
 

 

 

Relatório Síntese dos Questionários de Satisfação da Disciplina  

Alunos do Ensino Profissional - 1º Período 

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 

inquérito de Satisfação por Disciplina, em formato on-line, entre o período de 29/11 a 

12/12 de 2019, a todos os alunos dos Cursos Profissionais. 

Universo: 318 alunos 

Amostra: 260 alunos (78%) 

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

 

A. Caracterização dos alunos inquiridos:  

Curso Técnico de:  
Alunos 

da turma 
Alunos 

respondentes 
% 

 

(TPGSI) Programação e Gestão de 
Sistemas Informáticos 

10º12 30 21 70% 82% 

11º13 26 23 88% 

12º13 22 20 91% 

(TAT) Animação de Turismo 10º13 26 21 81% 78% 

11º14 21 20 95% 

12º14 22 13 59% 

(TEAC) Eletrónica Automação e 
Computadores 

10º14 13 12 92% 
92% 

(TFC) Frio e Climatização 10º14 15 15 100% 90% 

11º15 24 24 100% 

12º15 19 13 68% 

(TAF) Auxiliar de Farmácia 10º15 26 26 100% 100% 

(TTAR) Turismo Ambiental e Rural 11º12 23 17 74% 69% 

12º16 26 17 65% 

(TIE) Instalações Elétricas 11º16 8 8 100% 72% 

12º12 17 10 59% 

 Totais 318 260 82%  

 

 

 

 



 

 

 

B. Análise das respostas às questões levantadas pelo questionário: 

 

Foram colocadas as seguintes questões aos formandos: 

1.ª As matérias desta disciplina estão adequadas ao curso? 

2.ª As matérias lecionadas contribuirão para o teu futuro profissional? 

3.ª A apresentação das matérias foi clara? 

4.ª As tarefas propostas na aula foram adequadas? 

5.ª O professor incentivou-te a participar na aula? 

6.ª O professor tirou dúvidas sempre que o solicitaste? 

7.ª Os critérios de avaliação definidos foram aplicados? 

 

Os inquéritos feitos aos alunos seguem em anexo. 

 

Relativamente à questão “Que sugestões poderás dar para a Escola melhorar 

estas Disciplinas, face às necessidades do mercado de trabalho?”, os alunos 

apresentaram várias propostas de melhoria, principalmente em relação aos 

horários e funcionamento das aulas. 

 

Quanto aos horários foram sugeridas as seguintes alterações:  

- redução da componente letiva; 

- tempos letivos de 45 minutos em vez de 90 minutos; 

- aumento da carga horária das disciplinas da área técnica (por exemplo, 

aumentar a carga horária de Organização Industrial) em detrimento das disciplinas 

de componente geral, essencialmente Português.  

 

No que concerne às aulas, em todos os cursos é proposto que tenham um caráter 

mais prático e que haja alterações nas suas dinâmicas, tornando-as mais 

motivadoras. Também foi mencionado que os conteúdos lecionados deveriam 

estar mais orientados em função da área do curso. 

 

Foi referido a necessidade da realização de mais visitas de estudo, em particular, 

a locais que poderão vir a ser futuros locais de estágio e/ou de trabalho. 

 



 

 

 

Os alunos do curso de TTAR referem ainda a necessidade de terem mais 

disciplinas de línguas estrangeiras. 

 

Para além destes assuntos, foram mencionados pelos cursos de TGPSI, TTAR e 

TFC, a necessidade de criar uma plataforma para as diferentes disciplinas, 

melhorar o equipamento informático nas salas de aula, assim como no Centro de 

Recursos e Sala de Estudo. 

 

Os alunos do curso de TAT salientam a necessidade de Formação em Primeiros 

Socorros para os Auxiliares de Ação Educativa. 

Por último, os alunos do curso de TTAR propõem um intercâmbio com outras 

escolas onde funcione este curso. 

 

Face às sugestões de melhoria apresentadas pelos alunos, a Equipa EQAVET, 

agradece que o presente relatório seja submetido a análise e discussão no 

Conselho Pedagógico e/ou em outra sedes de diálogo por forma a que se 

averigue a possibilidade de dar resposta a alguma das sugestões apresentadas. 

 

Nota: Dada a urgência da elaboração deste inquérito demos primazia à 

auscultação da opinião dos alunos e mais tarde iremos fazer um relatório mais 

minucioso do mesmo. 

 

 

Gondomar, 30 de janeiro de 2020 
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