeitos/as.   
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 17. Na avaliação global face ao tempo de espera 
para que a refeição seja servida verificamos que 75,1 % 
(n=169) tem uma avaliação negativa e 24,9% (n= 56) uma 
avaliação positiva.  
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Nos gráficos 18 e 19 apresentam-se os resultados da satisfação face à possibilidade de 
repetir a refeição. Responderam a esta questão 212 EE. 

 
 

 
Gráfico 18. Em relação à possibilidade de repetir a refeição, e 
dos 212 EE que responderam a esta questão: 
17,9% (n=38) dos EE afirma que os seus educandos se 
consideraram insatisfeitos/as, 31,1% (n=66) pouco 
satisfeito/as, 41,5% (n=88) satisfeitos/as e 9,4% (n=20) muito 
satisfeitos/as.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Gráfico 19. Na avaliação global quanto à possibilidade de 
repetir a refeição verificamos que 50,9 % (n=108) tem uma 
avaliação positiva e 49,1% (n= 104) uma avaliação negativa 
(Gráfico 19.).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nos gráficos 20 e 21 apresentam-se os resultados da satisfação face ao número de funcionários disponíveis. Responderam 
a esta questão 223 EE. 

 
 

 
Gráfico 20. Em relação ao nº de funcionários disponíveis, e 
dos 223 EE que responderam a esta questão: 
17,8% (n=40) dos EE afirma que os seus educandos se 
consideraram insatisfeitos/as, 32,6% (n=73) pouco 
satisfeito/as, 41,9% (n=94) satisfeitos/as e 7,1% (n=16) 
muito satisfeitos/as.  
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Gráfico 21. Na avaliação global quanto ao nº de 
funcionários disponíveis verificamos que 49,2 % (n=110) 
tem uma avaliação positiva e 50,8% (n= 113) uma avaliação 
negativa.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nos gráficos 22 e 23 apresentam-se os resultados da satisfação relativamente ao espaço destinado ao refeitório. 
Responderam a esta questão 227 EE. 
 

 
 
Gráfico 22. Em relação ao espaço destinado ao refeitório, e 
dos 227 EE que responderam a esta questão: 
16,7% (n=38) dos EE afirma que os seus educandos se 
consideraram insatisfeitos/as, 27,7% (n=63) pouco 
satisfeito/as, 45,4% (n=103) satisfeitos/as e 10,1% (n=23) 
muito satisfeitos/as.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gráfico 23. Na avaliação global quanto ao espaço para 
refeitório verificamos que 55,5% (n= 126) tem uma avaliação 
positiva e 44,5 % (n=101) uma avaliação negativa.  
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Nos gráficos 24 e 25 apresentam-se os resultados da satisfação face à limpeza do refeitório. Responderam a esta questão 
228 EE. 

 
  
Gráfico 24. Finalmente em relação à limpeza do refeitório, e 
dos 228 EE que responderam a esta questão: 
7,1% (n=16) dos EE afirma que os seus educandos se 
consideraram insatisfeitos/as, 17,5% (n=40) pouco 
satisfeito/as, 57,1% (n=130) satisfeitos/as e 18,4% (n=42) 
muito satisfeitos/as.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gráfico 25. Na avaliação global quanto à limpeza do 
refeitório verificamos que 75,4% (n= 172) tem uma 
avaliação positiva e 24,6 % (n=56) uma avaliação negativa.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Questão 6. Como é que os/as seus/suas educandos/as se sentem relativamente à segurança das infraestruturas na 
escola? Responderam 291 EE. A análise das respostas mostra que a maioria dos EE 58, 1% (n=169) considera que os 
educandos se sentem seguros em relação às infraestruturas na escola, 29,5% (n= 86) muito seguro, 10,3%(n=30) pouco 
seguro e apenas 2,1% (n=6) muito inseguro, como é possível ver no Gráfico 26. 

 
Gráfico 26. 
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Quando analisados os dados por ano de escolaridade verificou-se a seguinte distribuição, apresentada nos gráficos 
seguintes (Gráfico 27. ao Gráfico 34) 
 
                                        Gráfico 27.                                                                                                 Gráfico 28. 
 
 

 
                                             
 
                                            Gráfico 29.                                                                                                    Gráfico 30. 
 

 
 

 
 
 
                                            Gráfico 31.                                                                                                        Gráfico 32 
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                                            Gráfico 33.                                                                                                     Gráfico 34 

 
Ainda neste âmbito, foi pedido aos EE que justificassem as suas respostas. Para facilitar a leitura agrupamos as respostas 
de acordo com as categorias identificadas na análise. Os aspetos que contribuem ou justificam que os educandos se sintam 
poucos seguros, e em alguns casos muito inseguros, estão identificados na:  
 
Tabela 1. 

Categoria Exemplos das respostas dos EE 
Degradação condições 
exteriores  

Existem locais bastante degradados 

Existe uma porta de segurança em um dos blocos que está avariada e por isso não pode ser 
utilizada  
Bancadas em mais estado 

Algumas infraestruturas encontram-se danificadas 

Condições dos 
balneários  

No geral estão bem conservadas, à exceção do espaço dos balneários que são 
manifestamente insuficientes 
De uma forma geral são boas, com exceção dos balneários de educação física 

Más condições wc  Segundo o meu educando, existe um bloco que o wc não funciona devido a paredes 
rachadas 
Casa de banho muito degradadas 

Existem aspetos a melhorar, exemplo as casas de banho 

Casa de Banho a melhorar 

Poucas casas de banho, espaço exterior 

Situações de risco Existem ferros espetados no gradeamento do campo 

Falta de rede de proteção, a proteger as bancadas no campo de jogo 

Referiu uma situação em que o mato caiu para cima de um bloco 

Árvores quase a cair 

Existe um pinheiro que está em risco de cair e pode aleijar alguém 
Colocar uma rede no ringue para as pessoas na bancada não levarem com bolas 

Outros  Os alunos sobem ao telhado e podem se magoar  
Sente menos segurança quando jogam à bola, porque atinge os alunos, uma vez que já foi 
atingida 
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Tabela 1. (cont.) 

Categoria Exemplos das respostas dos EE 
Outros  No caso das aulas de Educação Física as instalações são insuficientes e origina que os 

alunos tenham aulas num recinto fora Escola, o percurso e as instalações que a Escola tem 
não tem o espaço que deveriam ter 
Devia ter mais segurança em todo o perímetro escolar 

Porque tem muitos buracos pela escola, e os alunos mais velhos são outro problema, mais 
fora isso, tudo ok 

Posse de material 
perigoso  

Levam isqueiros e facas para a escola 

Existência de roubos Sem o mínimo de segurança, até roubos internos existe 

Problemas com outras 
pessoas  

As vezes tem problemas com ciganos e ou outros dentro da escola. 
Segundo o meu educando existe colegas com navalhas na escola e várias ameaças pelos 
alunos de etnia cigana não sendo eu contra nenhuma etnia acho que devia haver mais 
cuidado perante estas situações 
Já houve caso de brigas na qual as pessoas presentes, incluindo funcionários da escola, não 
interferiram 
Porque há coleguinhas que lhe batem. 
O comportamento dos alunos mais velhos 
Os problemas que tem é com os colegas da própria turma, a insegurança vem daí 

Situações de Bulliyng Já foi vítima de bullying 

Comportamentos 
inadequados  

Relatos quase diários dê visualização de situações ilegais que decorrem nos recreios, como 
seja alunos a fumar. 

Receio/insegurança  A minha educanda tem receio que as crianças maiores lhe façam mal, as palavras são dela. 
Terá haver com o facto de a escola ter alunos até ao 12.ano, para criança do 5.ano a 
diferença de idades é entre alunos é muito grande. 
Este ano, estar nos corredores não é seguro. temos miúdos de todos os anos misturados 
com os mais novos. nunca foi política da escola esta mistura por questões de segurança. 

Saída e entrada na 
escola não vigiadas  

porque existem vários meios de estranhos entrarem/saírem na escola. 

Há alunos que saem e entram na escola sem ser pelo portão, e dessa forma pode entrar na 
escola qualquer pessoa. 
Entrada de pessoas estranhas 

Segundo sei entraram na escola muita facilidade pelas traseiras 

Número de 
funcionários  

Existem poucos auxiliares para apoio às crianças principalmente de 5-7º ano 

Existem poucos funcionários visíveis nos intervalos 

Existem espaços que são mais seguros que outros, porque têm mais auxiliares; por vezes a 
distribuição das auxiliares pelos espaços não é equitativa (estão muitas num local e poucas 
noutro). Por vezes à tarde as funcionarias concentram-se mais ao pé de um bloco 
A minha educanda sabe que há alguma atenção por parte dos funcionários, mas não 
conseguem zelar por tudo, em especial nas partes mais escondidas. As vezes o portão da 
parte de trás da escola está aberto 
Até hoje não tem tido qualquer conflito com o outro aluno. Embora a escola (pudesse) ter 
mais auxiliares para dar volta a escola pois existe algumas ocorrências menos boas dos 
alunos mais velhos 
Existe violência no interior da escola e como há poucas auxiliares não há uma intervenção 
imediata e há alunos de outras escolas que conseguem entrar dentro do recinto escolar 
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Tabela 1. (cont.) 

Categoria Exemplos das respostas dos EE 

Vigilância  Falta de controlo dos espaços comuns e circundante do parque escolar 

Falta muita vigilância nos espaços exteriores e depois acontecem situações complicadas e 
depois não há ninguém para ajudar as crianças 
Pouca ou nula vigilância 

Necessidade de reabilitação de alguns espaços e mais recursos humanos para vigilância 

Bloco B com zonas perigosas 

As grades da escola são muito baixas e as vezes o portão de trás fica muito tempo aberto 
sem ninguém a vigiar 
há certos espaços na escola que deveria de ter mais vigilância 

Há frente a escola portaria e afins medio, nas traseiras mau, falta de pessoal na ronda ou 
camaras de vigilância 

 
 
 
Nas razões que contribuem para que os EE se sintam seguros ou muito seguros identificámos as constantes da:  
 
 
Tabela 2 

Categoria Exemplos das respostas dos EE 
Boas condições 
 

Razoável 

Sendo uma escola com obras recentes. 
A escola apresenta infraestruturas recentes e bem cuidadas 
Boas instalações 
As obras de requalificação da escola são relativamente recentes 
A escola é boa 
Boa 
O espaço da escola abrange todos alunos, e tem uma divisão muito boa!! 

Controlo portaria 
 

As assistentes da Portaria fazem um excelente trabalho, mas ainda assim o sistema devia 
condicionar as saídas dos alunos que não têm permissão para sair 
Existe controlo de entradas e saídas na portaria. 
A entrada e saída da escola são bem controladas, as funcionárias são muito cuidadosas e o 
exterior da escola é calmo 
O meu filho diz que com a D. Rosa à entrada a escola, claro que é segura 
As senhoras da portaria questionam sempre onde vão. Se têm uma dificuldade conversam com 
a DT 

Regras As regras ajudam a sentir seguro 

Satisfação 
 

Satisfeito 
As minhas crianças sentem-se muito satisfeitas com a escola 
Satisfeita 

Segurança 
 

Nunca o meu educando referiu que se sentia inseguro nas instalações escolares 
Penso que a escola é segura ainda que haja muitas escadas 
sinto-me seguro 
Não tem medo de estar na escola 
O educando sente-se seguro 
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Tabela 2. (cont.) 

Categoria Exemplos das Respostas dos EE 
 

Segura 
Muito seguro 
Sente se seguro 
Não existe nada perigoso, onde o meu educando considere que se magoará 
O meu educando considera que as condições de segurança são boas 
Sempre refere sentir-se segura na escola 
O meu educando sente-se seguro e confortável no espaço escolar 
A escola tem uma segurança ótima 

Sem queixas 
 

Até a data não ocorreu nem deu conhecimento de nenhuma ocorrência sobre o acima referido 

A minha educanda sinta se por enquanto segura. Até agora não houve nenhum problema 

Nada a comentar 

Sem nada de relevante a apontar 
Nunca tive outro tipo de informação 
Sem questões relevantes 

Não tenho observações negativas a respeito 
nenhum caso de insegurança a registar 
Nunca tive feedback negativo da minha educanda que revelasse algum tipo de insegurança. 
Sem queixas 

Vigilância Porque a escola está vedada, tem auxiliares em todos os lugares, só entra na escola os 
estudantes, professores ou encarregados de educação. 

 
 
 
Questão 7. Ainda no capítulo das infraestruturas, a APEE questionou os EE sobre a avaliação dos/das seus/suas 
educandos/as sobre as infraestruturas da escola e relativamente ao estado de conservação de: salas de aula, casas de 
banho, ginásios, balneário, espaços comuns, equipamentos. As respostas encontram-se nos gráficos 35 a 40. Responderam 
291 EE. 
                                      
 
                                                   

 
 Gráfico 35. Responderam 291 EE. A análise das respostas mostra 
que 64% dos EE (n=184) considera que o estado de conservação 
das infraestruturas no que respeita às salas de aula é bom, 25% 
(n=73) razoável, 10% excelente (n= 28), 0,3% (n=1) mau e 
1%(n=3) não sabe. 
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Gráfico 36. No que respeita às casas de banho 41% 
dos EE (n=120) considera que o estado de 
conservação das infraestruturas é razoável, 31% 
(n=90) bom, 3% (n=10) excelente e 23% (n=66) mau. 
Neste caso 2% (n=5) respondeu que não sabe. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                         
 
 
Gráfico 37. A análise das respostas mostra que 56% 
dos EE (n=164) considera que o estado de 
conservação das infraestruturas no que respeita ao 
ginásio é bom, 29% (n=83) razoável, 11% excelente 
(n= 31), 3% (n=10) mau e 1% (n=3) não sabe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Gráfico 38. No que respeita aos balneários 41% 
dos EE (n=119) considera que o estado de 
conservação das infraestruturas é razoável, 37% 
(n=108) bom, 4% (n=13) excelente, (n= 28), e 15% 
(n=43) mau. Neste caso 3% (n=8) respondeu que 
não sabe. 
 
 
 
 
 
 
                                 

 

3; 1% 10; 3%

83; 29%

164; 56%

31; 11%

Ginásio

Não sabe Mau Razoável Bom Excelente

8; 3%

43; 15%

119; 41%

108; 37%

13; 4%

Balneários

Não sabe Mau Razoável Bom Excelente

2; 1% 9; 3%

101; 35%

159; 54%

20; 7%

Espaços Comuns

Não sabe Mau Razoável Bom Excelente



 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Rua 28 de Março 2600-053 Vila Franca de Xira             Email: paisreynaldo@aeprs.pt 

 

 
 
 
 
Gráfico 39. A análise em relação aos espaços comuns mostra 
que 54% dos EE (n=159) considera que o estado de conservação 
das infraestruturas é bom, 35% (n=103) razoável, 7% excelente 
(n= 20), 3% (n=9) mau e 1% (n=2) não sabe. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gráfico 40. No que respeita aos equipamentos 53% dos EE 
(n=154) considera que o estado de conservação das 
infraestruturas é bom, 35% (n=103) razoável, 7% (n=21) 
excelente, (n= 28), e 2% (n=7) mau. Neste caso 2% (n=6) 
respondeu que não sabe. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quando solicitamos aos EE para justificarem as suas respostas dando alguns exemplos, encontramos as respostas que 
agrupamos nas categorias seguintes: 
 
Balneários 

 Balneários com cheiro pouco agradável  
 Balneários do pavilhão com cheiro a urina e por vezes sem limpeza ou desinfeção 
 Os balneários deveriam ter a possibilidade de tomarem duche no final das aulas de educação física. Essa possibilidade existe, 

mas não está em uso, considerando o espaço físico para balneários de interior e exterior serem limitados 
 Os duches estão a ser utilizados para balneário sem espaço para os alunos se equiparem 
 A segurança nem sempre é assegurada 
 (…) pouco espaço, 1 dos wc sem luz, só 1 dos wc tem papel 
 Têm um odor desagradável 
 (…) por vezes falta limpeza 
 Os balneários quase não são utilizados porque os intervalos e o tempo para trocar não chega 
 Balneários velhos, sem portas de cacifos 
 Balneários transformados vestuários, não podem tomar duche 
 Os balneários não estão limpos, roubam coisas 
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Casas de banho  

 Em relação às casas de banho, o facto de ser necessário levar o papel higiénico antes é um 
pouco complicado quando a minha educanda está com o período. E as portas não fecham 

 Nas casas de banho as portas não fecham e por isso não estou à vontade 
 As casas de banho não têm fechaduras 
 Algo que não menciona aqui: não existe acesso para pessoas com cadeira de rodas em diversas salas dos blocos. 
 Os projetores não funcionam e as casas de banho têm as portas estragadas 
 Casas de banho não tem fechos na porta e podiam estar mais limpas. 
 Por exemplo, na casa de banho, podiam por fechadoras novas nas portas 
 As portas das casas de banho não fecham 
 Quando tem a menstruação não vai casa de banho, porque portas não fecham e tem vergonha. E já abriram as portas do wc 

para a envergonharem, com as calças em baixo 
 Muitos dos wc não têm fechadura 
 As portas das casas de banho não têm trancas e nos balneários na parte das raparigas só tem cortina. Devem ver essa situação. 
 Existem muitas casas de banho fora de serviço 
 Casas de anho sem trinco são falta de respeito para com os alunos 
 Casas de banho sem trinco, sem tampa são inconcebíveis 
 Casa de banho muito degradadas 
 Algumas portas das casas de banho não têm fechaduras 
 As casas de banho não têm trinco 
 Faltam trancas nas casas de banho 
 Portas da casa de banho não têm trancas é necessário segurar com o pé 
 Nas casas de banho as portas não fecham e não existe rolo de papel em cada uma delas 
 As casas de banho das meninas deviam ter fechadura para poderem ter privacidade 
 Casas de banho - bloco b wc avariado 
 Casas de banho velhos, sem portas de cacifos. As portas das casas de banho terem trincos que funcionem  

 
E nomeadamente higiene das casas de banho 

 As casas de banho cheiram mal 
 Má higiene dos wc 
 Casas de banho sem papel e todas sujas 
 Casas de banho sem maçanetas, a cheirar mal, sem papel 
 As casas de banho deviam estar mais limpas e com fechadura. Os cacifos estão em muito mau estado, velhos e ferrugentos 
 As casas de banho cheiram mal, não se sente muito limpo, e não TEM PAPEL HIGIÊNICO 
 As casas de banho precisam de mais limpeza e manutenção 
 A casa de banho não tem papel higiénico, não tem papel para as mãos, não existem trancas 
 Os WC não têm trincos, são sujos e cheiram mal, as sanitas muitas das vezes ficam com papel higiénico dentro 
 Nas casas de banho não há papel dentro do compartimento das sanitas e as portas não fecham 
 As casas de banho fedem a cigarro e estão imundas 
 Falta de limpeza das casas de banho, as portas não fecham, escassez de papel higiénico 
 Wc muitas vezes sem papel higiénico e com pouca limpeza 
 Limpeza das casas de banho e falta de papel higiénico 
 As casas de banho estão sempre sujas existe pouca higiene a crianças que só vão fazer as suas necessidades quando chegam 

a casa ou se não conseguirem aguentar mais é que as usam penso que é por falta de recursos Humanos que estas situações 
acontecem 

 Existem também casas de banho que não podem ser usados porque segundo o que foi informado a parede da mesma pode 
cair a qualquer momento esta casa de banho é no bloco B. Por causa desta situação o aluno tem de se dirigir a outras casas 
de banho de outro bloco como o intervalo é só de 5 minutos a minha educanda já teve falta de atraso por este motivo o que 
acho uma injustiça pois as filas nos WC são enormes 

 As casas de banho não têm tampa de sanita, pouco papel higiénico e pouco sabonete e são poucas casas de banho 
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Equipamentos  
 Os equipamentos são bons, mas de vez em quando falha de internet 
 (…) estado das mesas "brancas" é uma desgraça 
 Mesas na área do aluno muito estragadas 
 Espaço de lazer mesas riscadas 
 No ginásio têm muitos materiais desgastados, as paredes sem conservação 
 Alguns materiais de educação física estão estragados 
 Os cacifos estão mal tratados 
 As mesas de convívio estão estragadas 

 
Espaço envolvente  

 Espaço envolvente da escola cheio de mato e bicharada 
 

Espaços comuns  
 Teto das bancadas do campo estão com buracos 
 O espaço para guardar as mochilas e bens pessoais é muito pequeno e não é adequado, porque se trata de um local onde 

existem chuveiros e bancos 
 Degradados 
 Os espaços de lazer podiam estar mais bem cuidados, ter mais bancos e mesas. Quando chove e faz frio os espaços interiores 

são pequenos e poucos 
 Nos espaços comuns há muito lixo no chão, as escadas precisam de manutenção, poucos sítios para sentar e bancos sujos 

com pastilhas 
 
Salas aula  

 (…) existem queixas quando as temperaturas são muito altas ou muito baixas 
 Salas de aula sem cabide e o ar condicionado não funciona nem tem aquecedor 
 WiFi lento e PC da sala B3 quase sempre não funciona 
 Dentro das salas de aulas apesar de haver ar condicionados os mesmos não são ligados e não dão justificação das duas uma 

ou estão avariados ou a escola quer fazer contenção de custos o que faz que as nossas crianças ou passam frio ou calor 
dependendo da altura do ano 

 Os projetores também não funcionam por que segundo parece as lâmpadas para eles são caras e então não as compram 
 As Salas de aula frequentemente estão sujas 
 A sala de aula tem mesas riscadas e com pastilhas 
 Ausência de aquecimento nas salas de aulas 
 As salas de aula são Boas no geral, mas sala A1, não dá para abrir as janelas e não tem ar condicionado, ficando muito quente 

no verão 
 
Em particular nas Salas de aula das TIC  

 Alguns computadores da sala de TIC estão sem teclas 
 A suposta sala de computadores não corresponde à necessidade de todos os alunos 
 Os computadores para realizar as atividades em sala de aula estão muito desatualizados e muito antigos! 
 Salas de TIC dispõem de poucos recursos 
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Outros problemas identificados: 
Sobrelotação  

 Em relação as salas de aula e casas de banho são pequenas para a quantidade de alunos. 
 Os equipamentos são bons, mas escassos em relação a quantidade de alunos. 
 Em relação aos espaços de lazer são razoáveis, mas está sempre muita gente. 
 Poucas mesas para refeição  
 Os balneários são insuficientes 

  
Remodelações necessárias  

 A escola precisa de constante modernização 
 Algumas infraestruturas necessitam de ser reparadas e/ou substituídas 
 O ginásio necessita de equipamentos novos e/ou recuperação dos equipamentos existentes que se encontram danificados. 
 Pavilhão, ginásio e balneários necessitam de remodelações 
 Considere necessárias algumas melhorias 
 (…) alguns elementos a necessitar de substituição ou reparação 
 Há sempre alguma coisa para melhorar e a nível de equipamentos e /ou espaços de lazer. Há muito ainda a fazer! 
 Podia ser melhor 

 
Outros  

 Ausência de ginásio na escola (têm de se deslocar a instalações fora da escola) 
 É muito frequente as crianças enquanto lancham serem atingidas por bolas de futebol. Penso que esta situação devia ser 

revista, se forma a não por alunos em perigo 
 Parece que a escola já há algum tempo que não tem toques de saída e de entrada, dizem que é política da escola acho muito 

estranho é a única escola de que tenho conhecimento que adota este sistema e são os alunos que tem de estar a olhar 
constantemente para o relógio e avisar o professor que o tempo de aula já terminou ou então estar atentos de quando vai 
começar a próxima aula. Penso que não seja um método muito bom o que acho mesmo é que a campainha da escola está 
avariada e como não tem verbas não fazem a reparação o que é de lamentar. 

 Outra situação que não acho correta é os alunos só poderem circular no exterior do edifício mesmo quando está a chover para 
saírem do bloco B e por exemplo irem a papelaria tem de ir pelo exterior o que é um disparate pois existe uma porta direta no 
interior que os professores podem passar por ela mas os alunos não. Não acho esta situação correta pois o aluno também tem 
direitos porquê fazê-los andar a chuva, todos nós fazemos descontos para que os nossos filhos tenham direito ao ensino como 
tal andarem dentro do edifício é um deles, as situações como o covid 19 já não fazem sentido. 

 O bar da escola agora tem um período reduzido de horário e no intervalo mais longo são filas intermináveis e ainda por cima 
os professores podem passar a frente dos alunos pois tem de dar aulas a minha pregunta é e esses mesmos alunos também 
não vão ter aulas? Claro depois levam faltas de atraso mesmo os professores sabendo que isto acontece. Enfim a escola está 
com vários problemas, mas não vejo ninguém a resolvê-los e as estas situações têm vindo a piorar com o passar dos anos. 

 
Contudo foram também registados comentários positivos. 
 
Comentários positivos  

 Os espaços estão geralmente limpos e bem conservados, embora haja alguns elementos a necessitar de substituição ou 
reparação 

 Salas de aula boas 
 Sala do 9°c acredito ser bem conservada 
 É razoável 
 A escola apresenta infraestruturas atuais e adequadas 
 Encontram se razoáveis, não perfeitas 
 Razoável 
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 É uma escola onde foram efetuadas melhorias recentemente, por isso na minha ótica as condições são boas. 
 O meu educando, no geral, considera a escola bem conservada, embora considere necessárias algumas melhorias 
 Sem nada de importante a registar 
 Os equipamentos, salas casas de banho estão razoavelmente bons atendendo aos números de alunos que ali frequenta. 
 Satisfeita 
 Nada apontar 
 Tudo em bom estado 
 IO ginásio e bom, os balneários são meio termo, espaços comuns são bons e os equipamentos são bons 
 Por norma está muito satisfeito,  

 
 
 

Questão 8. Foi ainda realizada mais uma questão tendo-se inquirido os EE sobre o grau de satisfação dos/das seus/suas 
educandos/as relativamente aos Espaços destinados ao lazer/ convívio na escola e aos Equipamentos disponíveis para 
lazer. A análise das respostas está nos Gráficos 41. e Gráfico 42. 
 
 
 

 
Gráfico 41. A análise em relação aos equipamentos 
disponíveis mostra que 59% dos EE (n=172) está 
satisfeito, 23% (n=66) pouco satisfeito, 9% (n=27) 
insatisfeito, 5% muito satisfeito (n=15) e 4% (n=10) 
não sabe. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Gráfico 42. A análise em relação aos espaços 
destinados ao lazer mostra que 67% dos EE (n=195) 
está satisfeito, 14% (n=40) pouco satisfeito, 14% 
(n=40) insatisfeito, 4% muito satisfeito (n=11) e 1% 
(n=4) não sabe. 
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Por último solicitou-se aos EE que deixassem os seus comentários e sugestões. As respostas foram agrupadas de acordo 
com as categorias. 
 
Comentários: Ementa  

 No ano passado as ementas no refeitório eram excelentes e sua confeção neste momento hoje por exemplo a comida estava 
intragável salgadíssima impossível comer este ano mudou imenso para muito pior 

 Principalmente nas refeições. E quando é peixe pior 
 Alguns pratos servidos no refeitório são inadequados (por exemplo: houve um dia que serviram 1 ovo cozido, arroz e uns 

legumezinhos 
 A comida tem um sabor artificial e é servida fria 
 Em relação à alimentação (ementa) do refeitório é efetivamente muito má, comida seca sem sabor; muito pouca diversidade 

e pouco ajustada quer aos hábitos alimentares desta nova geração, que às caraterísticas e dietas muito comuns e sem 
alternativas 

 A qualidade e conceção da comida é péssima 
 A qualidade da comida não é a melhor também 
 Os alimentos têm pouco sabor, não sendo apetecível a refeição 
 A aluna comia quase sempre na escola, decidimos recentemente levar lancheira de casa 
 Por vezes há comida que não está bem cozinhada 
 As queixas eram tantas que acabamos por desistir do refeitório 
 Má qualidade da comida, pouca quantidade, má confeção 
 Houve um dia em que a refeição foi arroz com ervilhas cenoura e ovo. É muito insuficiente 
 Mesmo para crianças que comem de tudo (como é o caso), a escolha das ementas não parece ser a mais adequada (ex.: pescada 

no forno com pimentos e cebola???), e não será com certeza desta forma que cativarão os jovens a uma alimentação mais 
saudável e equilibrada 

 Relativamente à ementa, utilizam variadas vezes, condimentos pouco adequados às faixas etárias, tais como pimentos, açafrão 
etc., que podem levar à rejeição da refeição 

 A equipa do refeitório, falha muitas vezes no planeamento das refeições. Falta comida e é mal confecionada. O que quer dizer 
que falta organização e formação à equipa do refeitório 

 É com frequência que a refeição marcada não é a refeição que a minha educanda come. Esta situação devia ser revista 
 (…)  quando é peixe eles queixam-se que não é bom, para além de ser peixe com muitas espinhas 

 
Sugestões  

 Ementas mais ajustadas aos gostos gerais  
 Mudar a ementa para o que havia no ABEI no período de 2019-2022 
 A ementa podia ser mais variada a nível de peixe e carne e também o acompanhamento, visto que na maioria das vezes as 

refeições são servidas com batata  
 Melhorar a ementa de peixe, tentar reduzir o tempo que os alunos estão na fila para o almoço no refeitório (este ano letivo 

chega a ser de uma hora de espera e os alunos chegam a começar a almoçar cerca de dez minutos antes do início das aulas do 
período da tarde) 

 Melhoria da comida do refeitório 
 Melhor qualidade das refeições e ementas 
 Melhorar o tipo de comida para que os alunos comam na escola, existir possibilidade diária de escolha das ementas (dieta, 

vegetariana). Por exemplo solha existe várias vezes no mês, não haverá outro peixe melhor para dar aos alunos, de certeza que 
há 

 Melhorar a qualidade da confeção da comida 
 Melhor ementa e qualidade 
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 Melhoria da qualidade das refeições 
 Melhorar a qualidade da ementa 
 Melhorar a qualidade da alimentação nos dias em que é peixe 
 Melhorar temperatura das refeições (muitas vezes frias), qualidade também varia muito, por vezes não identificam o que estão 

a comer 
 As refeições poderiam ser melhoradas de uma forma geral 
 Aumento de quantidade da refeição  
 O mais importante a nível do refeitório seria uma mudança na qualidade das refeições  
 Gostaria que repensassem nas ementas, e que melhorassem a qualidade das refeições 
 Qualidade de algumas propostas que não deveriam ser apresentadas a crianças, poderia ser como opção…exemplo: caril, soja 
 Penso que poderiam fazer outro tipo de pratos com peixe 
 Penso que se poderia pagar mais, se a ementa fosse melhor 
 As refeições devem ser pensadas para o ambiente escolar. cozinhar para crianças não é a mesma coisa que para adultos 
 Deveria haver algo que controlasse o tempo desde a entrada e saída, 20minutos máximo para almoçar. Tanto serve para os 

alunos como para os professores. A cantina é um local para alimentação não para pôr a conversa em dia 
 

Sugestões em relação às opções e marcação 

 Mais do que uma opção de comida na ementa/refeitório 
 Na ementa escolar deveria ser possível a escolha entre vários tipos de pratos (normal, dieta e vegetariano), já que há a 

necessidade de marcação prévia o porquê não poder haver opções 
 Sugiro que quem escolhe ementa vegetariana, à qual fica preso durante todo o ano, pudesse também optar por outros pratos 

(peixe ou dieta) quando fosse do seu interesse, tal como se verifica noutras escola 
 Poder marcar refeição no próprio dia, por lapso não marcar até às 17h do dia anterior fica sem alternativas para almoçar 
 Deveria poder marcar por exemplo até às 9h30 do próprio dia 
 Podermos escolher dieta ou vegetariano se nos agradasse 
 Ter opção de escolha, dieta e vegetariano por exemplo 
 Possibilidade de escolher automaticamente alternativas ao prato normal 
 Possibilidade de haver possibilidade de os alunos comprarem senha se refeição no próprio dia mesmo sendo algo de recurso. 
 No SIGA indicar como proceder para encomendar dieta   
 Se as refeições são marcadas antecipadamente esta situação não devia ocorrer. As crianças que marcam apenas no próprio dia 

deviam ter uma refeição diferenciada. Assim as que marcam atempadamente não seriam prejudicadas. Penso que não é uma 
medida muito ambiciosa, mas seria justa. A minha educanda já almoçou demasiadas vezes panados, porque a comida não 
chega, refeição que não gosta. Hoje foi um desses dias, apesar da refeição ser marcada com várias semanas de antecedência 
 

Comentários: Tempo de espera  
 Ficava todo o tempo na fila, as crianças com desporto escolar passam à frente. Ou seja, muito tempo na fila, quase não 

conseguia chegar a aulas a tempo 
 O meu educando não frequenta o refeitório porque além de não gostar da ementa, perde o horário do almoço todo na fila do 

refeitório 
 Os alunos perdem imenso tempo nas refeições e são obrigados a levar as refeições de casa, de forma a não perderem os tempos 

de aula 
 Também é reportado o tempo que estão na fila para comer e que muita das vezes já está fria 
 Demasiado tempo de espera para poderem almoçar (30 a 50 minutos) 
 Filas de espera muito grandes para entrar no refeitório. Limite de tempo muito curto para comer refeição 
 A minha educanda gostava de estar menos tempo à espera para ir almoçar, que houvesse sempre comida, fica muitas vezes à 

espera que façam mais comida  
 Crianças não esperam que os colegas acabam de almoçar para poderem almoçar os seguintes pois por vezes chegam atrasadas 

aulas sem professores compreenderem 



 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Rua 28 de Março 2600-053 Vila Franca de Xira             Email: paisreynaldo@aeprs.pt 

 

 
 
 

Outros comentários  
 Não abrem o bar logo não tem opções 
 O bar estar fechado na hora do almoço não tem alternativa caso não pretenda almoçar no refeitório 
 O bar encontra-se incompreensivelmente encerrado durante o almoço e não sendo por isso uma alternativa  
 Inadmissível o Bar estar fechado das 12h às 14h 
 Os horários do bar não são compatíveis com as necessidades 
 Este espaço é claramente reduzido para a quantidade de alunos que a escola tem 
 O refeitório é extremamente pequeno, as filas são enormes, é inacreditável um refeitório tão pequeno para o nº de alunos da 

escola. (…) as crianças têm de levar sempre lanche de caso contrário não têm tempo para estar nas filas, é um exagero o fato 
do bar fechar ao almoço para evitar que os miúdos comam no bar em vez do refeitório, se os pais têm acesso ao cartão escolar, 
qual a logica?  

 O refeitório é pequeno 
 A escola este ano apresenta um elevado número de alunos, e infelizmente os alunos que já frequentavam a escola há mais 

anos, vêm-se agora sem tantas condições, nomeadamente sem espaço para almoçarem dignamente, muitas vezes tendo de 
almoçar nas escadas e em rampas de acesso, porque o espaço de refeições destinado a quem leva comida de casa é mínimo e 
as poucas mesas que existem noutros espaços não lhes são permitidas (pelas auxiliares) sentarem-se a comer. Acho 
vergonhoso, a escola aceitar tantos alunos não tendo capacidade de os manter a todos em condições dignas. Até em Educação 
física tem tido aulas fora da escola, por não haver tempos para todos no ginásio, e pavilhão 

 Demasiados alunos no mesmo horário de refeição 
 Refeitório muito pequeno para a quantidades de alunos que a escola tem 
 Refeitório pequeno, condiciona o horário 
 
 

Sugestões 
 Julgo que o refeitório abrindo mais cedo, ajudaria a escoar o fluxo de alunos, uma vez que existem alunos que saem por volta 

do 12:00 e outros almoçam antes de iniciar as aulas à tarde  
 Intervalos de refeição talvez desfasados seria a solução 
 No refeitório aumento do número de micro-ondas 
 Mais micro-ondas  
 Importante manter as regras do bar e do refeitório 
 Não ficar tanto tempo na fila para comer 
 Mais funcionarias no refeitório para que as crianças não passem quase toda a hora de almoço na fila 
 Mais pessoas para servir os alunos, assim a fila não ficava tão grande e os alunos não demorariam tanto tempo para adquirir a 

refeição. Ver se os equipamentos de manter o comer quente estão em condições pois as refeições vêm mornas ou frias 
 Aumentar o refeitório e mais funcionárias na hora de servir as refeições para evitar as longas filas de espera. 
 Mais funcionários, mais mesas nas zonas reservadas ao aluno 
 Ter mais funcionárias a servir, na hora de maior afluência 
 Ter mais funcionários para estar de acordo com a quantidade de alunos que o utilizam diariamente 
 Redução do tempo de espera no refeitório 
 Melhorar o serviço do refeitório, aumentando o espaço e o número de funcionários 
 Gostaria de ver o serviço de atendimento mais rápido, o ambiente mais limpo, e (melhorar) a comida, principalmente quando 

é peixe está meio cru 
 Gostaria que a fila fosse menor e mais organizada, pois existem alunos que passam à frente da sua vez. Também deveria existir 

uma melhor organização da fila destinada aos alunos do deporto escolar. Estes podem almoçar mais cedo, e têm prioridade e 
às vezes as filas ficam confusas 

 O refeitório precisa de mais espaço para comer, mesas maiores e as filas são muito grandes, o refeitório devia de abrir mais 
cedo ao meio-dia 

 O bar deveria, como é obvio dar apoio 
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 Não esperar tanto tempo para a refeição e a ementa ser melhor 
 Já referido - agir quanto aos tempos de espera no refeitório 
 Também deveria haver a possibilidade de comer no bar no período de almoço 
 Deveria haver uma alternativa para os alunos almoçarem na escola, uma vez que o refeitório é demasiado pequeno para o 

número de alunos que geralmente almoçam 
 O bar deveria estar aberto para servir apenas sopas e fruta, por exemplo. (simples e saudáveis ex. Uma sopa, uma fatia de 

quiche e fruta) 
 (…) abertura do bar, mesmo na hora do almoço 
 Mais espaços para refeição e manutenção dos espaços existentes 
 Em relação ao espaço para refeitório/refeições deveriam existir mais mesas.  Gostaria de ter mais espaços com menos 

ocupação, pois" onde quer que vamos está sempre demasiada gente 
 No refeitório deveria ter mais espaço e menos espera os meninos na fila e talvez ter jogos para alguma diversão diversificada. 
 Mais espaço 
 Mas a ampliação do espaço maior, com mais mesas disponíveis (e possivelmente mais uma auxiliar para assegurar a limpeza 

entre utilizações), seria bom para evitar as esperas demoradas, sobretudo quando os alunos têm apenas uma hora de almoço 
 Em relação ao refeitório, deveria ser maior 
 Mais espaços para os alunos que levam comida de casa 
 Aumentar ou adicionar espaço para alunos que trazem refeição de casa 
 Colocar mais mesas junto ao bar para quem leva comida de casa 
 Mais mesas brancas junto da papelaria 
 Ter lugares nos espaços de lazer para crianças com dificuldades motoras puderem comer sem que haja perturbações 

 
 
Comentários: Infraestruturas 

 Na sala de EDV o 5.E não tem armário seguro para guardar o material, apenas um armário onde todos os anos podem mexer. 
 Existe material de lazer (ex. mesas Ping-pong) que não são utilizados 
 Equipamentos disponíveis para lazer são pouco  
 Cacifos estragados 

 
 
Comentários: Casas de banho/balneários 

 De acordo com a opinião geral dos miúdos que frequentam a minha casa, as casas de banho que consideram péssimas, 
balneário e estrutura de desporto 

 A limpeza dos WC continua a ser um problema, já que os espaços se apresentam com alguma frequência com pouca higiene 
 As casas de banho estão sempre sujas, os meus filhos passam o dia sem ir à casa banho 
 As minhas filhas queixam-se da qualidade dos balneários da escola. São demasiado arejados e sentem que não lhes dá a 

privacidade necessária relativamente ao exterior 
 

 
Sugestões ao nível do espaços comuns e Lazer 

 Deveria haver uma Sala de Convívio para os Alunos. 
 Retomar o tema da sala do "futuro" com diversos equipamentos para entretenimento tecnológico 
 E ainda considerar, a escola ter uma mesa de matraquilhos, e espaço com cartas, e dominó, etc. 
 Ter mais equipamentos de lazer que permitam ocupar os tempos livres 
 Em relação aos equipamentos poderiam ter um ecrã noutro local, além do espaço em frente à biblioteca, e uma zona de jogos 

de mesa, já que são os alunos que têm de levar os jogos de casa 
 Deveria de haver mais sítios ou maiores para convívio com os colegas 
 O campo de futebol deveria ser fechado á volta, para os colegas não magoarem os outros com as bolas.  
 Melhorar espaços de Lazer com Tabela Basquete, mesa de ping-pong 
 Espaços alunos com atividades lúdicas, melhorar, com ajuda dos alunos, os espaços exteriores, mais informação do que se 

passa na escola 
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 Sugiro a criação de um espaço de jogos com material como matraquilhos e outros 
 Reabilitar e criar espaços exteriores para convívio dos alunos  
 Mais caixotes do lixo nomeadamente no pinhal 
 Deviam criar-se respostas de ocupação de tempos livres, para quando os professores faltam. Por exemplo televisão e jogos, e 

outras atividades que pudessem ser continuadas quando isso acontece, como realizar trabalhos manuais 
 Deveriam ser dinamizadas mais ações de sensibilização por exemplo sobre bullying, álcool e drogas, prevenção e segurança 

rodoviária, utilização segura das novas tecnologias, etc., podendo solicitar junto da PSP (escola segura) a realização das mesmas 
 
 

Sugestões ao nível das Salas de aula/ casa banho/ balneários 
 A sala de aula devia ser modernizada, tipo um quadro interativo 
 Melhorar as condições da sala A1, não dá para abrir as janelas e não tem ar condicionado. Fica muito quente no verão 
 Também seria bom haver mais cacifos disponíveis 
 A nível das infraestruturas, as casas de banho deveriam ter fechadura nas portas de modo que fosse possível, em caso de 

urgência, abrirem a porta do lado de fora 
 (…) as casas de banho deveriam estar sempre limpas e ter fecho nas portas 
 Nas casas de banho, as portas devia ter fechadura e dentro do compartimento ter papel higiénico. Melhoramento no 

abastecimento de água nos espaços livres e casas de banho com condições 
 Mais limpeza ao nível das casas de banho e balneários 
 Devia de haver um maior número de casas de banho, e sanitas com tampas, mais papel higiénico. Seria importante as portas 

terem uma fechadura, como menina sentir-se-ia mais segura 
 Gostaria que fosse possível ter privacidade nas casas de banho 
 Melhorar limpezas, papel higiénico, fechaduras portas do wc 
 Colocar fechaduras nas portas da casa de banho! 
 Colocar um rolo de papel em cada casa de banho/sanitário e colocar as portas a fechar e abrir 
 Colocar trincos nas casas de banho como têm as do bloco D 
 Colocar papel higiénico junto a cada sanitário 
 Colocar e/ou reparar os trincos das casas de banho, melhorar a limpeza das mesmas e dos balneários, cuja segurança também 

precisa de ser melhorada 
 Ter casa de banho para deficientes e melhorar todas as casas de banho 
 Devido ao fluxo de alunos sugiro aumento de wc 

 
Outros Comentários 

 Os "Perdidos e achados" devem ser controlados. Não é o Aluno ir lá e escolher a roupa sem que haja algum controlo sobre 
especificidades da peça de roupa. Na dúvida, deveriam contactar o EE e pedir para dizer a marca, se tem algum símbolo ou 
alguma marca para se certificarem que pertence aquele Aluno em específico 

 Os alunos muitas vezes não sabem dos projetos existentes da escola 
 A falta de atividades potência a que possam ser desenvolvidos comportamentos menos adequados 
 Apenas me resta agradecer-vos o facto de ter sido feito este questionário. Foi uma ótima ideia 
 

 


