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[EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PATRÍCIO PRAZERES/ EQUIPA
MULTIDISCIPLINAR ALARGADA – ANO 2021/2022]

A Equipa de Autoavaliação do Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres, atendendo à importância de recolher os últimos contributos dos
alunos quanto ao PEA – Projeto Educativo do Agrupamento, procurou caracterizar de algum modo alguns aspetos que os/as alunos/as ainda
gostariam de ver melhorados no nosso Agrupamento, a ter em consideração, se possível, na versão em revisão do Projeto Educativo do
Agrupamento.
A recolha de informações foi efetuada através de inquéritos específicos – construídos em versão digital e tendo sido disponibilizado o seu
preenchimento na página do agrupamento na Internet.
Após a resposta aos inquéritos, foi efetuado o seu tratamento, tendo sido analisados um total de 254 questionários, de alunas/os dos
segundo e terceiros ciclos do ensino básico. Destes, 46,9% pertencem ao 2.º ciclo do ensino básico e 53,1 % ao 3.º ciclo do ensino básico.
Quando perguntados acerca de que aspetos gostariam ainda de ver melhorados no nosso Agrupamento, de modo a procurar introduzir as
suas propostas na projecto Educativo do Agrupamento para o próximo triénio, verificou-se que as três respostas mais frequentes escolhidas
pelos/as alunos/as foram (note-se que as respostas não são mutuamente exclusivas):
Instalações Físicas / Equipamentos – 147 respostas (57,9%);
Clubes e Projetos de participação voluntária no Agrupamento (Tempos livres, Desporto, Música...) – 102 respostas (40,2%);
Associação de Estudantes – 85 respostas (33,5%).
Assim, verifica-se que os nossos alunos pretendem sobretudo ver melhorados aspetos que não dizem respeito ao clima ou às práticas
pedagógicas propriamente ditas, mas às condições físicas e materiais do espaço escola e à existência de clubes, actividades e oportunidade
de associação que permitam aos alunos no espaço escola implementar outros papéis da sua vida muito importantes para além do papel de
estudante, como são o de tempos livres e o de movimento associativo que permite o exercício de uma cidadania activa.
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