
Indique a sua
categoria:

Escola:
8. Em relação ao clima de escola, deixe o seu comentário

(máx. 80 caracteres):

Aluno E.B. Santa Maria
Gosto da minha escola. Dou-me bem com os colegas, professores e
funcionários.

Aluno E.B. Santa Maria
A escola é um lugar seguro, onde há respeito. Temos tempo para aprender
e para brincar também. Gosto da professora, acho que ensina bem e dá o
seu melhor.

Aluno E.B. Santa Maria A escola é boa,Segura só a muita porada e muita confusão mas o resto é
bom e gosto muito dos professores

Aluno E.B. Santa Maria Peço desculpa, mas não sei.
Aluno E.B. Santa Maria Considero o clima da escola bom

Aluno E.B. Santa Maria
Sim,eu acho que a escola tem um clima bom, na minha opinião... Poderia
ser melhor haver mais regras e os alunos obedeceram às regras e comprei-
Las

Aluno E.B. Santa Maria Existem alguns distúrbios provocador por certos elementos e transmitem
alguma insegurança

Aluno E.B. Santa Maria Na minha opinião a minha escola é segura e é uma boa escola.
Aluno E.B. Santa Maria n tenho mais nada a disser

Aluno E.B. Santa Maria Porque há alunos que andam a bater nos outros e ás vezes ninguém faz
nada

Aluno E.B. Santa Maria Muito simpáticos, muito atentos aos alunos e sempre prontos para ajudar....

Aluno E.B. Santa Maria O clima da escola é divertido, leve e reconfortante...
Aluno E.B. Santa Maria Há muita confusão
Aluno E.B. Santa Maria Bom
Aluno E.B. Santa Maria Eu gosto do clima da escola até porque já estou habituada.
Aluno E.B. Santa Maria É a vida

Aluno E.B. Santa Maria
Ainda existe alguma falta de respeito por parte dos alunos do 5º , 7º , e nao
só falta de respeito como várias outras atitudes que estes tomam , nos
corredores , etc ..

Aluno E.B. Santa Maria
Algumas vezes é bom e muitas outras vezes não, porque tem muita gritaria,
conflitos entre os alunos da escola e a supervisão dos funcionários é
praticamente nula.



Aluno E.B. Santa Maria

Ainda há muito a fazer, custumam-se ver alunos pela escola durante o
periodo de aulas, alunos que fazem de tudo para serem expulsos da aula e
no final acabam sendo e ficam muito satifeitos por isso. Acho que a escola
devia ter em consideraçao isso e por exemplo guardarem uma sala de aula
como sala de castigo para os alunos que forem expulsos se mantenham
nessa sala como castigo assim resolveriam metade do problema sendo que
os professores tinham mais descanso e os alunos fariam de tudo para se
portarem bem e nao seriam expulsos.

Aluno E.B. Santa Maria nao acho que seja dos melhores :)

Aluno E.B. Santa Maria Ou meu ver e uma boa escola

Aluno E.B. Santa Maria

O clima da escola poderia melhorar se a relação entre os
professores/auxiliares e os alunos fosse uma relação de respeito. Isso
poderia melhorar se introduzissem objectivos e metas a atingir durante o
ano lectivo. Deviam mudar regras e a maior parte dos auxiliares e
professores que já não têm capacidades para lidar com crianças, pré-
adolescente e adolescentes. Boas Férias!

Aluno E.B. Santa Maria E muito bom porque tem campo de futebol a algum sol na quela zona
Aluno E.B. Santa Maria Muito bom e é agradável
Aluno E.B. Santa Maria A escola tem alguma segurança.

Aluno E.B. Santa Maria
O clima na escola nem sempre é bom mas isso nao ha uma escola que seja
perfeita nem mesmo as privadas as vezes sao tem uma ou outra falha na
minha opiniao

Aluno E.B. Santa Maria Acho um clima agradável
Aluno E.B. Santiago Maior Gostaria que houvesse mais funcionários

Aluno E.B. Santiago Maior
Ambiente na escola é bom mas podia se evitar as vezes que miúdos da
escola de cima venha para baixo. E nao existem funcionários suficientes
para fazer tudo o que faz falta.

Aluno E.B. Santiago Maior Tem bom clima

Aluno E.B. Santiago Maior Existe uma grande falta de vigilância sobre os alunos durante os intervalos
devido à falta de pessoal auxiliar.

Aluno E.B. Santiago Maior Os espaços físicos já estão um pouco degradados.As instalações sanitárias
necessitam de uma limpeza mais frequente.

Aluno E.B. Santiago Maior O clima da escola é perfeitamente normal.

Aluno E.B. Santiago Maior Gostaria que houvesse mais inter ajuda entre colegas, maior número de
funcionários e vigilantes para maior segurança e higiene do espaço.

Aluno E.B. Santiago Maior O clima da escola é bom entre os professores e alunos e também com os
auxiliares



Aluno E.B. Santiago Maior Acho que a escola é  um local limpo e  onde me sinto segura
Gosto de aprender e andar na minha escola

Aluno E.B. Santiago Maior Na minha opinião a vigilância das entradas e saídas de pessoas na escola é
deficitária colocando as crianças em risco.

Aluno E.B. Santiago Maior

  Às vezes a escola tem confusões, não há higiene  , por exemplo há muitas
moscas por todo o  lado, em especial nos corredores e nas casas de banho.
Na casa de banho há muito poucas vezes sabonete , e uma vez estava um
penso colado na parede. Em algumas salas as cadeiras estão estragadas.
Há falta de funcionários , e chega a haver partes da escola sem vingilancia.
Eu já vi pessoas a fumar na parte de trás da escola. Chega a haver sítios
onde chove  ,por exemplo no ginásio e na biblioteca. O arroz da cantina já
veio quase cru duas vezes. A rede do campo da bola está toda estragada.

Aluno E.B. Santiago Maior

A escola ás vezes tem um clima violento, e não tem muita higiene, por
exemplo nas casas de banho e nos corredores existem muitas moscas.
Alguns materiais estão muito estragados e deveriam ser renovados, a
escola não têm muitos funcionários o que a deixa insegura caso alguma
coisa aconteça. E em alguns locais da escola existem goteiras.

Aluno E.B. Santiago Maior É agradável mas podia ser melhor.
Aluno E.B. Santiago Maior Na minha opinião o clima de escola é bom.

Aluno E.B. Santiago Maior Gostei muito da escola, sempre me senti segura e gostei muito dos
Professores

Aluno E.B. Santiago Maior Acho que o clima de escola é bom temos uns óptimos professores e uma
excelente equipa de membros da direcção.

Aluno E.B. Santiago Maior
O clima por vezes consegue ser um pouco pesado por causa das brigas
que são quase diárias, mas de resto, as pessoas são amigáveis e recebem-
nos bem.

Aluno E.B. Santiago Maior
Se não houvesse tantas brigas,e os alunos não partissem tanto a escola o
clima na escola era muito   e a escola era um espaço mais  seguro.

Aluno E.B. Santiago Maior
A relação ao clima da escola, eu acho que devia ter mais condições, mas
sabendo que os alunos são próprios a estragarem uma escola. Que um dia
pode vir a ser uma boa escola com mais condições.

Aluno E.S. Diogo de Gouveia Acho que quando queremos algo, conseguimos unir-se todos

Aluno E.S. Diogo de Gouveia Boa escola, com bons professores e boa equipa de funcionários



Aluno E.S. Diogo de Gouveia A escola tem um bom clima

Aluno E.S. Diogo de Gouveia Acho que o clima na escola é bom.

Aluno E.S. Diogo de Gouveia No geral é uma boa escola, mas há certos pontos em que se deve
melhorar.

Aluno E.S. Diogo de Gouveia Um clima calmo, descontraído e normal

Aluno E.S. Diogo de Gouveia O clima é pacífico e muito seguro.

Assistente
Operacional

E.B. Santiago Maior sim existe um clima bom entre toda a comunidade escolar

Educador /
Professor

E.B. Santa Maria Uma escola com assimetrias sociais vincadas.

Educador /
Professor E.B. Santa Maria

O clima escolar nem sempre é calmo e seguro derivado à falta de
assistentes operacionais e porteiro no 1º ciclo inviabilizando estratégias e
também a falta de zonas comuns  no interior para o  período do recreio  e
no exterior ser grande mas com falta de equipamentos e outros existentes
já degradados. De salientar também a falta de respeito de alunos e alguns
pais para com o pessoal docente e não docente que tornam o ambiente por
vezes problemático.

Educador /
Professor

E.B. Santa Maria

Por vezes há dificuldades de comunicação entre todos os agentes.
As informações surgem sem muitas vezes sabermos o que está por trás do
processo.
Há pouco espaço e tempo para inter agir com colegas do mesmo grau de
ensino e dos outros ciclos.
Os órgãos de direção estão distantes das alunos e dos professores.

Educador /
Professor

E.B. Santa Maria Bom relacionamento entre professores e entre professores e funcionários.

Educador /
Professor

E.B. Santa Maria

A continuação da concentração, na Escola de Santa Maria/ Centro Escolar
de Santa Maria, de elementos com comportamentos e condutas, pouco
aceitáveis e que não são chamados à atenção, contribui em muito para o
clima de pouca segurança.
Isto passa para a comunidade em geral, prejudicando muito a imagem da
Escola, não a tornando apelativa, para muitos.

Educador /
Professor E.B. Santa Maria

O clima da escola na perspetiva de um docente é de partilha e de
cooperação entre colegas/comunidade escolar.

Educador /
Professor

E.B. Santa Maria o clima da escola é normal.



Educador /
Professor E.B. Santa Maria

Pouca comunicação, o que dificulta o conhecimento do que se passa e uma
efetiva participação de todos os elementos da comunidade educativa na
tomada de decisões.

Educador /
Professor

E.B. Santa Maria Bom

Educador /
Professor

E.B. Santa Maria Falta de limpeza nas instalações.
Falta de recursos e materiais adequados para as atividades letivas.

Educador /
Professor

E.B. Santa Maria

Existe um bom relacionamento entre docentes, nomeadamente em trabalho
colaborativo e cooperativo; bom ambiente entre docentes e alunos; a falta
de assistentes operacionais contribui para o cansaço e pouca intervenção
dos existentes.

Educador /
Professor E.B. Santa Maria

Há violência demais no espaço exterior e no interior. Há pouco material
lúdico porque tem vindo a ser delapidado e não reposto. O aspeto exterior
da escola também não é convidativo. Os professores são tratados como
números e com alguma falta de respeito por parte de toda a comunidade
escolar.

Educador /
Professor

E.B. Santa Maria O clima existente é bom, existe uma boa cooperação entre todos.

Educador /
Professor

E.B. Santa Maria

O clima na escola é óptimo entre colegas( neste caso professores) mas não
considero a escola um espaço seguro de forma alguma, faltam funcionários
que garantam essa segurança de forma permanente e a indisciplina de
alguns alunos.

Educador /
Professor E.B. Santa Maria

Não deveria existir tanta desigualdade nas diferentes Escolas que compõem
o Agrupamento. Há escolas do século XXI e escolas do Sec. XX ou até XIX

Educador /
Professor

E.B. Santa Maria Suficiente

Educador /
Professor

E.B. Santa Maria Excelente

Educador /
Professor

E.B. Santa Maria O clima da escola é de mudança, para a qual nem todos os elementos da
comunidade escolar não estão preparados.

Educador /
Professor E.B. Santa Maria

O clima da escola, dada a comunidade existente, é por vezes conflituoso o
que leva a que alguns encarregados de educação se manifestem
negativamente.

Educador /
Professor

E.B. Santa Maria Tem um bom ambiente

Educador /
Professor E.B. Santa Maria

A Agrupamento é apenas a justaposição das suas unidades orgânicas. Não
há espírito de agrupamento em nenhuma das suas dimensões de operação.



Educador /
Professor

E.B. Santa Maria Muita indisciplina e incumprimento de regras por parte de muitos alunos.
Excelente ambiente entre professores.

Educador /
Professor

E.B. Santa Maria Excelente relacionamento de colaboração e partilha entre colegas,
funcionários e alunos

Educador /
Professor

E.B. Santa Maria Para melhorar o clima as regras tem de ser negociadas com a comunidade

Educador /
Professor E.B. Santa Maria

A falta de professores durante o ano letivo prejudica as turmas e dá acesso
a barulhos prejudicando o funcionamento das aulas. Deveria haver mais
entreajuda com os colegas contratados que vêm de longe. A direcção do
agrupamento deveria estar mais presente na vida das escolas.

Educador /
Professor

E.B. Santiago Maior Nao conheço

Educador /
Professor

E.B. Santiago Maior Escola com um ótimo clima, profissionalismo e relações interpessoais
excelentes.

Educador /
Professor

E.B. Santiago Maior Deveria haver mais funcionários para a vigilância dos espaços.

Educador /
Professor

E.B. Santiago Maior O clima é muito agradável.

Educador /
Professor

E.B. Santiago Maior Bom clima!

Educador /
Professor

E.B. Santiago Maior

Na minha opinião tem havido mais pontos positivos do que negativos. Tem
sobressaído o clima de cordialidade, entre docentes, coordenação da
escola e direção. Também é satisfatória a minha opinião, ao nível dos
serviços. Refiro ainda que, registei a boa vontade e disponibilização em
resolver qualquer questão por parte dos serviços administrativos e
coordenação da escola.

Educador /
Professor

E.B. Santiago Maior O clima de escola é seguro para todos os seus utilizadores.

Educador /
Professor

E.B. Santiago Maior Uma excelente escola, sem dúvida!

Educador /
Professor

E.B. Santiago Maior Penso que existe um bom relacionamento entre os colegas e trabalho
colaborativo.

Educador /
Professor

E.B. Santiago Maior Acho um clima muito agradável.  Bom relacionamento entre todos.

Educador /
Professor

E.B. Santiago Maior O clima de escola é bom, não se registando situações de conflito
significativas.

Educador /
Professor

E.B. Santiago Maior Considero que há um bom ambiente de trabalho e convívio entre toda a
comunidade educativa da nossa escola.



Educador /
Professor

E.B. Santiago Maior A escola tem um bom clima. Existe cooperação e partilha.

Educador /
Professor

E.B. Santiago Maior

Penso que, na globalidade, é positivo, mas considero que o facto de se
tratar de um Agrupamento que abrange três escolas, dificulta, por vezes, a
circulação de informação, uma atuação mais homogeneizada e, até, uma
articulação mais estreita.

Educador /
Professor

E.B. Santiago Maior Relação fria e pouco satisfatória.

Educador /
Professor

E.B. Santiago Maior Considero um clima tranquilo, sem problemas graves.

Educador /
Professor

E.B. Santiago Maior A escola apresenta um bom clima na generalidade e os colegas criam bom
ambiente.

Educador /
Professor

E.S. Diogo de Gouveia O clima da escola é bom, os alunos respeitam os funcionários e os
professores.

Educador /
Professor

E.S. Diogo de Gouveia Não tenho nada a dizer

Educador /
Professor

E.S. Diogo de Gouveia Há sempre lugar para fazer melhor.

Educador /
Professor

E.S. Diogo de Gouveia Parece-me haver um clima agradável e seguro entre todos os agentes da
comunidade educativa.

Educador /
Professor

E.S. Diogo de Gouveia Julgo que o cclima de escola é bom, embora considere que, nalguns
aspetos possa melhorar.

Educador /
Professor

E.S. Diogo de Gouveia O clima da Escola é agradável e propício à aprendizagem o que apenas é
perturbado pelos que não querem aprender.

Educador /
Professor

E.S. Diogo de Gouveia Acho um bom clima, em constante melhoria, e que as pessoas são
calorosas e interessadas.

Educador /
Professor

E.S. Diogo de Gouveia É um clima normal. Pode beneficiar de melhoramentos, mas não há críticas
contundentes a apontar.

Educador /
Professor

E.S. Diogo de Gouveia Falta espírito de grupo, não há união entre as pessoas.

Educador /
Professor

E.S. Diogo de Gouveia

Gosto da escola.
Gosto de dar aulas nesta escola
Gosto imenso das turmas e dos alunos em geral.
Sou feliz aqui.



Educador /
Professor

E.S. Diogo de Gouveia

Penso que, em geral, há um bom clima de trabalho entre todos os
elementos da Comunidade Educativa, salvo raras excepções, e que os
alunos se sentem seguros na Escola. Penso que os DTs fazem o que
podem para assegurar uma boa comunicação entre todos e resolver casos
de conflito que, ocasionalmente, surgem. O trabalho da Psicóloga na Escola
também tem sido muito positivo.

Educador /
Professor E.S. Diogo de Gouveia

A escola para mim é um local onde tento transmitir algum conhecimento aos
alunos que na grande maioria não querem aprender, nem conteúdos ou
regras básicas de vivência em sociedade. Não há postura nem regras nos
corredores, porque não existem consequências das atitudes praticadas.
Não é motivante nem fácil, trabalhar assim com os alunos, nem a atitude de
uma maneira geral dos EE é simpática, pelo que é normalmente frustrante
exercer a profissão, já que somos os responsáveis de todos os males. Por
isso, não considero um clima reconfortante.

Educador /
Professor

E.S. Diogo de Gouveia Boa escola. Recomenda-se

Educador /
Professor

E.S. Diogo de Gouveia Clima razoável

Educador /
Professor

E.S. Diogo de Gouveia Parece-me uma escola segura.

Educador /
Professor E.S. Diogo de Gouveia

A Escola continuou a revelar ser um espaço de cooperação entre todos e a
palavra cooperação foi muito presente ao longo desta nova modalidade de
ação educativa. Defendo que os conteúdos lecionados poderão servir
também para desenvolver outras capacidades ,neste caso a utilização da
aplicação informática por todos , a disponibilidade  e a responsabilidade
,porque pelo facto de não estarmos presentes não quer dizer ausentes.

Educador /
Professor

E.S. Diogo de Gouveia Nós fazemos o clima profissionais, bom

Educador /
Professor E.S. Diogo de Gouveia

Bom clima de trabalho, na escola onde lecciono. Bom relacionamento entre
professores e professores e funcionários. O comportamento dos alunos nos
espaços comuns é adequado.

Outro (técnicos,
pessoal

administrativo,
E.B. Santa Maria

É notório uma crescente desmotivação na comunidade educativa, em geral



Outro (técnicos,
pessoal

administrativo,
etc)

E.B. Santiago Maior

Sr Diretor deveria dividir o seu horário (presencial) pelas três escolas para
viver no clima de cada uma delas, uma coisa é o que se diz e outra é o que
se vive.
Considero que o clima (relações humanas) é bom mas há falta de obras
essenciais que deixam as pessoas chateadas e com vontade de ir embora
(ex: correr água suja do telhado que cheira mal nos corredores e na sala de
professores)

Outro (técnicos,
pessoal

administrativo,
etc)

E.B. Santiago Maior

Bom, embora com a formação dos Agrupamentos, os docentes passem
muitos intervalos em deslocações e se relacionem menos uns com os
outros do que antes.

Outro (técnicos,
pessoal

administrativo,
E.S. Diogo de Gouveia

É um clima normal de uma escola onde trabalham muitas pessoas com
diferentes personalidades. Mas no geral é bom.

Outro (técnicos,
pessoal

administrativo,
E.S. Diogo de Gouveia

Escola que tem alunos de várias nacionalidades e de vários extratos sociais.
Normalmente não existem casos de indisciplina.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santa Maria

Por vários constrangimentos os meus dois filhos devem ter tido 20
professores em 4 anos... no ensino básico…

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santa Maria

A escola é um espaço seguro. O pessoal não docente é muito prestável
aquando da receção do meu educando. A professora titular é muito
acessível e mostra-se sempre disponível, quer para com o meu educando,
quer para mim, encarregada de educação.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santa Maria

Acho que o clima da escola é razoável, pessoalmente ainda não tive
qualquer problema como meu educando, no entanto já presenciei alguns
episódios menos bons, mas que a meu ver, a responsabilidade é da má
formação de alguns pais e má educação dos alunos.

Pai /
Encarregado de

E.B. Santa Maria Existe pouca segurança
Pai /

Encarregado de
Educação

E.B. Santa Maria
Em relaçao à segurança dos alunos, acho que a escola teveria ter mais
auxiliares  para vigiar o recinto durante as pausas das aulas.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santa Maria

A escola deveria ter mais segurança, pois trata se de uma escola em que
grande parte dos alunos são de bairros problemáticos o que faz que o clima
seja um pouco diferente de outras escolas e mais complicado.



Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santa Maria

Penso que em termos de segurança podia ser reforçada (quer nos
intervalos, uma vez que é frequente haver muitas brigas entre os miúdos) e
na entrada principal, pois muitas vezes ao ir buscar a minha educanda
deparei-me com o portão principal totalmente aberto verificando-se entrada
e saída de alunos bem como encarregados de educação.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santa Maria

A escola precisa mais auxiliares de ação educativa para fazer face às
necessidades de segurança dos alunos principalmente nos momentos de
intervalos e almoços.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santa Maria

A escola tem muitos alunos de etnia cigana, deveriam dividir os alunos por
os outros agrupamentos, de forma a ficar mais equilibrado. Visto serem
alunos problemáticos.

Pai /
Encarregado de

E.B. Santa Maria Deveria estar um mediador e uma pessoa responsável pela portaria.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santa Maria

Deve existir mais contratação de pessoal auxiliar e da área de
segurança/vigilância de forma a minimizar conflitos.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santa Maria

A minha filha gosta da escola, da professora e dos colegas, bem como das
auxiliares. Sente-se bem lá!
Claro que há coisas que podem ser melhoradas, como o número de
auxiliares. Penso que alguns problemas, como conflitos entre alunos (que
por vezes são de uma violência assustadora), poderiam ser controlados
mais facilmente com mais pessoal.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santa Maria

Escola que poderia ser melhorada no espaço que há para brincar e através
da colocação de mais assistentes operacionais

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santa Maria

Quando respondi não na questão 2, foi devido a situações de falta de
professores nas turmas, quando existe a impotência por parte dos pais e
corpo diretivo na escolha de melhores professores e/ou condições.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santa Maria

Tem um clima seguro, apesar de existirem muitos alunos de etnia cigana e
de vários bairros problemáticos.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santa Maria

Quando o agrupamento tinha a exclusividade do ensino articulado com o
conservatório, o ambiente escolar era melhor.



Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santa Maria

A escola é um local com um clima razoavelmente harmonioso, verifica-se
que existem procedimentos e regras que zelam pela segurança dos alunos
(nomeadamente o portão fechado, funcionários a entrada/saída, a não
permissão da entrada sem consentimento da escola, o reconhecimento das
crianças). Relativamente, a professora denota-se preocupação pelo bem
estar pessoal e social dos alunos. Tal como pela sua evolução na
aprendizagem.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santa Maria

Considero que a Escola E.B. Santa Maria continua a ter o estigma que
ganhou há muito, principalmente pela heterogeneidade do seu público
escolar, sendo este o fator de maior instabilidade para o clima da escola.

Pai /
Encarregado de

E.B. Santa Maria É um clima tranquilizador

Pai /
Encarregado de

E.B. Santa Maria podia ser melhor
Pai /

Encarregado de
E.B. Santa Maria Nada a comentar

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santa Maria

Poderia melhor em relação à grande maioria dos alunos de étnia cigana. O
meu educando tem medo deles. Os pais deles entram na escola sem
respeito algum. Nós os outros pais, ficamos apenas ao portão para receber
as nossas crianças, os horários, entrada nas aulas, regras a seguir dentro
da escola, cumprimento dos períodos letivos, etc .

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santa Maria

Bem orientado.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santa Maria

Numa escola Type, seja esta ou outra, a vigilância é muito importante, e os
auxiliares devem ser capazes de intervir nas acções, quando necessário.
Para tal, devem ser pessoas mais jovens e capacitadas para tal e não
pessoas idosas que tem receio de reagir e preferem proteger-se, saindo.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

Tem bom ambiente

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

Na escola do meu educando não têm havido muitos casos problemáticos,e
os poucos que existiram foram prontamente resolvidos.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

A escola poderia ser mais segura, caso existissem mais assistentes
operacionais que assegurassem o bom ambiente escolar.



Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

Apesar de considerar a escola um espaço seguro, por vezes a falta de
recursos humanos principalmente assistentes técnico ou vigilantes, leva a
que em muitas situações os alunos fiquem desprotegidos e não tenham um
suporte para a resolução de situações de risco entre eles, nomeadamente
alguns casos de quebras de regras e algumas situações de conflito entre
eles.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

Acho a escola muito pouco segura devido a falta de funcionários os miúdos
nos intervalos não são praticamente vigiados existem miúdos que se
agridem uns aos outros e tudo dentro da escola e sem conhecimento de
ninguém .

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

No geral é bom. Gostaria de reforçar a importância de uma maior vigilância
na portaria.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

Até ao momento não tenho nada a dizer

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

A escola precisa de obras, precisa de mais auxiliares, precisa de fornecer
melhores alimentações

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

Falta uma estrutura mais solida a todas as escolas do país. Cada
profissional da Educação age conforme acha melhor, quer na sua conduta
com as crianças, quer no que respeita à segurança das mesmas. Estes
aspectos tão importantes merecem as mesmas regras implantadas em
todas as escolas sem excepção. Todos os profissionais deveriam agir
conforme as regras, não estando as crianças jogadas à sorte, como na
realidade infelizmente acontece. Existem grandes falhas na segurança
assim como existem injustiças praticadas e desigualdades. As escolas
precisam de ser mais monitorizadas.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

Na minha opinião, julgo que a escola está bem estrutura e organizada,
desde o acesso na entrada até à sala de aula. Os alunos também são
conhecedores dessas mesmas regras, pontos de encontro, organização e
respeito pela estrutura.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

A minha filha é uma criança feliz e gosta da escola, só posso concluir que a
escola contribui de uma forma positiva para que isso aconteça

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

Foi a escola que eu frequentei, a minha irmã e agora as minhas filhas,
sempre gostei do clima da escola mas certamente há diversos aspetos a
melhorar na escola sempre.



Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

Bastante insegurança, bullying. Falta de vigilância e de limpeza.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

Muita coisa a melhorar! Nota-se que há falta de pessoal para vigiar os
alunos e manter as salas limpas.

O acesso à docente e a relação professor/aluno/encarregado de educação
é muito boa.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

Penso que o clima de escola não é o ideal sobretudo porque há muitas
situações de violência nos recreios, ninguém interfere, ninguém as assume.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

As escolas de freguesias rurais, pequenas, são uma grande vantagem pela
dinâmica criada, em sala de aula, pois com grupos mais pequenos os
docentes conseguem criar dinâmicas na sala , de maior qualidade,
distribuindo mais atenção a todas as dinâmicas e aos alunos.
Contudo com o envelhecimento, comodismo, falta de iniciativa e estagnação
da auxiliar da Eb, é difícil termos confiança na segurança da escola após o
período letivo. Quando vou buscar à tarde o meu educando está quase
sempre sozinho ou com um colega na escola e raramente vejo a auxiliar,
quando a encontro está sempre ao telemóvel sem dar atenção nenhuma
ao(s) aluno(s).
Aproveito para propor o encerramento das AECS  às 17h30, poderia
atenuar esta falta, já que os alunos estariam em atividade de grupo e
acompanhados.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

O meu educando nao se queixa em relação ao clima da escola , mas sei
que por vezes as coisas não correm da melhor forma, mas isso acontece
em todas as escolas

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

Quanto ao clima da escola acho que deveria haver mais supervisão dos
auxiliares, uma maior atenção a quem entra e sai da escola e que os
auxiliares tenham mais empatia com as crianças.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

Até à data mostraram ser responsáveis e atenciosos com as crianças.



Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

Ao longo dos anos tem sido uma preocupação da comunidade escolar
professores, funcionários , pais e alunos tornar a escola um espaço  em que
as crianças considerem a escola a sua segunda casa. No entanto se a
junção de varias idades por um lado tras benefícios  por outros pode trazer
problemas, idades e comportamentos muito dispares e onde o numero de
vigilantes e auxiliares de educação, é  na maioria das vezes reduzido, pode
criar um clima menos seguro do que seria desejado.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

Considero que o cilma de escola é agradável, familiar e seguro.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

Este questionário está completamente "fora de tempo". Na realidade que
todos vivemos, em tempo de pandemia, comentar acerca do clima da
escola, parece-me desadequado. No entanto, parece-me muitissimo
adequado falar do extraordinário trabalho que certas equipas estão a ter,
nomeadamente alguns dos professores titulares. Falo na qualidade de
encarregado de educação de um educando do 1º ano, a escola entra todos
os dias pela nossa casa, de uma forma absolutamente extraordinária, pelas
voz, e pelas imagens de video (videochamadas, videoaulas, telefonas) que
a professora titular do 1ºB tem com a sua turma. Um esforço que ultrapassa
muitissimo o que é esperado, uma dedicação de quem se preocupa com o
ensinar, o garantir que todos tem acesso aos meus meios, e ao mesmo
ensino. O clima de escola que se vive nesta casa é o melhor que se podia
pedir, não fosse o facto dos meus educandos estarem privados de brincar
no jardim da escola, e tudo isso se deve ao extraordinário trabalho da
Professora titular do 1ºB. Parabéns Professora Ana Carla Feixeira. Espero
que possa ser a professor titular destes meninos no próximo ano, como eles
necessitam d si. Para quem estiver a ler este comentário, vale a pela refletir
no esforço burocrático que pode representar manter esta professora com
esta turma, são medidas desta natureza que promovem o verdadeiro
sucesso escolar.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

Na minha opinião e devido ao facto de não existirem funcionários
suficientes, a vigilância, segurança e higiene dos espaços partilhados pelos
alunos está comprometida e por conseguinte os alunos não têm um clima
escolar saudável.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

Terão que pensar sempre acima de tudo quando tomam qualquer decisão
no bem estar dos alunos



Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

Ambiente saudável e muito boa relação entre todos os intervenientes
educativos.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

A minha filha frequenta a Santiago maior há dois anos e nunca teve
problemas.So tenho coisas boas a dizer da professora e das auxiliares que
sempre foram muito solicitas a ajudar.Obrigada a todos

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

A sala de aula de inverno é fria e de verão é muito quente.
A biblioteca tem sempre um clima muito quente

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

Destaco o profissionalismo e o empenho dos professores, bem como o bom
atendimento pelos professores e pelos funcionários.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

Pouco seguro porque tem poucos Assistentes Operacionais

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

O clima de escola é bom, no entanto nota-se um défice de recursos
humanos, nomeadamente assistentes operacionais.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

Na minha opinião acho que há uma boa relação entre todos os
intervenientes da comunidade educativa e que todos tentem dar o seu
melhor para que tudo corra o melhor possível.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

Muito Bom - Funciona como uma família. Há uma preocupação / protecção
constante dos alunos

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

Número insuficiente de assistentes operacionais.
Espaço exterior pouco acolher e seguro.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

Devido à falta de pessoal auxiliar, a escola não oferece um ambiente
seguro. Também a limpeza insuficiente dos wc's e a falta de produtos de
higiene (papel higiénico e sabonete) são situações inaceitáveis, quer pelos
alunos quer pelos encarregados de educação.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

Muito bom

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

Penso que seja bom, temos tido professores calorosos e dedicados aos
alunos e ao ensino. Além disso temos uma auxiliar de excelência. Em
relação às crianças não temos tido problemas de maior. A meu ver as
crianças são felizes nesta escola.



Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

Acho que a escola necessita de mais apoio de assistentes operacionais.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

so nao deveria haver alunos com grande diferença de idade em turmas de
alunos mais novos

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

so nao deveria haver alunos com grande diferença de idade em turmas de
alunos mais novos

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

Na escola de Santiago Maior há muitos pontos a melhorar.
Vou enumerar alguns:
1- Mais abertura aos pais para a participação de atividades realizadas na
escola.
2- Mais assistentes operacionais para a vigilância dos alunos e limpeza do
recinto escolar.
3- Mais aproximação da direção aos professores, principalmente aos do 1º
Ciclo.
4- A divulgação antecipada da informação para os pais e para os
professores.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

É evidente a falta de colaboradores Auxiliares de Educação. (em contexto
pré-covid19)

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

É evidente a falta de colaboradores Auxiliares de Educação.(Em contexto
pré-covid19).

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

Clima igual a tantas outras, não se distingue nem pela positiva ou negativa.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.B. Santiago Maior

Considero que existe uma relação de proximidade entre os alunos, famílias
e toda a comunidade escolar o que facilita o percurso escolar das crianças e
jovens.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.S. Diogo de Gouveia

Escola calma onde os alunos gostam de estar e participam e dinamizam
muitas atividades, apoiadas pela direção e respetivos professores.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.S. Diogo de Gouveia

De forma geral tem um bom ambiente quer entre alunos, quer entre
alunos/professores e alunos/auxiliares.



Pai /
Encarregado de

Educação
E.S. Diogo de Gouveia

Pelo que sei o clima da escola é adequado embora alguns aspectos
pudessem ser melhorados.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.S. Diogo de Gouveia

Não tenho informações para fazer qualquer comentário.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.S. Diogo de Gouveia

Considero a escola um local seguro, que há bom ambiente escolar e que se
promove a aceitação e o respeito para diferanças dos alunos que
frequentam a escola.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.S. Diogo de Gouveia

A escola tem boas instalações e condições para os alunos.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.S. Diogo de Gouveia

O clima de escola é ótimo. Mais, dizer que se trata de uma escola com
elevado e transversal sentido de responsabilidade no que aos diferentes
grupos profissionais concerne.

Pai /
Encarregado de

Educação
E.S. Diogo de Gouveia

Esta é e sempre foi uma escola que considero boa, onde a relação entre
alunos e todo o corpo docente e restantes funcionários foi de confiança,
partilha e AMIZADE, que continue a ser uma referência para todos!

Pai /
Encarregado de

Educação
E.S. Diogo de Gouveia

Boa


