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Relatório dos Resultados dos Inquéritos de Expectativas aos Alunos 

do 10º Ano do Ensino Profissional 

Ano Letivo 2019/2020 

No âmbito do processo de implementação do quadro de referência da qualidade e melhoria 

contínua do ensino e formação profissional (EQAVET), foi aplicado um questionário de 

expectativas aos alunos do 10º ano dos 5 Cursos Profissionais que iniciaram em setembro de 

2019, num universo de 116 alunos.  

O questionário foi construído pela equipa EQAVET, em formato on-line, e antes de ser aplicado 

foi testado. Posto isto, dada a viabilidade do questionário foi, enviado aos diretores de turma, 

que o aplicaram entre 24/09 a 8/10 de 2019, tendo como resultado as respostas de 92 alunos. 

As respostas a este questionário constituem-se uma amostra representativa. 

 

A. Caracterização dos alunos inquiridos:  

 

1. Idades 

 

 

 

 

 

 

 

Têm idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos, em que 66,2% têm 15 ou 16 anos. 

 

2. Género 

 

 

 

 

- 60 alunos do Sexo Masculino – (65,2%)  

- 32 alunas do sexo Feminino – (34,8%) 

 

Idades 
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3. Curso que frequentam 

 

Dos alunos acima mencionados: 

 23 frequentam o Curso de Técnico Auxiliar de Farmácia (25%); 

 22 frequentam o Curso de Técnico de Animação de Turismo (23,9%);  

 22 frequentam o Curso Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 

(23,9%);  

 14 frequentam o Curso de Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores (15,2%);  

 11 frequentam o Curso de Técnico de Frio e Climatização (12%).  

 

B. Análise das respostas às questões levantadas pelo questionário: 

 

1. Razão pela qual escolheram esta escola 

 

 

A partir da análise do gráfico acima apresentado, observa-se que: 

 42,4% dos inquiridos apontaram como razão para a escolha desta escola, a 

proximidade à residência ou os melhores acessos em termos de transportes 

públicos; e, 

 30,4% dos inquiridos o curso pretendido. 

Curso de Técnico de Frio e Climatização 

Curso de Técnico de Animação de Turismo 

Curso Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 

Curso de Técnico Auxiliar de Farmácia 

Curso de Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores 

Porque é que fica mais próxima de minha casa (ou tem melhores transportes) 

Porque é que fica mais próxima do emprego dos meus pais 

Porque tem melhores professores 

Porque está bem equipada 

Porque tem bom ambiente 

Porque é para cá que vem a maior parte dos meus amigos 

Porque é cá que há o curso que eu quero 

Porque acho que não tenho vaga em mais nenhuma 

Outras opções 



 

 

Página 3 de 6 
 

 

2. Expectativas iniciais face ao curso que está a iniciar 

.  

É de salientar que 95,7% têm expectativas moderadas ou elevadas face ao curso que estão a 

frequentar. 
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Nº de Alunos 

3. Razões da escolha do curso:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As principais razões da escolha do curso são: 

- Saídas Profissionais 51,1%;  

- Conclusão do 12.º ano com habilitação profissional 41,3%; 

- Vocação e/ou melhores classificações 29,3%.  

 

É aquela que mais gosto e/ou a que tenho melhores notas 

Não gosto de mais nenhuma 

Foi a que me foi indicada na orientação vocacional 

Os meus amigos vão para a mesma área 

Não quero ter a disciplina X 

É a que dá acesso ao curso que quero tirar 

Como não sei ainda que profissão escolher, dá-me várias opções 

Como só quero estudar até ao 12º ano, sempre fico com habilitações para uma profissão 

Porque todos dizem que tenho jeito 

Porque tem boas saídas 

Outras respostas 
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4. Conclusão do curso 

 

90,2% dos inquiridos apresentam uma alta taxa de previsão de conclusão.  

 

5. Emigração após conclusão do curso 

 

47,8% dos inquiridos colocam a hipótese de ir trabalhar para o estrangeiro depois de 

concluírem o curso. 
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Principais conclusões: 

Na escolha do curso a proximidade à residência é um fator determinante, assim como o acesso 

a transportes públicos. Só cerca de 1/3 refere que é o curso que gostaria de frequentar. 

A maioria dos respondentes escolheu o curso devido às saídas profissionais, mas também há 

uma grande percentagem que o elegeu com o objetivo de concluir o 12.º ano. Muitos deles 

selecionaram o curso em função da vocação que pensam ter e dessa forma, consideram que 

podem obter melhores resultados. 

A quase totalidade dos alunos têm fortes expectativas no que diz respeito ao curso que 

frequentam e preveem concluí-lo. 

Cerca de metade dos inquiridos respondeu que pensa emigrar depois de concluir o curso. 

 

Propostas da Equipa EQAVET a prever no Plano de Ação: 

Face aos resultados obtidos neste inquérito, a equipa considera que há necessidade de: 

 Fazer um levantamento prévio das preferências dos alunos face aos cursos 

profissionais; 

 Ajustar a oferta educativa em função das preferências dos alunos e do mercado de 

trabalho; 

 Desafiar as empresas para apresentarem propostas para inserção no mercado de 

trabalho dos nossos diplomados. 

 

 

Gondomar, 15 de outubro de 2019 

 

Coordenadora da Equipa EQAVET, 

________________ 

Dr.ª Manuela Coutinho 

 

A Diretora, 

________________ 

Dr.ª Lília Silva 

 


