
1. Como se sente em relação às medidas de segurança adotadas na
sua escola?

137 respostas

2. Acha que a sua escola está a organizar todos os aspetos
necessários para garantir que seja um local seguro?

137 respostas

Questionário sobre as condições de
regresso à atividade letiva presencial em 5
de abril - Não Docentes
137 respostas

Publicar estatísticas

Copiar

Nada confiante
Pouco confiante
Confiante
Muito confiante
Extremamente confiante

15,3%

19,7%

58,4%

Copiar

Sim
Não
Não sei / não aplicável

8%

10,9%

81%

https://docs.google.com/forms/d/1AGLlo7O_kj7-QEK6Ap2eXcKR3ZDJKj52ZF0d9Yl07Nk/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?

136 respostas

4. Todos os alunos estão a cumprir as regras de segurança na sua
escola?

137 respostas

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

121 respostas
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Não

11,8%

88,2%
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6. Para além das opções anteriores, identifique outras

29 respostas

Retiram as mascara quando nao está ninguem a ver

Comer todos juntos sem máscara.

Está tudo ponderado e seguido

Distamciamento

Tudo a monte.

Nao Utilizam o alcool gel

Retirar às máscaras uns aos outros nos intervalos.As Assistentes Operacionais ficam dentro
dos pavilhões e não fazem vigilância.

OS alunos estão com horários que faz com que estejam todo o dia na escola

sempre todos juntos.

Fora da escola estão todos juntos e sem máscara

Os alunos nao respeitam a distância higiénica, estão aos grupos sem máscara

Distanciamento

Os alunos têm tendência par não usar máscara. Vivem alojados e estão em convívio juntos
sem máscara. Namoram, fumam, muitos contactos sem devida proteção.

Os pais dizem que não obrigado usar máscara, eu tenho uma filha, com aparelhos auditivo,
óculos, e usa máscara, o pai teve mal com covid-19.

Partilha de bebidas e lanche

os proprios professores

Temos todas as condições e conhecimentos para o trabalhar em segurança.

.

Não cumprem as regras nas imediações da escola.

Não respeitam as regras

Ajuntamentos



Não respeitam a bolhas na hora dos recreios.

Não usarem máscara pela idade.

Distânciamento entre funcionários

Não sei

Para já não há necessidade. Até agora tudo está a correr dentro do normal.

Uso obrigatório das máscaras todos.

Ida e volta no autocarro

Falta de "lixivia"

7. Quão seguro se sente ao trabalhar atualmente na sua escola?

136 respostas

8. Desde que sua escola reabriu, acha que o seu bem-estar:

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

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

26 respostas

Não sei

Medo.

Tivemos sempre, todo o pessoal não docente, em sistema presencial. Entidade patronal não
deixou fazer teletrabalho

Mais trabalho.

Bom voltar à escola para estar com colegas e alunos

É muito difícil os alunos destas faixas etárias cumprirem todas as novas regras

mais trabalho

Os alunos, professores e assistentes técnicos demonstram um cansaço enorme devido a esta
situação epidemiológica, não somente pelo o uso diário de máscaras como também todo o
trabalho acrescido causado por esta nova e inesperada realidade.

Instabilidade

Trabalho sem limites, trago todos os dias e fins de semana trabalho para casa, tudo por
850€/mês

Alunos agitados, avidos de contato social. Despreocupados com as regras de segurança. É
mesmo necessário o uso de máscara, passomos muito tempo juntos sem
máscara....comentários dos alunos.

Os pais respeitar regras

Sinto-me melhor desde que a rotina escolar regressou.

muita desorganizaçãoe falta de controlo

um regresso muito bem vindo

Pena as crianças não poder gogar bola

.

Os alunos, voltaram mais despreocupados.

Que o covid acabe rápido



Ainda continuamos um pouco perdidos em ralação ao Sara Cov 2. Ainda não sabemos muito
bem com o que estamos a lidar.

Desigualdade entre assistentes operacionais e falta de respeito por parte da direção

Boa.

Alunos sem educação, Mais irrequietos, não cumprem regras. Os pais só vem buscar as
mesmo no último minuto.

Mais difícil de gerir são as relações interpessoais entre os adultos da escola. A tolerância em
relação ao outro é zero.

A inconstância e imprevisibilidade têm afetado o funcionamento da instituição e do serviço.

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

136 respostas
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12. Quais são as suas expetativas relativamente à vacinação?

94 respostas

Boas

Positiva

É importante vacinar toda à população.

Espero que contribua de forma positiva

Medo

MAIOR SEGURANÇA.

Ansiedade

Tentar minimizar a propagação do virus

Espero que seja para o bem de todos

Ficar imune ao vírus.

Reticente

Fraca expetativa.

Algum receio sobre a vacina astrazeneca

Muito má. Ninguém sabe nada.

Boas.

Nenhumas.

Melhoria

Estou co. Um pouco de medo

São as melhores, fiquei até aborrecida com o adiamento da vacinação.

imunidade

Penso que é o melhor

A minha expetativa é atingir a imunização de grupos.



Tive covid há seis meses, e fiquei infectada na escola, preocupa me não ser vacinada como os
meus colegas,pois já não devo estar imune e com o comportamento dos alunos temo voltar a
ficar infectada.

Boas. Se existe uma vacina há que a tomar

Não sinto muita confiança na vacina

muito tempo para a 1ª toma.

Tenho muitas dúvidas quanto à vacinação pelo fato de existir imensos documentários
diferenciados relativamente à mesma.

Nenhumas

Não vou ser vacinada, por já ter contraído o vírus

Muitas dúvidas

Esperança

Não muito confuante

Segurança

Indiferente

Receio

Imunidade contra o vírus

Não estou muito confiante. Vacina feita à pressa e com muitas divergências. Muita mentira
por parte da classe politica, o que faz a confiança piorar bastante.

Vamos ver os efeitos, tomei a 1ª dose pelo Centro de Saúde

Espero ser vacinada perto da área residencial e não na área de trabalho.

Preocupação

Espero que seja para criar imunidade resta saber é por quanto tempo

Espero boa, mas com medo

São

Espero que dê resultado para alcançar-mos a imunidade de grupo.



Espero que tenha eficácia e que me garanta a devida protecção.

Todos devemos de ser vacinados o mais rápido, para podermos ter uma vida melhor em
sociedade.

não vou levar

aguardo ser vacinada

Mais segurança

Mais au menos

medo

Que não tenha efeitos adversos graves

boas

Imunidade

Muito indeciso

proteçao

Tenho muitas dúvidas

Expectante

Não confio muito

Segurança ao ser administrada para a sociedade retomar a normalidade.

Muito positivas.

Incertezas

Apreensiva

Priocupada

Espero que ajude na imunização.

Eu recusei a toma da vacina

De momento prefiro ficar a espera de mais confiança

Esperança de dias melhores.



Boa

Muito poucas mas que melhore

Más, pois tomei a Astrazeneca e não correu muito bem. E agora a Astrazeneca vai ser
descontinuada. Como fica a 2ª dose?

Sintomas.

Alguma confiança

Que vai melhorar

AS vacina são um passo para a prevenção da covid 19, e para a diminuição de novos casos.
continuaremos a seguir as regras. Uso de máscara, distancia social,..

Ansiosa e apreensiva

Esperança

Esperemos que resulte, sem efeitos secundários.

Esperança de ser ultrapassada a pandemia.

Boas

Positivas

São Boas

Espero uma melhoria da proteção contra a infeção pelo Coronavírus.

Não muito confiante, mas sempre é melhor tomar.

Boas. É fundamental a vacinação para criar a imunidade de grupo.



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

41 respostas

Incerteza

Deveria ser massivamente escola a escola, docentes, não docentes e alunos

Que venha rápido.

Aguardo para vacinação sendo esta por opção própria, pois já fui convocada mas declinei

Eu fui tomar a Astrazeneca e agora já não vamos tomar. Muito mau.

Nenhum.

Uma vacina pouco testada

Sinto-me um ser humano em laboratório. Estou muito arrependida por ter aceite ser vacina
com Astrazeneca com todos os riscos que acarreta, ainda que raros

Espero que seja segura e que funcione.

Acho que deveria levar também a vacina, porque depois de ter covid a minha saúde nunca
mais foi a mesma.

Devia ser obrigatório

nada.

Será que esta vacina é eficaz para combater o Vírus? Que percussões esta vacina terá na
saúde dos utentes a curto e a longo prazo?

Estou a aguardar

Sem confiança

Incerteza

É um ótimo negócio das farmacêuticas à nossa custa!

Não deviam meter tanto medo com as informações, pois todas têm contra-indicações

Não vai resolver nada, é uma vacicina que funciona como um profilático e para ter os devidos
efeitos deveriamos tomar mais vezes. Os professores fazem testes, tomam vacinas e os
alunos? Não é garantida a segurança de todos.

Espero que seja eficaz



Não credito que sejamos um grupo de risco prioritário.

Sintomas

São positivas

De momento não tenho nada a acrescentar, aguardo ser vacinada.

espero que com a vacina tudo volte ao normal

Um pouco de receio.

muito medo

Que a contaminação seja reduzida.

A vacinação é uma farramenta de defesa

Que afeta a saúde

Está um pouco atrasada

Para mim as vacinas não são seguras o suficiente.

Medo, dos efeitos.

Foi vacinada com a AstraZeneca agora quero tomar a segunda dose da mesma marca. Senti
me mal nos primeiros dois dias.

Vamos tomar a segunda dose de outra marca? Fará bem ou mal? Entrará em confronto com a
que já tomamos?

Alguma falha na chegada da convocatória.

Sintomas sejam leves.

Esperamos que tudo corra bem

O Setor da educação não devia prioritário.

Considerando a informação que tem sido veiculada pela comunicação social está instalado
um clima de medo relativamente às vacinas.



14. Trabalha em estabelecimento de educação/ensino:

137 respostas

15. A escola em que trabalha é:

137 respostas

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

137 respostas
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17. Idade

137 respostas

18. Género:

137 respostas

19. Em que região trabalha?

137 respostas
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