
 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLA DE ÁGUAS SANTAS 

Escola Básica e Secundária de Águas Santas 

 

 

 

 

RELATÓRIO DA ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS 

 DE SATISFAÇÃO AOS ALUNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPA EQAVET 

Julho 2021  



 

 

No ano letivo 2020/2021, estiveram em funcionamento na Escola Básica e Secundária de 

Águas Santas 10 turmas do ensino profissional repartidas por 4 cursos: Curso Técnico de 

Gestão e Programação de Sistemas Informáticos (3 turmas), Curso Técnico Turismo (3 turmas), 

Curso Técnico de Auxiliar de Saúde (3 turmas), Curso Técnico Comercial (2 turmas).  

A Equipa EQAVET aplicou o Inquérito de Acompanhamento e Satisfação aos alunos dos cursos 

profissionais em junho de 2021, para identificar possíveis ações de melhoria.   

Responderam ao inquérito 88 em 216 alunos.  

O inquérito é composto por 5 secções, sendo que algumas questões foram dirigidas 

exclusivamente para alunos do 11º e 12º anos. 

O objetivo do inquérito é saber o que os alunos valorizam na Escola, designadamente a 

satisfação com os horários, os espaços de trabalho e as relações entre alunos/pessoal não 

docente e professores. Constituiu igualmente objetivo obter uma avaliação final do curso. 

 

Secção 1 – Identificação do ano de curso e escolha do curso profissional 

 

 

 

1-Qual a principal razão para teres escolhido o ensino profissional? 

 

A principal razão de escolha por parte dos alunos por esta via de ensino prende-se 

fundamentalmente pelo gosto pela área profissional do curso (43,2%). 

 

 



 

 

Secção 2 - Práticas educativas 

Nesta secção foram colocadas algumas afirmações sobre a prática docente, apresentadas na 

tabela que se segue. Foi pedido aos alunos que indicassem o seu grau de concordância com as 

mesmas. 

 
Questão relativa aos professores 

% Alunos que 
concordam/concordam 

completamente 

Diversificam os materiais utilizados nas aulas 83 

Estimulam o interesse e a reflexão dos 
alunos/formandos; 

76 

Promovem atividades que permitam ao aluno fazer as 
suas próprias escolhas, confrontar pontos de vista, 
resolver problemas e tomar decisões; 

82 

Valorizam no aluno/formando a construção do seu 
próprio conhecimento; 

81 

Incentivam os alunos/formandos a utilizar as TIC 
(Smartphone, tablets, computador portáti); 

 

Revelam preocupação com os resultados académicos dos 
alunos) 

82 

Esclarecem as dúvidas colocadas pelos 
alunos/formandos; 

83 

Tratam os alunos com justiça e equidade. 65 

 

Secção 3 - Avaliação 

Em relação à avaliação, foram colocadas as questões que a seguir se apresentam. 

 
Questões 

% Alunos que 

concordam/concordam 

plenamente 

Os professores, no início do ano, informam os 
alunos/formandos sobre os programas das disciplinas 

83 

Os professores clarificam os critérios de avaliação 
aplicados. 

82 

Os professores colocam desafios/problemas aos alunos 
para estes resolverem de forma autónoma. 

86 

Os professores promovem o trabalho colaborativo (a 
pares e/ou em grupo). 

84 

Os professores organizam debates para ajudar os alunos a 
desenvolverem a sua capacidade de raciocínio e de 
argumentação. 

69 

Os professores preocupam-se com a preparação prévia 
dos alunos para a avaliação dos módulos (trabalho 
formativo). 

83 

Os professores fornecem informação aos alunos sobre o 
desenvolvimento das suas aprendizagens (feedback). 

79 

 



 

 

Secção 4 – Contexto de sala de aula/Atitudes 

Quanto ao contexto de sala de aula/atitudes, foram colocadas as questões que estão indicadas 

na tabela a seguir apresentada. 

 
Questão 

% Alunos que 
concordam/concordam 

plenamente 

Existe uma boa relação entre os alunos da turma. 69 

Existe uma boa relação entre os professores e os alunos 
da turma. 

77 

Os professores procuram concertar procedimentos em 
sala de aula com os alunos, de modo a prevenir situações 
de indisciplina. 

78 

Preocupo-me em ter um comportamento adequado que 
facilite a minha aprendizagem. 

83 

Sou autónomo e capaz de usar a tecnologia para 
encontrar respostas para problemas, criando soluções 
novas. 

85 

Estou satisfeito com os meus resultados escolares. 67 

Sou capaz de trabalhar em equipa. 83 

 

Secção 5 - Grau de satisfação global 

Nesta secção foi avaliado o grau de satisfação global, designadamente: expectativas à entrada 

do curso, expectativas atuais, conhecimento prévio das disciplinas técnicas do curso, horário, 

salas de aulas, número de aulas práticas, equipamentos disponíveis para as salas de aula e 

para as aulas práticas. Foi também avaliada a importância dada aos diferentes tipos de 

atividades realizadas ao longo do curso, bem como foi feito um levantamento das intenções 

dos alunos em relação a prosseguimento de estudos e foi auscultada a sua opinião em relação 

às aprendizagens realizadas em formação em contexto de trabalho e como avaliação o curso 

no que respeita ao prosseguimento de estudos e ingresso no mercado de trabalho.  

No final do inquérito foram pedidas sugestões de melhoria. Os resultados encontram-se a 

seguir apresentados. 

1- Como classificas as tuas expectativas quando entraste para este curso? 

 

 



 

 

 

2- Em que medida o curso está a corresponder às tuas expectativas iniciais? 

 

3- Conhecias as competências técnicas do curso? 

4- Como avalias? 

 

Questão – Como avalias? % Alunos que avaliaram com 
bom/muito bom 

O teu horário semanal 12% 

As salas de aula 63% 

Os equipamentos disponíveis nas salas de aula 56% 

O número de horas para as aulas práticas 40% 

Os equipamentos para as aulas práticas 51% 

A relação com os teus professores 66% 

A relação com o pessoal não docente 66% 

A relação com os teus colegas de turma 72% 

 

 

Questão – Qual a importância % Alunos que assinalaram “Muita” 

Das visitas de estudo 63% 

Da realização de palestras/workshops 48% 

Da realização de atividades dinamizadas pelo curso 58% 

Da realização de atividades desportivas 53% 

 



 

 

 

5- O que pensas fazer após a conclusão do curso profissional? 

 

 

 

6- O que mais aprendeste no estágio? (alunos do 11º e 12º anos) 

 

 

 

7- Como avalias o curso na preparação para a vida profissional? (alunos do 12º ano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8- Como avalias o curso na preparação para o prosseguimento de estudos? (alunos do 

12º ano)  

 

 

Conclusão  

Neste inquérito, a maioria dos alunos evidencia que a escolha por esta via de ensino teve a ver 

com o gosto pela área profissional do curso. 

Constatamos que a expectativa dos alunos após entrada no curso é elevada, sendo 

correspondida ao longo do percurso formativo. 

Em relação às práticas educativas e avaliação, os resultados obtidos permitem concluir que 

existe um esforço por parte dos professores no sentido de diversificar e adequar estratégias de 

ensino-aprendizagem e que esse trabalho é reconhecido pelos alunos. 

Os alunos valorizam as relações humanas entre alunos, pessoal docente e pessoal não 

docente, considerando que a relação que estabelece com eles é boa ou muito boa. Este indício 

permite-nos inferir que frequentar esta Escola não é apenas uma forma de conseguir obter 

uma qualificação profissional, mas é ainda uma forma saudável de crescer em harmonia.  

É também elevada a percentagem de alunos que consideram que deveriam ter mais aulas 

práticas, o que é um aspeto a ter em consideração nas estratégias pedagógicas futuras. 

É expressiva a valorização que os alunos atribuem às atividades realizadas no âmbito do curso, 

pelo que deveremos continuar a proporcionar atividades que permitam o desenvolvimento 

pessoal e social dos alunos, bem como do conhecimento e contacto com a área do curso. 

Quanto à avaliação/balanço final do curso os alunos finalistas fizeram uma avaliação muito 

positiva, considerando, na sua maioria, que o curso os preparou bem tanto para o ingresso no 

ensino superior, como no mundo do trabalho.  

No que concerne às sugestões de melhoria apresentadas pelos alunos, estas incidem 

sobretudo na retoma/reforço das visitas de estudo, aumento das aulas práticas, melhor 

equipamento, incremento do diálogo entre professores e alunos, melhoria do horário escolar. 


