
CONDIÇÕES DE TRABALHO

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

87 respostas

2. O seu estabelecimento de ensino organizou todos os aspetos
necessários para ser um local seguro?

87 respostas

Questionário sobre a apreciação das
condições de trabalho Não Docente no ano
letivo de 2020-2021
87 respostas

Publicar estatísticas

Copiar

Extremamente confiante
Muito confiante
Confiante
Pouco confiante
Nada confiante

9,2%

18,4%

48,3%

21,8%

Copiar

Sim
Não
Não sei / não aplicável

9,2%

14,9%

75,9%

https://docs.google.com/forms/d/1B-OqOit_cZoVVSy61rME85YJPnAmU1IK-p7V5pnLOc4/edit#start=publishanalytics


3. Sentiu-se a trabalhar em segurança com os alunos?

87 respostas

4. Todos os alunos cumpriram as regras de segurança no seu
estabelecimento de ensino?

87 respostas

5. Que medidas de segurança não foram seguidas consistentemente
pelos alunos dentro da escola? (marque todas as opções aplicáveis)

87 respostas

Copiar

Sim
Não
Não sei / não aplicável

24,1%

70,1%

Copiar

Sim
Não
Não sei / não aplicável

17,2%
37,9%

44,8%
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Distanciamento físico

Usar máscara em aula

Usar máscara fora da aula

Higienização das mãos

78 (89,7%)78 (89,7%)78 (89,7%)

20 (23%)20 (23%)20 (23%)

33 (37,9%)33 (37,9%)33 (37,9%)

22 (25,3%)22 (25,3%)22 (25,3%)



6. Para além das opções anteriores, identifique outras

17 respostas

teste

Higienização dos espaços, zonas adquadas para comer em segurança. Os alunos comiam
pelos corredores, no átrio, sem destsnciamento adquado.

Espaços separados mediante os ciclos.

não sei

Andando muito juntos.

tempo para higienização das salas

Partilha de brinquedos

Continuaram como se nada tivesse acontecido,tudo normal

Ficar nas salas nos intervalos

Distanciamento físico e máscara em crianças de 3/4/5 anos é impossivel.

Todas as regras foram cumpridas dentro da sala de aula.

Salas muitas pequenas com muitos alunos. Grande número de alunos dentro da sala.

Plano contingência

Uso de viseira

Ciclos separados

intervalos dentro das salas de aula

Ajuntamento familiar.



7. Que medidas de segurança não foram seguidas consistentemente
pelos alunos nos espaços exteriores da escola?

87 respostas

8. Frequentou alguma formação no último semestre?

87 respostas

10. Teve de pagar para frequentar alguma formação durante a
pandemia?

87 respostas

BEM-ESTAR E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Copiar

Distanciamento físico
Uso da máscara

21,8%

78,2%

Copiar

Sim
Não57,5%

42,5%

Copiar

Sim
Não

93,1%



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

87 respostas

12. Como caracteriza a quantidade de trabalho profissional que realizou
desde que se retomou a atividade letiva presencial?

87 respostas

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

87 respostas

Copiar

Melhorou
Ficou pior
Permaneceu o mesmo

21,8%

64,4%

13,8%

Copiar

Aumentou
Diminuiu
Ficou na mesma

37,9%

59,8%

Copiar

0 20 40 60

Avaliação de desempenho

Comportamento dos alunos

Conciliação trabalho/vida…

Estabilidade na profissão

Excesso de trabalho

Remuneração

Saúde mental e bem-estar

Saúde e segurança no tr…

31 (35,6%)31 (35,6%)31 (35,6%)

25 (28,7%)25 (28,7%)25 (28,7%)

20 (23%)20 (23%)20 (23%)

24 (27,6%)24 (27,6%)24 (27,6%)

37 (42,5%)37 (42,5%)37 (42,5%)

48 (55,2%)48 (55,2%)48 (55,2%)

41 (47,1%)41 (47,1%)41 (47,1%)

35 (40,2%)35 (40,2%)35 (40,2%)



14. Se o entender, comente as suas preocupações em relação ao assunto que
selecionou na pergunta anterior.

14 respostas

teste

Trabalho a 70 km da residência. Os alunos são muito indisciplinados.

Realização de tarefas pelas quais não fomos contratados, e a remuneração não evolui.

É importante as tres questões escolhidas. Umas não passam sem as outras.

A priocupada com os alunos, com a limpeza de desinformação dos espaços.

30 anos de trabalho e ganho o salario minímo.

Em relação à remuneração, trabalho há 13anos no mesmo estabelecimento de ensino, privado,
em que o meu vencimento é o salário mínimo nacional. Não vejo qualquer tipo de valorização
nesse sentido.

Falta de respeito pelos não docentes

A precariedade de vínculo provoca uma instabilidade a nível de bem estar e saúde mental, pois
é uma preocupação constante a possibilidade de não ter trabalho no ano seguinte

Escravização

Diferenciação de comportamento entre funcionários

A remuneração cada vez é mais ridícula comparada com o vencimento mínimo.

30 anos de serviço e ganho o ordenado mínimo nacional.

Educação.

CARACTERIZAÇÃO



15. Trabalha em

87 respostas

16. O estabelecimento de ensino em que trabalha é:

87 respostas

17. Idade

87 respostas

Copiar

Educação Pré-Escolar
1º ciclo
2º/3º ciclos
3ºciclo/Secundário
Superior
Educação Especial10,3%

12,6%

41,4%

27,6%

Copiar

Público
Privado
Social

24,1%

71,3%

Copiar

<30 anos
30-39 anos
40-49 anos
50-59 anos
>60 anos

19,5%

11,5%

20,7%

46%



18. Género:

87 respostas

19. Em que região trabalha?

87 respostas

Obrigado

9. Quem a promoveu?

37 respostas

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google. Denunciar abuso - Termos de Utilização - Política de
privacidade

Copiar

Feminino
Masculino

12,6%

87,4%

Copiar

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

89,7%

Copiar

Centro de Formação da sua
escola
Outro73%

27%

 Formulários
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