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NÚMERO DE QUESTIONÁRIOS ENTREGUES 92 92 78 54 

NÚMERO DE QUESTIONÁRIOS RECECIONADOS 42 36 10 9 

TAXA DE RESPOSTA 46% 39,1% 12,82% 16,67% 

TAXA DE SATISFAÇÃO 91,8% 88,9% 93,1% 91,1% 

 

CRECHE 
 

 
 

A taxa de satisfação individual em Creche registou este ano letivo 2018/19 o valor médio de 91,8%.  

O valor mais baixo registado foi 62,4%, assinalado a vermelho no gráfico. 

Comparativamente ao ano letivo anterior (87%) ocorreu um aumento significativo da taxa de satisfação. 

 

 
 

Todas as questões registaram valores acima de 4 pontos, revelando bons níveis de satisfação.  

As questões menos pontuadas são as assinaladas a vermelho e são analisadas seguidamente. 

 

 

QUESTÕES MENOS PONTUADAS: 
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«Satisfação quanto à recetividade da INFANCOOP a propostas/sugestões» 

Fundamentação e eventuais medidas de melhoria: 

Todas as propostas/sugestões que nos chegaram foram analisadas e aceites aquelas que faziam sentido. 

 

 

«Satisfação quanto à flexibilidade da Instituição.» 

Fundamentação e eventuais medidas de melhoria: 

A Infancoop considera ser uma instituição bastante flexível no que toca aos horários e entrada e saída dos 

pais/encarregados de educação. 

 

«Satisfação quanto ao tratamento de reclamações e sugestões efetuadas.» 

Fundamentação e eventuais medidas de melhoria: 

Todas as situações de reclamação e sugestão que chegaram à Direção Técnica foram analisadas e 

respondidas pela mesma via com que chegaram. Sugerimos que todos os colaboradores relatem as 

sugestões e reclamações aos seus superiores hierárquicos.   

 

 

  

PRÉ-ESCOLAR 

 
 

A taxa de satisfação individual em Pré-Escolar registou este ano letivo 2018/19 o valor médio de 88,9 %.  

O valor mais baixo registado foi 62,4%, assinalado a vermelho no gráfico. 

Comparativamente ao ano letivo anterior (85%) ocorreu um ligeiro aumento da taxa de satisfação. 
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Todas as questões registaram valores acima de 4 pontos, revelando bons níveis de satisfação.  

As questões menos pontuadas são as assinaladas a vermelho e são analisadas seguidamente. 

  

QUESTÕES MENOS PONTUADAS: 

 

«Satisfação quanto à recetividade da INFANCOOP a propostas/sugestões» 

Fundamentação e eventuais medidas de melhoria: 

Todas as propostas/sugestões que nos chegaram foram analisadas e aceites aquelas que faziam sentido. 

No entanto, e face ao número de clientes insatisfeitos passaremos a responder a todas as propostas e 

sugestões que nos cheguem fundamentando a não aceitação das mesmas. 

 

 

«Satisfação quanto à higiene e limpeza da Instituição.» 

Fundamentação e eventuais medidas de melhoria: 

A Infancoop procura utilizar os melhores produtos na limpeza da Instituição. As casas de banho são 

limpas duas vezes, uma a seguir ao almoço e após a higiene pessoal das crianças e outra no final do dia 

pela empresa externa de limpeza. No sentido de minimizar odores e manter a Instituição higienizada 

iremos contactar a empresa que nos fornece os produtos de limpeza no sentido de averiguar se existem 

outros produtos de limpeza mais potentes e alterarmos os que temos. 

 

«Satisfação quanto ao tratamento de reclamações e sugestões efetuadas.» 

Fundamentação e eventuais medidas de melhoria: 
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Todas as situações de reclamação e sugestão que chegaram à Direção Técnica foram analisadas e 

respondidas pela mesma via com que chegaram. Sugerimos que todos os colaboradores relatem as 

sugestões e reclamações aos seus superiores hierárquicos.   

 

 

QUESTÕES MENOS PONTUADAS: 

 

«Satisfação quanto à recetividade da INFANCOOP a propostas/opiniões.» 

Fundamentação e eventuais medidas de melhoria:  

Todas as propostas/ opiniões que foram dadas foram analisadas pelo Conselho de Docentes de 1.º Ciclo. 

Este órgão, considerou as propostas pedagógicas e algumas delas foram postas em prática no ano letivo 

seguinte. 

É importante que se compreenda que todas as propostas/ opiniões não têm um efeito imediato.   

 

«Satisfação quanto ao tratamento de reclamações e sugestões efetuadas.» 

Fundamentação e eventuais medidas de melhoria:  

Para as situações de reclamação e sugestões efetuadas seguiu-se o procedimento para esse efeito. 

 

 

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO/ CATL 

 
  

 
 
A taxa de satisfação individual no 1º ciclo registou este ano letivo 2018/19 o valor médio de 93,1 %.  

O valor mais baixo registado foi 81,2% assinalado a vermelho no gráfico. 

Comparativamente ao ano letivo anterior (74%) ocorreu um aumento significativo da taxa de satisfação. 

 



 

   Pág. 6 de 8 

 
 

Todas as questões registaram valores acima de 4 pontos, revelando bons níveis de satisfação. As questões 

menos pontuadas são as assinaladas a vermelho e são analisadas seguidamente. 

 

  

QUESTÕES MENOS PONTUADAS: 

 

«Satisfação quanto à recetividade da INFANCOOP a propostas/sugestões» 

Fundamentação e eventuais medidas de melhoria: 

Todas as propostas/sugestões que nos chegaram foram analisadas e aceites aquelas que faziam sentido. 

No entanto e face ao número de clientes insatisfeitos passaremos a dar conhecimento, por escrito ou 

através de reuniões às propostas e sugestões que nos cheguem fundamentando a não-aceitação das 

mesmas. 

 

 

«Satisfação quanto ao tratamento de reclamações e sugestões efetuadas.» 

Fundamentação e eventuais medidas de melhoria: 

Todas as situações de reclamação e sugestão que chegaram à Direção Técnica foram analisadas e 

respondidas pela mesma via com que chegaram. Sugerimos que todos os colaboradores relatem, por 

escrito, as sugestões e reclamações aos seus superiores hierárquicos.   

Enquanto Coordenadora de 1.º Ciclo, não tive conhecimento de reclamações e ou sugestões efetuadas. 

 

 

CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES - EXTERNOS 
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A taxa de satisfação individual em CATL – externos, registou este ano letivo 2018/19 o valor médio de 91,1%.  

Os valores mais baixos registados foram de 82,4%%, assinalados a vermelho no gráfico. 

Comparativamente ao ano letivo anterior (88%) ocorreu um aumento significativo da taxa de satisfação. 

 

 
 

Todas as questões registaram valores acima de 4 pontos, revelando bons níveis de satisfação.  

As questões menos pontuadas são as assinaladas a vermelho e são analisadas seguidamente. 

 

QUESTÕES MENOS PONTUADAS: 

 

«Qual o grau de satisfação quanto à recetividade da Infancoop a propostas/opiniões?» 

Fundamentação e eventuais medidas de melhoria: 
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Todas as propostas/sugestões que nos chegaram foram analisadas e aceites aquelas que faziam sentido. 

No entanto e face ao número de clientes insatisfeitos passaremos a responder a todas as propostas e 

sugestões que nos cheguem fundamentando a não-aceitação das mesmas. 

 

 


