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1 – Equipa 

A subequipa responsável pela avaliação do Critério 2 (CAF) – Planeamento e estratégia e o Subcritério 2.1-

Recolher a informação relacionada com as necessidades presentes e futuras das partes interessadas -

"Expetativas e Desafios" na transição entre ciclos  é constituída pelos seguintes elementos: 

Subequipa: 

 

 Pedro Laja 

 Ana Catarina Pinto 

 Maria da Luz Marques 

 Raquel Ferreira 

Nota: Esta equipa contou com o apoio do professor Paulo Ribeiro, ao nível informático, embora não 

esteja colocado, atualmente, neste Agrupamento. 

 

2 –Modelo  

Após a constituição da equipa de trabalho responsável pela avaliação do Critério 9 – Resultados internos: Nível de 

eficiência, a mesma implementou o processo de autoavaliação deste critério, baseado no modelo de 

monitorização da CAF Educação 2013 (CommonAssessmentFramework / Estrutura Comum de Avaliação), um 

modelo de análise organizacional, baseado no modelo de gestão de excelência da EFQM (European Foundation 

for QualityManagement), que permite à escola realizar o seu exercício de autoavaliação. O modelo CAF é uma 

ferramenta de autoavaliação da qualidade da organização desenvolvida ao nível da União Europeia. A sua 

implementação permitiu a identificação dos pontos fortes e das áreas a melhorar no critério escolhido, 

preparando as justificações e fundamentações das fragilidades identificadas.  

3 –Instrumentos 
 

Para a recolha de dados, optou-se por aplicar o inquérito-questionário, adaptado, tendo por referência, 

igualmente, um dos questionários disponíveis na página eletrónica da DGAP (Direcção-Geral da Administração 

Pública) e elaborado pelo EIPA (EuropeanInstitute for PublicAdministration). O sistema de pontuação utilizado foi 

adaptado à realidade do Agrupamento, bem como aos seus destinatários. Assim, antes da apresentação dos 

resultados, foi indicada a respetiva escala de pontuação. A Equipa adaptou e simplificou a escala da CAF, 2002, 

de forma a torná-la mais percetível e adequada à realidade local:   

Nunca Poucas vezes Bastantes vezes Quase sempre Sempre Não sabe 

1 2 3 4 5 NS 
 

Tabela 1- Escala utilizada nos questionários 

 

Há a salientar que se optou por acrescentar um grau na escala, denominado “Não sabe”, uma vez que se 

poderia colocar a questão de haver indicadores para os quais o público-alvo poderia não ter opinião formada 

e/ou não ser relativo à sua área de conhecimento. 

4– Metodologia aplicada na Avaliação – Critério 2- Planeamento e estratégia 



 

 4 
  Relatório de Apresentação e Análise de Resultados- Critério 2-Expetativas e Desafios" na transição entre ciclos - 2018-2019 

O Inquérito aos alunos é apresentado no último período, depois de dois terços do ano letivo concluído, 

permitindo-lhes fazer uma reflexão sobre os seus receios e desafios que tiveram que ultrapassar no decorrer 

deste ano letivo. 

Universo de referência: alunos dos 4.º e5.º anos de escolaridade do AEV.  

Amostra: A amostra que se segue foi proposta, analisada e aprovada na reunião da equipa de autoavaliação, do 

dia 28 de novembro de 2018, por todos os elementos, tendo em conta a organização e comunidade educativa: 

Totalidade de Alunos: 4º e 5.ºanos de escolaridade do AEV (40 + 40 = 80). 

Realização do Trabalho de Campo: de janeiro a julho de 2019.  

Método de recolha de informação: inquérito por questionário e recolha de evidências via net, pela EAA.  

Tipo de inquérito: questionário estruturado. 

Inquérito - Critério 2 – Planeamento e estratégia - "Expetativas e Desafios" na transição entre ciclos. 

Número máximo de respostas obtidas: 75 respondentes 

 

Grupo de 
respondentes 

Nº de questionários 
distribuídos 

Nº de questionários 
recebidos/respondentes 

Percentagem de 
respostas obtidas 

Alunos 5º ano 40 38 95% 

Alunos 1º ciclo 40 37 92,5% 

Totais 80 75 93,8% 

Tabela 2- Níveis de participação/taxa de respondentes 

 

 

5 – Operacionalização do processo 
 

Nesta segunda etapa, as equipas desenvolveram o seu trabalho da seguinte forma: 

 
2.ª Fase 

 
Equipas 

responsáveis 

pela avaliação do 

Critério 9-Resultados 

internos: Nível de 

eficiência (Os 

métodos de estudos 

promovem o sucesso 

escolar) 

 Ação Data2018/19 

 Escolha de subcritérios, indicadores e evidências; dezembro 

   Elaboração dos questionários; janeiro 

 Discussão e aprovação dos questionários; fevereiro 

 Distribuição e disponibilização dos questionários ao público-alvoon-

line, através da página web do Agrupamento; 

 
maio/junho 

 Recolha de dados /Tratamento estatístico; junho/julho 

 Análise de dados e elaboração de relatório; junho/julho 

 Apresentação de resultados à comunidade escolar – Conselhos 

Pedagógico e Geral (Placares Informativos e Página web ). 

 
julho 

 Apresentação de resultados à comunidade – Página web. agosto/setembro 

Tabela 3- Ações das equipas de avaliação ao critério 8 – Resultados da responsabilidade Social 
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6 – Apresentação dos Resultados obtidos  

6.1 – Resultados do Inquérito/Questionário  

Neste ponto, pretende dar-se a conhecer os resultados obtidos, em função de toda a informação recolhida e cujo 

instrumento utilizado foi o inquérito/questionário. A sua aplicação incidiu sobre um universo de amostra indicado 

no ponto 4.A Equipa de Autoavaliação constatou que o nível de participação foi de 95%, no 5ºano,e 92,5% no 1º 

ciclo. Assim, globalmente, a participação da população-alvo foi  93,8%, o que se considerou Muito Bom. 

A Equipa de Autoavaliação, durante o tratamento dos dados dos inquéritos/questionários, deparou-se com uma 

percentagem média de 5,9% alunos que respondeu “Não sabe”/Não respondeu”, no 2º ciclo, em quase todos os 

itens que faziam parte dos questionários, com exceção dos itens 2,5,6,7,8,13 e 25 que correspondem, na sua 

maioria, ao “ Saber estar”. Relativamente ao inquérito do 1ºciclo, no lll grupo, 20,3% dos alunos, em média Não 

sabe”/Não respondeu. 

Para a apresentação adequada dos resultados obtidos, separamos os ciclos, uma vez que o fator idade e o ano 

frequentado são determinantes para a perspetiva que os alunos têm face à mudança de ciclo. Segue a respetiva 

análise. 

Análise dos Resultados dos Inquéritos:"Expetativas e Desafios" na transição entre ciclos",a saber: 

6.1.1 – Grupo I das questões do inquérito/questionário. 

No que diz respeito ao Grupo I, constituído por 29 itens, pretende-se saber: 

As dificuldades/facilidades sentidas pelos alunos que frequentaram, este ano, o 5ºano, nos seguintes aspectos: 

 Dificuldades de adaptação 

 Desafios às competências dos alunos 

 Saber estar 

 Sentimento de pertença 

 Autonomia 

 Impactos na vida pessoal do aluno 

6.1.1.1–Público-alvo: Alunos do 5.º ano 

Respondentes: 38 

Assim, os resultados alcançados, no respeitante a “Dificuldades de adaptação", presentes nos itens 

11,12,13,14,15 e 16, revelaram que, em média, 6,7% dos alunos não responderam ou não sabe. Dos restantes 

alunos, 26,4% (9) afirmam que tiveram dificuldades na relação com os diferentes funcionários, 13,9% (5) 

relativamente aos diferentes professores, 23,7% (9) em relação aos colegas de turma, 19,4% fazem referência 

à nova escola, 8,6% (3) salientam as novas disciplinas e 16,6%(6) na organização dos trabalhos escolares. Em 

média, dois terços dos alunos, 68,4% (26), não sentiram qualquer tipo de dificuldade de adaptação. No que diz 

respeito a "Desafios às competências dos alunos", presentes nos itens 1,2,3,4,5 e 20, revelaram que, em 

média, 5,3%(2) dos alunos não responderam ou não sabem. Assim, 68,8% (22) dos alunos reconheceram que 

alcançam boas notas e 12,5% (4) afirmaram ser mais difícil tirar boas notas. Relativamente ao item " Tive de 
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estar mais atento nas aulas", 52,6% (20) afirmaram a necessidade dessa atitude, mas 39,4%(15) dos têm 

opinião contrária. No que respeita à exigência dos professores, 38,9% (14) dos afirmaram que tal acontece e 

44,4%(16) dos alunos não notam diferenças. Constatou-se que 16,2%(6) dos alunos afirmaram que as 

matérias de estudo foram mais complicadas, enquanto 64,9% (24) dos alunos consideram que tal não 

acontece. “Tive de estudar mais para alcançar bons resultados”, 42,1% (16) dos alunos reforçam a 

necessidade dessa atitude, mas 42,1% (16) não se revêem nessa necessidade e em 15,8% (6) tal situação 

pode acontecer com alguma regularidade. Finalmente,"Tive mais trabalhos de casa.", 47,2% (17) dos alunos 

constataram que tal acontecia, no entanto 11,1% (4) dos alunos acharam que não e 30,6%(11) dos alunos 

revelaram que tal situação pode acontecer com alguma regularidade. 

 No que concerne aos resultados obtidos nos itens 6,7,8,9 e 25, relativamente a “ Saber estar”, verificou-se que 

no item "Soube comportar - me nas aulas",  71%(27) dos alunos afirmaram que sim, 15,8% (6) dos alunos 

bastantes vezes, enquanto 13,2%(5) dos alunos acham que não. 76,4%(29) dos alunos afirmaram que "Soube 

comportar-me nos intervalos" enquanto 18,4% (7) dos alunos afirmam que tal acontece com alguma 

regularidade e 5,3%(2) não. Relativamente a "Soube comportar-me na cantina.", 79%(30) dos alunos afirmaram 

que tal acontece sempre, 15,8% (6) dos alunos  bastantes vezes e 5,3% (2) dos alunos afirmam que não. 

Relativamente a novas amizades, 75,7% (28) dos alunos afirmaram que acontece sempre, 16,2% (6) dos 

alunos acontece com regularidade e 8,1% (3) dos alunos afirmam que não. 86,8% (33) gostaram de conhecer e 

estar com mais gente e apenas 2,8% (1) pensam de forma contrária. 

No que diz respeito à Autonomia, presente nos itens 10 , 21,22,23,26,27,28 e 29 ,verificou-se que 60% (21) dos 

alunos afirmaram que "pode escolher atividades/ clubes do meu agrado", enquanto 25,7% (9) declararam 

exatamente o contrário. Relativamente a"ter mais responsabilidades" é sentido por 73% (27) dos alunos e 

10,8% (4) não têm essa perceção. Nos resultados alcançados, no respeitante ao sentimento de "liberdade", 

constatou-se em 48,6% (17) dos alunos e quase ausência do mesmo em 31,4% (11) dos alunos. Nos 

itens,"Utilizei mais o computador" é referido por 45,9% (17), no entanto 37,8% (14) afirmaram o contrário, e 

"Tive livre acesso à biblioteca sempre que precisei de fazer pesquisas, estudar, etc." 71,1% (27) dos alunos 

afirmaram ter usufruído deste espaço e 21%(8) dos alunos não. Relativamente a " Tive menos apoio no estudo 

por parte da minha família", é afirmado por 30,5% (11) dos alunos e no item " Fui ajudado pela diretora de 

turma sempre que precisei", em 78,4% (29) há um reconhecimento sobre a eficácia dessa ajuda não partilhada 

por 13,5%(5) dos alunos. Por 55,5% (20) dos alunos é afirmado que " Estar em grupos nas disciplinas de 

Português, Matemática e Inglês ajudou-me muito" e 25%(8) não são da mesma opinião. 

No que diz respeito aos Impactos na vida pessoal do aluno, presentes nos itens 18 , 19 e 24, verificou-se que 

no item "Tive menos tempo para realizar as atividades fora da escola" é referido apenas por 14,3% (5) dos 

alunos e " Perdi muito tempo em deslocações entre casa - escola" é referenciado por 26,5% (9) dos alunos. No 

respeitante a "Sair mais tarde da escola" apenas 27% (10) fazem referência a esse facto. 
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No que concerne aos resultados obtidos relativamente a "Sentir-me, no início, desamparado por não conhecer 

ninguém ou quase ninguém", apenas 22,2% (8) dos alunos experienciaram esse sentimento. 

6.1.1.2–Em relação aos Grupos I, ll e lll, constituídos por 38 questões, pretende-se saber:  

 A imagem que o aluno tem de si próprio enquanto aluno. 

 A imagem que o aluno tem de si próprio enquanto pessoa. 

 As expectativas relativamente à mudança de ciclo. 

6.1.1.2.1–Público-alvo: Alunos do 1.º Ciclo - 4.º ano. 

Respondentes:37 

 I - Enquanto aluno eu: 1 2 3 4/5 NS 

1. Estou satisfeito com as minhas notas. 5,6%  = 2 2,8%  = 1 5,6%  = 2 86,1%  = 31 2,6%  = 1 

2. Faço sempre todas as tarefas pedidas pelos professores. ------- 5,4%  = 2 2,7%  = 1 91,9%  = 34 ------------ 

3. Peço ajuda ao professor,quando tenho dificuldades. --------- 27%  =10 13,5%  =5 59,4%  = 22 -------------- 

4. Peço ajuda em casa, quando tenho dificuldades. 5,4%  = 2 21,6%  = 8 16,2%  = 6 56,7%  =21 ------------ 

5. Quero ter sempre melhores resultados. ----------- ----------- 2,8%  = 1 97,2%  =35 2,6%  = 1 

6.  Gosto mais de ter sempre o mesmo professor ao longo 
do ano. 

9,1%  = 3 12,1%  = 4 9,1%  = 3 69,7%  = 23 10,3%  = 4 

7.  Gosto mais de ter vários professores ao longo do ano. 28,6%  =10 17,1%  = 6 11,4%  = 4 42,8%  = 15 5,1%  = 2 

8. Demoro muito tempo a organizar-me para fazer os 
trabalhos escolares. 

23,5%  = 8 41,2%  = 14 5,9%  = 2 29,4%  = 10 7,7%  = 3 

 

No que concerne aos resultados obtidos relativamente aos desempenhos enquanto aluno, verificou-se que 

86,1% (31) dos alunos estão satisfeitos com as suas notas e 97,2% (34) dos alunos ambicionam ter sempre os 

melhores resultados. 91,9% (34) realizam sempre todas as tarefas solicitadas pelos professores e 59,4% (22) 

pedem ajuda ao professor a quando têm dificuldades, no entanto 56,7% (21) dos alunos solicitam ajuda em casa. 

Provavelmente, a ajuda em casa não foi suficiente e então solicita-a ao professor. Diretamente relacionado com 

este aspeto, salienta-se que 29,4% (10) têm dificuldades em organizar-se com os trabalhos escolares. 

Relativamente a terem o mesmo professor ao longo do ano, é o desejo de 69,7% ( 23) dos alunos, mas quando 

inquiridos acerca de ter vários professores, que é afirmado por 42,8% (15) alunos, gerou-se alguma confusão na 

interpretação. 

Relativamente à  visão, aluno  enquanto pessoa, expressa nas questões do ll grupo, constatou-se que: 

 II - Enquanto pessoa eu: 1 2 3 4/5 NS 

1. Sou responsável. ---------- 10,8%  = 4 13,5%  = 5 75,7%  = 28 ----------- 

2. Preocupo-me em ser boa pessoa. 2,7%  = 1 2,7%  = 1 5,4%  = 2 89,2%  = 33 ------------- 

3. Sou uma pessoa nervosa. 3,1%  = 1 31,3%  = 10 12,5%  = 4 53,2%  = 17 12,8%  = 5 

4. Gosto de ajudar os colegas. 2,7%  = 1 5,4%  = 2 8,1%  = 3 83,8%  = 31 ----------- 

5. Gosto de ser ajudado. 2,6%  = 1 11,1%  = 4 5,6%  = 2 80,5%  = 29 2,6%  = 1 

6.  Preocupo-me em ser bom aluno. ------------- 5,4%  = 2 8,1%  = 3 86,5%  =32 ---------- 

7.  Porto-me bem. ---------- 8,6%  = 3 2,9%  = 1 88,5%  = 31 5,1%  = 2 

8. Respeito os adultos. ------------ 2,8%  = 1 11,1%  = 4 86,1%  = 31 2,6%  = 1 

9. Cumpro as ordens que me são dadas. ----------- 5,4%  = 2 5,4%  = 2 89,2%  =33 ------------ 
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É curioso verificar que 2,7% dos alunos não têm preocupação em “ser boa pessoa, nem ser ajudado e nem 

ajudar os colegas”. Por outro lado, no item " sou uma pessoa nervosa", 12,8% dos alunos não respondem ou não 

sabem, 53,2% consideram que sim e 34,4% consideram que não. Em média, 85% dos alunos, enquanto 

pessoas, consideram-se com competências no âmbito do saber estar bastante elevadas, como pode ser 

observado na tabela. 

Relativamente às questões relacionadas com a transição do 4º para o 5ºano, aos alunos do 1º ciclo, constatou-

se:  

 III - Quando for para o 5ºano, eu acho que: 1 2 3 4/5 NS 

1. Vai ser mais difícil ter boas notas. ----------- 9,7%  = 3 9,7%  = 3 80,7%  = 25 15,4%  = 6 

2. Vou ter de estar mais atento nas aulas. ----------- ---------- 8,3%  = 3 91,6%  = 33 2,6%  = 1 

3. Os professores serão mais exigentes. ---------- 3,4%  = 1 --------- 96,6%  = 28 20,5%  = 8 

4. As matérias de estudo vão ser mais complicadas. ---------- 10%  = 3 3,3%  = 1 86,6%  = 26 17,9%  = 7 

5. Vou ter de estudar mais para alcançar bons resultados. ---------- ---------- 5,6%  = 2 94,4%  = 34 2,6%  = 1 

6.  Vou saber comportar-me bem. ---------- ------ 8,6%  = 3 91,4%  = 32 5,1%  = 2 

7.  Vou fazer novos amigos. 3,1%  = 1 6,3%  = 2 9,4%  = 4 81,3%  = 26 12,8%  = 6 

8. Vou poder escolher atividades/ clubes. 6,1%  = 2 6,1%  = 2 3%  = 1 84,8%  = 28 10,3%  = 4 

9. Vou ter medo de lidar com muitas pessoas. 33,3%  =9 3,7%  = 1 7,4%  = 2 55,5%  = 15 25,6%  = 10 

10. Vou sair mais tarde da escola. 16,4%  = 4 8,3%  = 2 20,8%  = 5 54,2%  = 13 33,3%  =13 

11. Vou ter mais responsabilidades. ---------- ----------- 5,7%  = 2 94,3%  = 33 5,1%  = 2 

12.  Vou gostar de estar com mais gente. --------- 6,5%  = 2 3,2%  = 1 90,3%  = 28 15,4%  = 6 

13. Vou ter mais liberdade. 9,5%  =2 9,5%  =2 -------- 81%  = 17 41%  = 16 

14. Vou utilizar mais o computador. 6,7%  = 2 10%  = 3 ---------- 83,3%  = 25 17,9%  = 7 

15. Vou ter dificuldade em adaptar-me a uma nova escola. 18,5%  = 5 11,1%  = 3 14,8%  = 4 55,5%  = 15 25,6%  = 10 

16. Vou ter dificuldade em adaptar-me a novas disciplinas. 3,6%  = 1 17,9%  = 5 7,1%  = 2 71,5%  = 20 23,1%  = 9 

17. Vou ter dificuldade em adaptar-me a vários professores. 7,4%  = 2 14,8%  = 4 11,1%  = 3 66,6%  = 18 25,6%  = 10 

18. Vou ter menos tempo para realizar as atividades fora da 
escola. 

12,5%  = 3 12,5%  = 3 4,2%  = 1 70,9%  = 17 33,3%  =13 

19. Vou perder mais tempo em deslocações entre 
casa/escola.  

28%  = 7 12%  = 3 ------------ 60%  = 15 30,8%  =12 

20. Vou sentir-me desamparado por não conhecer ninguém 
ou quase ninguém. 

20%  = 5 20%  = 5 12%  = 3 48%  = 12 30,8%  =12 

21. Vou ter mais trabalhos de casa. ----------- 4%  = 1 4%  = 1 92%  = 23 30,8%  =12 

 

Globalmente, em média, 19% dos alunos responderam “Não sabe”/Não responde, neste lll grupo, sendo  mais 

visível nos itens 9,10,12,13 ,15,16,17,18,19,20 e 21.   Assim, no que se refere a "As expectativas relativamente à 

mudança de ciclo" nos diferentes aspetos, a saber -Dificuldades de adaptação, Desafios às competências dos 

alunos, Saber estar, Sentimento de pertença, Autonomia e Impactos na vida pessoal do aluno 

Assim, os resultados alcançados, no respeitante a “Dificuldades de adaptação", presentes nos itens 9,15,16 e 

17, revelaram que, em média, 27% (10) dos alunos não responderam ou não sabem. Dos restantes alunos, 

37% (10) afirmaram que não têm medo de lidar com muitas pessoas, mas 55,5% dos alunos revelaram receios. 

Relativamente à adaptação à nova escola,29,7% dos alunos afirmaram que não será problema enquanto 

55,5% dos alunos revelaram receios. No respeitante às novas disciplinas, 21.5% dos alunos pensam que será 
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fácil a adaptação, mas 71,5% dos alunos têm opinião contrária. No que diz respeito aos professores, 22,2% 

dos alunos não manifestaram receios ao contrário de 66,6% daqueles. 

No que diz respeito a " Desafios às competências dos alunos",presentes nos itens 1,2,3,4,5 e 21, revelaram 

que, em média, 16,2% (6) dos alunos não responderam ou não sabem. Assim, 80,7% dos alunos 

reconheceram que vai ser mais difícil alcançarem boas notas e, relativamente ao item, " Tive de estar mais 

atento nas aulas”, 91,6% afirmaram da necessidade dessa atitude. No que respeita à exigência dos 

professores, 96,6% dos respondentes afirmaram que tal vai acontecer e constatou-se que 94,4% dos alunos 

afirmaram que as matérias de estudo foram mais complicadas e estudar mais para alcançar bons resultados, 

94,4% dos alunos reforça a necessidade dessa atitude. Finalmente,"Vou ter mais trabalhos de casa", 92% dos 

alunos pensam que isso poderá acontecer 

   No que concerne aos resultados obtidos nos itens 6,7 e 12,relativamente a “ Saber estar”, verificou-se que no 

item "Vou comportar-me bem", 91,4% dos alunos afirmaram que sim. Relativamente a novas amizades, 

81,3%dos alunos afirmaram que tal poderá acontecer sempre e 9,4% dos alunos afirmaram que não. 90,3% 

vão gostar de  conhecer e estar com mais gente. 

No que diz respeito à Autonomia, presente nos itens 8, 11,13 e 14,verificou-se que 84,8%  dos alunos 

afirmaram que "Vou poder escolher atividades/ clubes", enquanto 12,2% (9) afirmaram exatamente o contrário. 

Relativamente a "Ter mais responsabilidades" é a expectativa de 94,3% dos alunos Nos resultados 

respeitantes ao sentimento de "liberdade", tal é afirmado por 81% dos alunos e quase ausência do mesmo  em 

19%  dos alunos. Nos itens, "Vou utilizar mais o computador", é referido por 83,3% dos alunos, no entanto 

16,7% afirmam o contrário. Ressalva-se que, em média, 21,6% dos alunos responderam “Não sabe/Não 

responde”. 

No que diz respeito aos Impactos na vida pessoal do aluno, presentes nos itens 10 , 18 e 19,verificou-se que o 

item "Vou ter menos tempo para realizar as atividades fora da escola" é referido apenas por 70,9%  dos alunos 

e "Vou perder muito tempo em deslocações entre casa - escola" é referenciado por 60% dos alunos. No 

respeitante a "Sair mais tarde da escola",fazem referência a esse facto 54,2% dos alunos e 24,7% dos alunos 

pensam não ser afetados. Ressalva-se que, em média, 32,4% dos alunos responderam “ Não sabe/ Não 

responde”. 

No que concerne aos resultados obtidos relativamente a "Sentir-me, no início, desamparado por não conhecer 

ninguém ou quase ninguém", apenas 48% dos alunos pensam que esse sentimento vai acontecer 

6.1.1.3 – Em relação ao ultimo Grupo do questionário para ambos os anos, a saber "Para melhorar o 

funcionamento desta escola , eu: " 

Passo a transcrever algumas opiniões dos alunos 

Alunos do 5ºano  

"tive algumas dificuldades nos textes / Internet boa, / melhor cadeiras / mais computadores na biblioteca / mais 

cacifos / Que houvessem menos brigas e que os intervalos da manhã fossem maiores. / computadores com 
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jogos e podermos ver videos de youtubers na biblioteca /vender doces no bar / Tivéssemos uma sala própria 

para quem tivesse dificuldade de aprender, que as aulas de uma hora e meia fosse um pouco menos, que todas 

as salas de aula tivéssem colunas para quando fossemos ver algum vídeo ou outra coisa e que todos os alunos 

da escola reciclassem o lixo para não haver poluição ./ nova Internet e muito boa ,melhores condições em salas 

de alunos e novos computadores / Mais tempo livre, colegas minimamente mais simpáticos e menos 

pornográficos./ Melhores condições nas salas de aulas e recreios , ter um parque e emprestarem telemóveis 

escolares./ Que em vez de manuais usa-se-mos computadores tablets telemóveis... Gostava de ter 

computadores todos no windows 10. 

Gostava que confiassem no informático técnico da escola chamado Dinis Martins Marques nº6 5º A./ ter 

melhores condições em tudo/ mais auxiliares e comermos gelado á hora que quisermos / que as empregadas 

fossem mas simpáticas / mais diversões e muis tempo para a educação artistica / LIBERDADE / auxiliares mais 

bonitas e ter tarde livre todos os dias / que houvesse mais computadores na biblioteca ou houvesse menos 

barulho / pufes mais confortáveis na biblioteca e salas com cadeiras muito confortáveis / Ter as disciplinas bem 

distribuídas por dia pois trazemos as mochilas muito pesadas./ tecnologica , sala de estudo melhor e com jogos , 

numa parte do segundo ciclo ter vários jogos como o primeiro ciclo. Gostaria muito de ter estas melhorias na 

nossa escola./ Eu gostaria que não tivesse-mos tantos livros do mês, e sim um livro por ano. E ter mais tempo 

para brincar./ ter mais funcionárias e comermos gelados á hora que quisermos/ Gostaria que as casas de banho 

tivessem melhores condições./ Que não houvesse tantos livros para carregar na mochila/ mochila mais leve e a 

sala de alunos tivesse mais jogos" 

 

Alunos do 4ºano  

 

"Fosse com muitos amigos e professores / gostaria que fosse divertida e responsável ./ gostaria que fosse 

amigavel e educada / Fosse com muitos amigos e professores e colegas e ter varias salas / responsavel e 

educativa./ eu gostaria que a minha escola tivece . professores que nos apoiacen nas coisas mais difisseis e que 

tivesse sempre as minhas amigas / gostaria de fazer mais amigos/ Gostaria que tivesse um relvado e poucos 

conflitos./ eu gostaria que fosse divertida e menos complicada / Pequena e que a comida fosse boa./ EU 

GOSTAVA QUE A MINHA ESCOLA FOSSE PEQUENA , MAS QUERIA QUE TIVESSE MAIS MENINOS DO 

QUE A ESCOLA QUE EU FREQUENTO / Gostaria que a comida fosse melhor e que a escola fosse mais 

organizada./ Gostaria de ter mais intervalo e de ter tempo para estudar. / Eu gostaria que a minha escola fosse 

mais divertida se as professoras não ralhassem./ sem problemas e com pessoas que gostem de mim/ Gostaria 

que a escola fosse grande com atividades e com muitas pessoas/ grande e cheia de alunos/ Gostaria que na 

escola me sentisse segura e que tenha muitos amigos/ coberto no campo , os preços dos bares forem mais 

baratos / mais parques para podermos brincar, mais atividades novas./ EU gostaria de ter um conpotador para 

cada um dos alus e que podesemos fazer mais tpc com o compotador" 
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