


Que anos frequentam  
os seus educandos? 

1.



Sobre a nova APEE  
da EB23 Luís de Camões 

• Recorrer a meios 
diversos de divulgação 
da informação, 
nomeadamente site e 
facebook 

2.

• Disponibilidade da 
APEE EB23 Luís de 
Camões para 
comunicar com os 
pais através do mail 

Nível 5 
EXTREMAMENTE IMPORTANTE 



Sobre a nova APEE  
da EB23 Luís de Camões 

• Ter parcerias com 
descontos em 
entidades externas 

3.

•  Desenvolver ações    
como sessões e 
debates sobre temas 
específicos dos alunos 

Nível 5 
EXTREMAMENTE IMPORTANTE 



Sobre a nova APEE  
da EB23 Luís de Camões 

•  Bullying 
•  Nutrição 
•  Peso das mochilas 
•  Comportamento dos alunos 
•  Voluntariado 
•  Violência no namoro 
•  Segurança Rodoviária 

4.

•  Efeitos do álcool e drogas 
•  DST 
•  Gravidez na adolescência 
•  Distúrbios alimentares 
•  Discriminação e intolerância 
•  Funcionamento da biblioteca 
•  Deslocação para o ginásio 

Que temas gostaria de ver debatidos? 



Sobre a escola 
EB23 Luís de Camões 

5.

• Nível de satisfação com a qualidade da 
oferta educativa da escola 

Nível 3 
SATISFEITO 

• Nível de satisfação com o espaço escolar  
(recreio, cantina, bar) 



Sobre a escola 
EB23 Luís de Camões 

6.

O que pensa que pode/deve ser melhorado na escola? 

•  Inexistência de espaços para EF 
•  Transporte dos alunos para o 

ginásio 
•  Inexistência de espaços para 

trabalhos de grupo/ convívio 
•  Horários da biblioteca 
•  Comunicação Direcção/DT/Pais 
•  Refeições da cantina 
•  Degradação do espaço exterior 

•  Permanência dos alunos na 
escola fora do horário das aulas 

•  Criação de clubes de estudo e 
actividades 

•  Métodos de ensino (mais 
participativos, mais trabalhos de 
grupo, mais discussão em grupo) 

•  Aulas de apoio ao estudo para 
explicar a matéria e não só      
para ajudar nos TPC 



Quanto ao envolvimento  
e participação dos pais 

7.

• Promoção da participação dos encarregados de 
educação no processo de ensino e aprendizagem 
por parte dos Diretores de Turma 

Nível 3 
SATISFEITO 

•  Importância dada às opiniões dos Encarregados 
de Educação por parte dos Diretores de Turma 



Quanto ao envolvimento  
e participação dos pais 

8.

• Participação das famílias nas atividades 
escolares 

Nível 2 
POUCO SATISFEITO 

•  Informação sobre projetos e atividades  
extra-curriculares 



Quanto ao envolvimento  
e participação dos pais 

9.

• Planeamento da atividade letiva e não letiva 
dos educandos 

Nível 3 
SATISFEITO 

• Facilidade de contacto com a Direção 



Quanto ao envolvimento  
e participação dos pais 

10.

Que medidas pensa que deveriam ser 
tomadas para envolver mais os EE? 

•  Ir à escola, pontualmente, desenvolver alguma actividade 
com a turma (ex: Dia das Profissões) 

•  Organizar um evento ou festa e convidar os professores e 
funcionários 

•  Promoção de palestras e workshops 
•  Apresentação de todos os professores da turma aos 

Encarregados de Educação 



Recomendaria a escola  
a um amigo? 

11.


