
1. Como se sente em relação às medidas de segurança adotadas no
seu estabelecimento de ensino?

95 respostas

2. Acha que o seu estabelecimento de ensino está a organizar todos os
aspetos necessários para garantir que seja um local seguro?

95 respostas

Questionário sobre as condições de
regresso à atividade letiva presencial em 19
de abril - Não Docentes
95 respostas

Publicar estatísticas

Copiar

Nada confiante
Pouco confiante
Confiante
Muito confiante
Extremamente confiante

14,7%

7,4%

24,2%

51,6%

Copiar

Sim
Não
Não sei / não aplicável

8,4%

12,6%

78,9%

https://docs.google.com/forms/d/1JNqiRx6Q67kXYxqEm5wz1bwOG9S0YiQLzwDebGNRpD8/edit#start=publishanalytics


3. Sente que tem informação apropriada sobre as regras que deve
seguir para ajudar a prevenir o risco de transmissão de covid-19?

94 respostas

4. Todos os alunos estão a cumprir as regras de segurança no seu
estabelecimento de ensino?

94 respostas

5. Alguma das medidas de segurança não está a ser seguida
consistentemente pelos alunos? (marque todas as opções aplicáveis)

83 respostas

Copiar

Sim
Não

7,4%

92,6%

Copiar

Sim
Não
Não sei / não aplicável

21,3%
27,7%

51,1%
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Distanciamento físico

Usar máscara em aula

Usar máscara fora da aula

Higienização das mãos

71 (85,5%)71 (85,5%)71 (85,5%)

13 (15,7%)13 (15,7%)13 (15,7%)

29 (34,9%)29 (34,9%)29 (34,9%)

28 (33,7%)28 (33,7%)28 (33,7%)



6. Para além das opções anteriores, identifique outras

10 respostas

Vergonha o que se passa com salários dos A Técnicos, cuja responsabilidade e aumento de
serviço é uma realidade há anos e o acompanhamento d vencimento é nulo! Neste país só
aumenta o sal. mínimo e se atende os profs. Sindicatos nada fazem pelos AT!

Nada a mencionar.

nada

NÃO EXISTENTES

Alguns alunos não usam máscaras na sala de aula.

Distanciamento social

Retirarem as mascaras uns aos outros nos intervalos.

Destancia entre colegas.

Deveria haver mais destacamento nas salas de aulas

Entradas e saídas por portões diferenciados

7. Quão seguro se sente ao trabalhar atualmente no seu
estabelecimento de ensino?

95 respostas

Copiar
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2 (2,1%)2 (2,1%)2 (2,1%) 2 (2,1%)2 (2,1%)2 (2,1%) 3 (3,2%)3 (3,2%)3 (3,2%)
1 (1,1%)1 (1,1%)1 (1,1%)

13 (13,7%)13 (13,7%)13 (13,7%)12 (12,6%)12 (12,6%)12 (12,6%)

5 (5,3%)5 (5,3%)5 (5,3%)

22 (23,2%)22 (23,2%)22 (23,2%)

17 (17,9%)17 (17,9%)17 (17,9%)18 (18,9%)18 (18,9%)18 (18,9%)



8. Desde que o seu estabelecimento de ensino reabriu, acha que o seu
bem-estar:

94 respostas

9. Quais são as três maiores preocupações com a sua atividade
profissional atualmente?

95 respostas

Copiar

Melhorou
Ficou pior
Permaneceu o mesmo

63,8%

28,7%

Copiar
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Avaliação de desempenho

57 (60%)57 (60%)57 (60%)

59 (62,1%59 (62,1%59 (62,1%

35 (36,8%)35 (36,8%)35 (36,8%)

34 (35,8%)34 (35,8%)34 (35,8%)

57 (60%)57 (60%)57 (60%)

43 (45,3%)43 (45,3%)43 (45,3%)



10. Por favor, forneça quaisquer outros comentários que desejar sobre as suas
experiências desde o regresso à atividade letiva presencial

10 respostas

O uso da máscara provoca alterações respiratória

Vergonha o que se passa com salários dos A Técnicos, cuja responsabilidade e aumento de
serviço é uma realidade há anos e o acompanhamento d vencimento é nulo! Neste país só
aumenta o sal. mínimo e se atende os profs. Sindicatos nada fazem pelos AT!

nada

Passamos mais tempo com as crianças durante o intervalo.

Ordem para e realização de trabalhos inadequados ou que não os executávamos antes do
contrato colectivo em vigor.

Na grande maioria os alunos perderam as regras que já faziam parte da sua rotina. O pessoal
docente e não docente está muito sobrecarregado e emocionalmente muito mais frágil.

Em São Miguel Açores só abrem 2.ª feira para os alunos do 1.º e 2.º anos

Mais trabalho,

Deveria haver mais regras para os alunos

Atualização vencimentos de acordo com a subida do salário mínimo nacional

11. Foi-lhe administrada a vacina ou já recebeu
convocatória/notificação para esse efeito?

95 respostas

Copiar

Sim
Não

17,9%

82,1%



12. Quais são as suas expetativas relativamente à vacinação?

52 respostas

Mais segurança

Boas

As melhores.

As minhas expectativas são de confiança

OBTER A IMUNIDADE DE GRUPO.

As melhoras

QUE NOS VEJAMOS LIVRES DO VIRUS

PROTEÇAO CONTRA O VIRUS

Voltaremos ao normal

PREVENIR O COVID

Espero que sejam eficazes.

Que seja eficaz

Nenhumas

São Boas

más

Máxima prevenção.

Ainda nao recebi avacina porque tive o Covd em marco de 2020.

Muito boas

Confiante

Passei mal á noite e no dia seguinte, com muito sono e o meu braço inchou muito.

Que a vacinacao vai trazer mais segursnca para todos.

Tudo muito incerto. (ainda)



Ainda não fui vacinada, porque tive o Covid 19, em 23-03-2020,

Positivas

Eu decidi não ser vacinada

No meu caso que sou uma pessoa de risco[ASMÁTICA] que me ajude a prevenir a doença.

Boa

Boas.

Boas expetativas

Pouco confiante

Fiquei mais tranquila com a toma da vacina

positivas

Espero mesmo conseguir ter mais imunidade ao vírus e sem reações.

Após o términus da vacinação e continuado a manter os mesmos cuidados iremos ficar bem.

Confio que passamos a ter mais segurança

Confiança

Mais liberdade

Muita expetativa

Muito confiante, que venha o mais rápido possível

Insegurança e medo dos eventuais sintomas colaterais a curto e a longo prazo.

Minimizar o risco

Sono foram as reações que tive

Positivo

Imunização

Que seja mesmo eficaz

Absolutamente indispensável



São poucas

13. Por favor, forneça quaisquer outros comentários que desejar sobre a vacinação.

14 respostas

A vacinação é muito importante todos devemos tomar

Aproveite para dizer que não falam aqui no ensino especial no tipo de estabelecimento

Vergonha o que se passa com salários dos A Técnicos, cuja responsabilidade e aumento de
serviço é uma realidade há anos e o acompanhamento d vencimento é nulo! Neste país só
aumenta o sal. mínimo e se atende os profs. Sindicatos nada fazem pelos AT!

Nada a mencionar.

nada

Desejo que se consiga obter imunidade de Grupo. Para que todos ficarmos bem.

Espero não tomar outra vez Astrazeneca.

Concerteza vai se conseguir a imunidade de grupo.

Penso que em breve vamos obter, a imunidade de grupo, e a vacinação vai fazer parte das
nossas vidas.

Do meu ponto de vista não existem estudos suficientes sobre os efeitos secundários das
vacinas, pois alguns demoram anos a manifestarem-se.

Há alguma falta de esclarecimento nas escolas sobre a vacinação. Mitos e medos interferem
no progresso.

A divisão da opinião pública acerca da toma da vacina causa uma certa desconfiança,
desconforto e insegurança apesar de ainda assim considerar que a mesma não deve ser
obrigatória.

Esperar o que me vai acontecer com a segunda dose.



14. Trabalha em que estabelecimento de educação/ensino:

95 respostas

15. O seu estabelecimento de ensino em que trabalha é:

95 respostas

16. Em termos de saúde, como se sente clinicamente: (marque
conforme apropriado):

95 respostas

Copiar

Educação Pré-Escolar
1º ciclo
2º ciclo
3º ciclo
Ensino Secundário
Ensino Superior

12,6%

47,4%

28,4%
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Privado
Social13,7%

82,1%

Copiar

Nada vulnerável
Pouco vulnerável
Vulnerável
Muito vulnerável
Extremamente vulnerável

17,9%

26,3%

49,5%



17. Idade

95 respostas

18. Género:

95 respostas

19. Em que região trabalha?

95 respostas

Obrigado

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google. Denunciar abuso - Termos de Utilização - Política de
privacidade
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<30 anos
30-39 anos
40-49 anos
50-59 anos
>60 anos

10,5%

33,7%

42,1%

Copiar

Feminino
Masculino

13,7%

86,3%

Copiar

Norte
Centro
Lisboa/Vale do Tejo
Sul
Algarve
Açores
Madeira
Estrangeiro

22,1%
13,7%

62,1%

 Formulários

https://docs.google.com/forms/d/1JNqiRx6Q67kXYxqEm5wz1bwOG9S0YiQLzwDebGNRpD8/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms



