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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DA FORMAÇÃO DESENVOLVIDA NOS 

CURSOS PROFISSIONAIS 

Ano letivo 2019/2020 

 

O presente relatório tem como objetivo apresentar as conclusões retiradas do inquérito 

aos alunos sobre a satisfação e sugestões de melhoria relativamente funcionamento dos 

cursos profissionais. 

O inquérito foi aplicado on-line aos alunos no decorrer do segundo período do presente 

ano letivo. Obtivemos 318 questionários respondidos num universo de 410 alunos com 

uma taxa de resposta percentual de 78%. 

No questionário foi utilizada a escala de 1 a 5, correspondente aos seguintes níveis:  

1 - Insatisfeito 
2 – Pouco 

Satisfeito 
3 - Satisfeito 

4- Muito 

Satisfeito 
5- Totalmente 

Satisfeito 

 

No presente ano letivo, e de acordo com o exigido no processo de implementação do 

sistema de garantia da qualidade dos processos formativos e dos resultados obtidos 

pelos alunos das escolas profissionais, foi implementada a realização formal de um 

inquérito aos alunos de avaliação da satisfação da formação desenvolvida no Ensino 

Profissional, documento este elaborado pela equipa formada para esse efeito, tendo 

sido validado pela Direção, pelos Diretores de curso e Diretores de turma. Ao todo, foi 

solicitado aos Alunos que se posicionassem na escala acima apresentada sobre oito 

questões relacionadas com a sua formação relativamente a todas as disciplinas do seu 

currículo, havendo ainda um espaço de preenchimento opcional para apresentação de 

sugestões de melhoria. A análise dos resultados baseia-se na média das respostas como 

o indicador do nível de satisfação, na escala de 5 pontos utilizada. Desta forma, a análise 

dos dados fica simplificada. A mesma metodologia de análise é utilizada nos inquéritos 

dos E.E. e entidades empregadoras.  
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I . Inquérito 

As questões colocadas no inquérito foram as seguintes: 

 

Aos alunos foi pedido que respondessem às 8 questões relativamente a todas as 

disciplinas da área Sociocultural, Específica e Técnica. 

II. Resultados Obtidos 

 II A – Análise por Curso 

    II A 1 – Curso Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 

A análise dos resultados revela um valor médio de resposta de 3,98, o que evidencia 

que na generalidade, os alunos estão muito satisfeitos com a sua formação, no que 

concerne às questões colocadas. Nenhum item avaliado apresenta médias de resposta 

inferiores a 3.  

O gráfico seguinte evidencia os valores médios de resposta obtidos para cada uma das 

questões colocadas, de acordo com a escala de 5 pontos utilizada.  

 

1. Cumprimento dos objetivos da disciplina. 

2. Adequação dos materiais de apoio à aprendizagem (manual, fichas de trabalho, etc). 

3. Adequação dos recursos didáticos (meios audiovisuais, ferramentas, equipamentos 

específicos) 

4. Adequação das estratégias às necessidades de aprendizagem dos alunos. 

5. Clareza na exposição dos conteúdos. 

6. Disponibilidade do(a) professor(a) para esclarecer dúvidas. 

7. Relacionamento do(a) professor(a) com os alunos. 

8. Aplicação dos critérios de avaliação (justiça, transparência e equidade. 



 

4 

 

 

 

Gráfico 1: valor médio de resposta – Inquérito de satisfação aos Alunos do Curso de TGP – Ano letivo 2019/2020 

Os alunos evidenciam níveis de satisfação mais elevados nas questões nº 6 e 7. 

Concluímos que na generalidade os alunos deste curso revelam índices de satisfação 

mais altos relativamente à disponibilidade dos seus professores para o esclarecimento 

de dúvidas (média de 4,04). O relacionamento dos professores com os alunos também 

é destacado positivamente na avaliação dos mesmos relativamente à sua formação 

(média 4,06), sendo o item com maior taxa de satisfação. 

O nível de satisfação mais baixo refere-se à adequação dos recursos didáticos, 

nomeadamente ao recurso dos meios audiovisuais, ferramentas e equipamentos 

específicos (média 3,91).  

É de referir ainda que nenhum aluno apresentou sugestões de melhoria relativamente 

ao funcionamento do curso e organização da formação. 

a) TGP 19-22 

A análise dos resultados revela um valor médio de resposta de 4,15, o que evidencia 

que na generalidade, os alunos do primeiro ano estão bastante satisfeitos com a sua  
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1 2 3 4 5 6 7 8

3,99 3,98 3,91 3,96 3,98 4,04 4,06 3,95

Inquérito de satisfação Curso de TGP
Ano letivo 2019/2020
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formação, no que concerne às questões colocadas. Nenhum item avaliado apresenta 

médias de resposta inferiores a 4.  

O gráfico seguinte evidencia os valores médios de resposta obtidos para cada uma das 

questões colocadas, de acordo com a escala de 5 pontos utilizada.  

 

Gráfico 2: valor médio de resposta – Inquérito de satisfação aos Alunos da turma de TGP 19-22 – Ano letivo 2019/2020 

Os alunos evidenciam níveis de satisfação mais elevados nas questões nº 1 e 6. 

Concluímos que na generalidade os alunos do primeiro ano se encontram muito 

satisfeitos cumprimento dos objetivos estabelecidos para cada disciplina (média de 

4,17). O nível de satisfação relativamente à disponibilidade dos seus professores para o 

esclarecimento de dúvidas também apresenta os mesmos valores de satisfação (média 

de 4,17). A adequação dos recursos didáticos no que concerne mais concretamente à 

utilização de meios audiovisuais, ferramentas e equipamentos específicos (média 4,16) 

também é destacada positivamente na avaliação dos alunos relativamente à sua 

formação. 

Os níveis de satisfação mais baixos situam-se nos itens nº 5,7 e 8 onde os valores 

apresentados se encontram ligeiramente abaixo da média de resposta de 4,15. 

Concluímos assim que os pontos menos fortes são: a clareza na exposição de conteúdos  
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4,17 4,15 4,16 4,15 4,13 4,17 4,13 4,13

TGP 19-22
Ano letivo 2019/2020
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(média 4,13), o relacionamento dos professores com os alunos (média 4,13) e a 

aplicação dos critérios de avaliação com enfoque na justiça, transparência e equidade 

(média 4,13). 

b) TGP 18-21 

A análise dos resultados revela um valor médio de resposta de 4,19, o que evidencia 

que na generalidade, os alunos estão bastante satisfeitos com a sua formação, no que 

concerne às questões colocadas. Nenhum item avaliado apresenta médias de resposta 

inferiores a 4.  

O gráfico seguinte evidencia os valores médios de resposta obtidos para cada uma das 

questões colocadas, de acordo com a escala de 5 pontos utilizada.  

 

Gráfico 3: valor médio de resposta – Inquérito de satisfação aos Alunos da turma de TGP 18-21 – Ano letivo 2019/2020 

Os alunos evidenciam níveis de satisfação mais elevados nas questões nº 2, 4, 6 e 7. 

Concluímos que na generalidade os alunos do segundo ano se encontram muito 

satisfeitos relativamente ao relacionamento com os seus professores (média de 4,33). 

O nível de satisfação relativamente à disponibilidade dos seus professores para o 

esclarecimento de dúvidas também apresenta valores de resposta acima da média geral  

 

Média de respostas1
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4,15 4,22 4,08 4,21 4,16 4,22 4,33
4,13

TGP 18-21
Ano letivo 2019/2020
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da turma (média de 4,22). A adequação dos materiais de apoio e a adequação das 

estratégias às necessidades de aprendizagem dos alunos também são destacadas de 

forma positiva na avaliação dos alunos relativamente à sua formação (média de 4,22 e 

4,21 respetivamente). 

Os níveis de satisfação mais baixos situam-se nos itens nº 1, 3, 5 e 8 onde os valores 

apresentados se encontram ligeiramente abaixo da média de resposta de 4,19. 

Concluímos assim que os pontos menos fortes são: o cumprimento dos objetivos 

propostos para as diferentes disciplinas (média 4,15), a adequação dos recursos 

didáticos no que concerne mais concretamente à utilização de meios audiovisuais, 

ferramentas e equipamentos específicos (média 4,08), a clareza na exposição dos 

conteúdos (média 4,16) e aplicação dos critérios de avaliação nas diferentes disciplinas 

(média 4,13). 

c) TGP 17-20 

A análise dos resultados revela um valor médio de resposta de 3,61, o que evidencia 

que na generalidade, os alunos estão satisfeitos com a sua formação, no que concerne 

às questões colocadas. Nenhum item avaliado apresenta médias de resposta inferiores 

a 3.  

O gráfico seguinte evidencia os valores médios de resposta obtidos para cada uma das 

questões colocadas, de acordo com a escala de 5 pontos utilizada.  
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Gráfico 4: valor médio de resposta – Inquérito de satisfação aos Alunos da turma de TGP 17-20 – Ano letivo 2019/2020 

 

Os alunos evidenciam níveis de satisfação mais elevados nas questões nº 6 e 7. 

Concluímos que na generalidade os alunos do terceiro ano se encontram mais satisfeitos 

relativamente à disponibilidade dos seus professores para o esclarecimento de dúvidas 

(média de 3,72). O relacionamento dos professores com os alunos também é destacado 

positivamente na avaliação dos mesmos relativamente à sua formação (média 3,73), 

sendo o item com maior taxa de satisfação. 

Os níveis de satisfação mais baixos situam-se nos itens nº 2,3,4 e 8 onde os valores 

apresentados se encontram ligeiramente abaixo da média de resposta de 3,61. 

Concluímos assim que os pontos menos fortes são: a adequação dos materiais de apoio 

à aprendizagem e a aplicação dos critérios de avaliação, ambos apresentando a mesma 

taxa de satisfação (média de 3,57). Também com valores ligeiramente abaixo da média 

surge a satisfação relativamente à adequação dos recursos didáticos e das estratégias 

às necessidades de aprendizagem dos alunos (média de 3,49 e 3,53 respetivamente). 

    II A 2 – Curso Técnico de Contabilidade 
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3,65 3,57 3,49 3,53 3,63 3,72 3,73 3,57

TGP 17-20
Ano letivo 2019/2020
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A análise dos resultados revela um valor médio de resposta de 3,73, o que evidencia 

que na generalidade, os alunos estão muito satisfeitos com a sua formação, no que 

concerne às questões colocadas. Nenhum item avaliado apresenta médias de resposta 

inferiores a 3.  

O gráfico seguinte evidencia os valores médios de resposta obtidos para cada uma das 

questões colocadas, de acordo com a escala de 5 pontos utilizada.  

 

Gráfico 5: valor médio de resposta – Inquérito de satisfação aos Alunos do Curso de TCT –  2019/2020 

Tal como no curso anteriormente analisado, os alunos evidenciam níveis de satisfação 

mais elevados nas questões nº 6 e 7. Concluímos que na generalidade os alunos deste 

curso revelam índices de satisfação mais altos relativamente à disponibilidade dos seus 

professores para o esclarecimento de dúvidas (média de 3,90), sendo o item com maior 

taxa de satisfação. O relacionamento dos professores com os alunos também é 

destacado positivamente na avaliação dos mesmos relativamente à sua formação 

(média 3,89). 

Neste caso, tendo como ponto de partida a média global deste ano (3,73), não se 

evidencia uma ou mais questões que se desviem mais do 0,03 do valor médio e por isso 

torna-se mais difícil estabelecer aquilo que seriam pontos menos fortes. Será mais  

Média de respostas1
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4
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1 2 3 4 5 6 7 8

3,70 3,77 3,71 3,70 3,72 3,90 3,89 3,79

Inquérito de satisfação Curso de TCT
Ano letivo 2019/2020
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pertinente, dessa forma, fazer essa análise separadamente, ano a ano de formação 

neste curso. 

É de referir ainda que foram apresentadas as seguintes sugestões de melhoria 

relativamente ao funcionamento do curso e organização da formação: 

Sugestões de Melhoria 

Dar mais motivação aos alunos 

 

a) TCT 19-22 

A análise dos resultados revela um valor médio de resposta de 3,91, o que evidencia 

que na generalidade, os alunos do primeiro ano estão muito satisfeitos com a sua 

formação, no que concerne às questões colocadas. Nenhum item avaliado apresenta 

médias de resposta inferiores a 3.  

O gráfico seguinte evidencia os valores médios de resposta obtidos para cada uma das 

questões colocadas, de acordo com a escala de 5 pontos utilizada.  

 

Gráfico 6: valor médio de resposta – Inquérito de satisfação aos Alunos da turma de TCT 19-22 – Ano letivo 2019/2020 

 

Média de respostas1
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3,81 3,86 3,79 3,85 3,91 4,04 4,10 3,95

TCT 19-22
Ano letivo 2019/2020
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Os alunos exibem níveis de satisfação mais elevados nas questões nº 6 e 7. Concluímos 

que na generalidade os alunos do primeiro ano se encontram principalmente satisfeitos 

relativamente à disponibilidade dos seus professores para o esclarecimento de dúvidas 

(média de 4,04). O relacionamento dos professores com os alunos é, neste caso, o item 

avaliado com maior índice de satisfação relativamente aos vários aspetos analisados 

(média 4,10). 

Os níveis de satisfação mais baixos situam-se nos itens nº 1,2,3 e 4 onde os valores 

apresentados se encontram ligeiramente abaixo da média de resposta de 3,91. 

Concluímos assim que os pontos menos fortes são: a adequação dos recursos didáticos 

(média 3,79), com a taxa de satisfação mais baixa e o cumprimento dos objetivos 

estabelecidos para as disciplinas (média de 3,81). Também com valores ligeiramente 

abaixo da média surge a satisfação relativamente à adequação dos materiais de apoio e 

das estratégias às necessidades de aprendizagem dos alunos (média de 3,86 e 3,85 

respetivamente). 

b) TCT 18-21 

A análise dos resultados revela um valor médio de resposta de 3,65, o que evidencia 

que na generalidade, os alunos estão satisfeitos com a sua formação, no que concerne 

às questões colocadas. Nenhum item avaliado apresenta médias de resposta inferiores 

a 3.  

O gráfico seguinte evidencia os valores médios de resposta obtidos para cada uma das 

questões colocadas, de acordo com a escala de 5 pontos utilizada.  
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Gráfico 7: valor médio de resposta – Inquérito de satisfação aos Alunos da turma de TCT 18-21 – Ano letivo 2019/2020 

Tal como os alunos do primeiro ano, também os seus colegas do segundo exibem níveis 

de satisfação mais elevados nas questões nº 6 e 7. Concluímos que, de uma forma geral, 

estes alunos se encontram muito satisfeitos relativamente à disponibilidade dos seus 

professores para o esclarecimento de dúvidas (média de 3,74), sendo este o item que 

demonstra a taxa mais alta de satisfação. O relacionamento dos professores com os 

alunos é o outro aspeto a merecer destaque pela positiva (média 3,72). 

Os níveis de satisfação mais baixos situam-se nos itens nº 3, 4 e 5 onde os valores 

apresentados se encontram ligeiramente abaixo da média de resposta de 3,65. 

Concluímos assim que os pontos menos fortes, segundo a opinião dos alunos do 

segundo ano, são: a adequação das estratégias às necessidades de aprendizagem dos 

alunos (média 3,59), com a taxa de satisfação mais baixa surge a clareza na exposição 

dos conteúdos (média de 3,57). Também com valores ligeiramente abaixo da média 

surge a satisfação relativamente à adequação dos recursos didáticos (média de 3,61). 

c) TCT 17-20 

A análise dos resultados revela um valor médio de resposta de 3,75, o que evidencia 

que na generalidade, os alunos estão muito satisfeitos com a sua formação, no que 
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TCT 18-21
Ano letivo 2019/2020
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concerne às questões colocadas. Nenhum item avaliado apresenta médias de resposta 

inferiores a 3.  

O gráfico seguinte evidencia os valores médios de resposta obtidos para cada uma das 

questões colocadas, de acordo com a escala de 5 pontos utilizada.  

 

Gráfico 8: valor médio de resposta – Inquérito de satisfação aos Alunos da turma de TCT 17-20 – Ano letivo 2019/2020 

 

À semelhança dos seus pares, também os seus alunos do terceiro ano exibem níveis de 

satisfação mais elevados nas questões nº 6 e 7. Concluímos que, de uma forma geral, 

estes alunos se encontram muito satisfeitos relativamente à disponibilidade dos seus 

professores para o esclarecimento de dúvidas (média de 3,91), sendo este o item que 

demonstra a taxa mais alta de satisfação. O relacionamento dos professores com os 

alunos é o outro aspeto a merecer destaque pela positiva (média 3,84). 

Os níveis de satisfação mais baixos situam-se nos itens nº 1, 4 e 5 onde os valores 

apresentados se encontram ligeiramente abaixo da média de resposta de 3,75. 

Concluímos assim que os pontos menos fortes, segundo a opinião dos alunos do terceiro 

ano, são: a adequação das estratégias às necessidades de aprendizagem dos alunos 

(média 3,67). Também com valores ligeiramente abaixo da média surge a clareza na  
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TCT 17-20
Ano letivo 2019/2020
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exposição dos conteúdos (média de 3,68). Com a taxa de satisfação mais baixa surge o 

cumprimento dos objetivos delineados para as diferentes disciplinas (média de 3,63).  

  

    II A 3 – Curso Técnico de Comércio 

A análise dos resultados revela um valor médio de resposta de 3,23, o que evidencia 

que na generalidade, os alunos estão relativamente satisfeitos com a sua formação, no 

que concerne às questões colocadas. Nenhum item avaliado apresenta médias de 

resposta inferiores a 3.  

O gráfico seguinte evidencia os valores médios de resposta obtidos para cada uma das 

questões colocadas, de acordo com a escala de 5 pontos utilizada.  

 

Gráfico 9: valor médio de resposta – Inquérito de satisfação aos Alunos do Curso de TCM – 2019/2020 

À semelhança dos cursos analisados anteriormente, os alunos evidenciam níveis de 

satisfação mais elevados nas questões nº 6 e 7. Concluímos que na generalidade os 

alunos deste curso revelam índices de satisfação mais altos relativamente à 

disponibilidade dos seus professores para o esclarecimento de dúvidas (média de 3,33), 

sendo o item com maior taxa de satisfação. O relacionamento dos professores com os  
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Inquérito de satisfação Curso de TCM
Ano letivo 2019/2020



 

15 

 

 

alunos também é destacado positivamente na avaliação dos mesmos relativamente à 

sua formação (média 3,27). 

O nível de satisfação mais baixo refere-se à adequação dos recursos didáticos, 

nomeadamente ao recurso dos meios audiovisuais, ferramentas e equipamentos 

específicos (média 3,17). Destaca-se como sendo um ponto menos forte a adequação 

de estratégias às necessidades de aprendizagem dos alunos (média 3,19) 

É de referir ainda que foram apresentadas as seguintes sugestões de melhoria 

relativamente ao funcionamento do curso e organização da formação: 

 

Sugestões de Melhoria 

Mais aulas práticas (1) 

Fazer mais kahoots didáticos sobre as matérias (1) 

Mudar os métodos de trabalho (1) 

  

As sugestões de melhoria apresentadas, embora tendo sido em número muito 

reduzido, vão de encontro ao que apontaram como pontos menos fortes na forma 

como a sua formação está a ser desenvolvida. 

 

a) TCM 19-22 

A análise dos resultados revela um valor médio de resposta de 3,22, o que evidencia 

que na generalidade, os alunos estão relativamente satisfeitos com a sua formação, no 

que concerne às questões colocadas. Nenhum item avaliado apresenta médias de 

resposta inferiores a 3.  

O gráfico seguinte evidencia os valores médios de resposta obtidos para cada uma das 

questões colocadas, de acordo com a escala de 5 pontos utilizada.  
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Gráfico 10: valor médio de resposta – Inquérito de satisfação aos Alunos da turma de TCM 19-22 – Ano letivo 2019/2020 

 

Os alunos evidenciam níveis de satisfação mais elevados nas questões nº 6 e 7. 

Concluímos que na generalidade os alunos deste ano revelam índices de satisfação mais 

altos relativamente à disponibilidade dos seus professores para o esclarecimento de 

dúvidas bem como no relacionamento dos professores com os alunos (média 3,34), 

sendo estes os itens com maior taxa de satisfação. 

O nível de satisfação mais baixo refere-se à adequação dos recursos didáticos, 

nomeadamente ao recurso dos meios audiovisuais, ferramentas e equipamentos 

específicos (média 3,12). Em seguida, lado a lado surgem as questões relativas à 

adequação das estratégias às necessidades de aprendizagem dos alunos e à clareza na 

exposição de conteúdos (média 3,16). Ainda há a apontar como ponto menos forte a 

adequação dos materiais de apoio à aprendizagem (média 3,19). 

b) TCM 18-21 

A análise dos resultados revela um valor médio de resposta de 3,18, o que evidencia 

que na generalidade, os alunos estão relativamente satisfeitos com a sua formação, no 
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que concerne às questões colocadas. Nenhum item avaliado apresenta médias de 

resposta inferiores a 3.  

O gráfico seguinte evidencia os valores médios de resposta obtidos para cada uma das 

questões colocadas, de acordo com a escala de 5 pontos utilizada.  

 

Gráfico 11: valor médio de resposta – Inquérito de satisfação aos Alunos da turma de TCM 18-21 – Ano letivo 2019/2020 

Os Alunos do segundo ano evidenciam o nível de satisfação mais elevado na questão nº 

6. Neste caso em particular os alunos destacam de forma acentuada a disponibilidade 

revelada pelos professores das diferentes disciplinas (média 3,31) como o ponto mais 

forte do seu processo de formação. 

Por outro lado, O nível de satisfação mais baixo refere-se à adequação dos recursos 

didáticos, nomeadamente na utilização de meios audiovisuais, ferramentas e 

equipamentos específicos deste curso (média 3,09). 

c) TCM 17-20 

A análise dos resultados revela um valor médio de resposta de 3,30, o que evidencia 

que na generalidade, os alunos estão relativamente satisfeitos com a sua formação, no 

que concerne às questões colocadas. Nenhum item avaliado apresenta médias de 

resposta inferiores a 3.  
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O gráfico seguinte evidencia os valores médios de resposta obtidos para cada uma das 

questões colocadas, de acordo com a escala de 5 pontos utilizada.  

 

Gráfico 12: valor médio de resposta – Inquérito de satisfação aos Alunos da turma de TCM 17-20 – Ano letivo 2019/2020 

 

Neste caso, tendo como ponto de partida a média global deste ano, não se evidencia 

uma ou mais questões que se desviem mais do 0,04 do valor médio e por isso torna-se 

mais difícil estabelecer aquilo que seriam pontos mais e menos fortes. Sendo assim, 

apesar de surgir com a taxa mais alta de satisfação (média 3,33) o item referente à 

disponibilidade por parte dos professores para o esclarecimento de dúvidas, o desvio da 

média geral para este ano é de apenas 0.03. De igual modo, com uma taxa de satisfação 

de 3,26, com um desvio de 0,04, surge como ponto menos forte a questão relacionada 

com a adequação das estratégias às necessidades de aprendizagem dos alunos.  

 

    II A 4 – Curso Técnico de Eletrotecnia 

A análise dos resultados revela um valor médio de resposta de 3,69, o que evidencia 

que na generalidade, os alunos estão satisfeitos com a sua formação, no que concerne 
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às questões colocadas. Nenhum item avaliado apresenta médias de resposta inferiores 

a 3.  

 

O gráfico seguinte evidencia os valores médios de resposta obtidos para cada uma das 

questões colocadas, de acordo com a escala de 5 pontos utilizada.  

 

Gráfico 13: valor médio de resposta – Inquérito de satisfação aos Alunos do Curso de TEL – 2019/2020 

Tal como na totalidade dos cursos anteriormente analisados, os alunos evidenciam 

novamente níveis de satisfação mais elevados nas questões nº 6 e 7. Concluímos que na 

generalidade os alunos deste curso revelam índices de satisfação mais altos 

relativamente à disponibilidade dos seus professores para o esclarecimento de dúvidas 

(média de 3,78), sendo o item com maior taxa de satisfação. O relacionamento dos 

professores com os alunos também é destacado positivamente na avaliação dos 

mesmos relativamente à sua formação (média 3,75). 

Como ponto menos forte encontra-se o item que se refere à adequação dos recursos 

didáticos, meios audiovisuais, ferramentas e equipamentos específicos (média 3,62). 

É de referir ainda que foram apresentadas as seguintes sugestões de melhoria 

relativamente ao funcionamento do curso e organização da formação: 
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Sugestões de Melhoria 

Mais respeito pelos professores (2) 

Melhor comportamento da turma 

Melhorar a pontualidade (2) 

Ajudar e dar mais atenção aos alunos 

 

Não deixa de ser interessante que nas sugestões de melhoria relativamente à sua 

formação os alunos destaquem a necessidade de implementação de mudanças que se 

centram na sua área de atuação. Sendo que há alunos que destacam a necessidade de 

serem mais pontuais e de mostrarem mais respeito pelos seus professores, bem como 

melhorarem o comportamento dentro da sala de aula. 

a) TEL 19-22 

A análise dos resultados revela um valor médio de resposta de 3,56, o que evidencia 

que na generalidade, os alunos estão satisfeitos com a sua formação, no que concerne 

às questões colocadas. Nenhum item avaliado apresenta médias de resposta inferiores 

a 3.  

O gráfico seguinte evidencia os valores médios de resposta obtidos para cada uma das 

questões colocadas, de acordo com a escala de 5 pontos utilizada.  
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Gráfico 14: valor médio de resposta – Inquérito de satisfação aos Alunos da turma de TEL 19-22 – Ano letivo 2019/2020 

Os alunos evidenciam níveis de satisfação mais elevados nas questões nº 6 e 7. 

Concluímos que na generalidade os alunos deste curso revelam índices de satisfação 

mais altos relativamente à disponibilidade dos seus professores para o esclarecimento 

de dúvidas (média 3,73), sendo este o item com taxa de satisfação mais elevada. O 

relacionamento dos professores com os alunos (média 3,68) é igualmente alvo de 

destaque pela positiva pelos alunos que frequentam o primeiro ano de formação. 

O nível de satisfação mais baixo refere-se à adequação dos recursos didáticos, 

nomeadamente ao recurso dos meios audiovisuais, ferramentas e equipamentos 

específicos (média 3,42). Em seguida, lado a lado surgem as questões relativas ao 

cumprimento dos objetivos desenhados para as diferentes disciplinas e a aplicação dos 

critérios de avaliação (média 3,54). Ainda há a apontar como ponto menos forte a 

adequação dos materiais de apoio à aprendizagem (média 3,52). 

b) TEL 18-21 

A análise dos resultados revela um valor médio de resposta de 3,69, o que evidencia 

que na generalidade, os alunos estão satisfeitos com a sua formação, no que concerne  
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às questões colocadas. Nenhum item avaliado apresenta médias de resposta inferiores 

a 3.  

O gráfico seguinte evidencia os valores médios de resposta obtidos para cada uma das 

questões colocadas, de acordo com a escala de 5 pontos utilizada.  

 

Gráfico 15: valor médio de resposta – Inquérito de satisfação aos Alunos da turma de TEL 18-21 – Ano letivo 2019/2020 

Tal como os seus colegas do primeiro ano, também os alunos do segundo ano 

evidenciam níveis de satisfação mais elevados nas questões nº 6 e 7, embora incluam 

no lote dos aspetos mais positivos de igual modo o item nº 2. Concluímos que na 

generalidade os alunos deste ano revelam índices de satisfação mais altos relativamente 

à disponibilidade dos seus professores para o esclarecimento de dúvidas (média 3,78) 

bem como no relacionamento dos professores com os alunos (média 3,71). De igual 

forma manifestam a sua satisfação relativamente à adequação dos materiais de apoio à 

aprendizagem, tal como a escolha de manuais e fichas de trabalho (média 3,74).  

O nível de satisfação mais baixo refere-se à clareza na exposição dos conteúdos (média 

3,64). Em seguida, lado a lado surgem as questões relativas à adequação dos recursos 

didáticos, utilização de meios audiovisuais, ferramentas e equipamentos específicos e  
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as relacionadas com o cumprimento dos objetivos definidos para as diferentes 

disciplinas (média 3,65). 

c) TEL 17-20 

A análise dos resultados revela um valor médio de resposta de 3,82, o que evidencia 

que na generalidade, os alunos estão muito satisfeitos com a sua formação, no que 

concerne às questões colocadas. Nenhum item avaliado apresenta médias de resposta 

inferiores a 3.  

 

O gráfico seguinte evidencia os valores médios de resposta obtidos para cada uma das 

questões colocadas, de acordo com a escala de 5 pontos utilizada.  

 

Gráfico 16: valor médio de resposta – Inquérito de satisfação aos Alunos da turma de TEL 17-20 – Ano letivo 2019/2020 

Neste caso, tendo como ponto de partida a média global deste ano, não se evidenciam 

uma ou mais questões que se desviem mais do 0,04 do valor médio e por isso torna-se 

mais difícil estabelecer aquilo que seriam pontos mais e menos fortes. Sendo assim, 

apesar de surgir com a taxa mais alta de satisfação (média 3,86) o item referente o 

relacionamento dos professores com os alunos, o desvio da média geral para este ano é 

de apenas 0.04. Com um desvio de apenas 0,03 também se refere pela positiva o item  
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da aplicação dos critérios de avaliação, nomeadamente no que se refere à justiça, 

transparência e equidade na atribuição das classificações nas diferentes disciplinas 

(média 3,85).  

De igual modo, com uma taxa de satisfação de 3,78, com um desvio de 0,04, surge como 

ponto menos forte a questão relacionada com a adequação dos recursos didáticos às 

necessidades do curso. 

 

    II A 5 – Curso Técnico de Restaurante e Bar 

A análise dos resultados revela um valor médio de resposta de 3,65, o que evidencia 

que na generalidade, os alunos estão satisfeitos com a sua formação, no que concerne 

às questões colocadas. Nenhum item avaliado apresenta médias de resposta inferiores 

a 3.  

O gráfico seguinte evidencia os valores médios de resposta obtidos para cada uma das 

questões colocadas, de acordo com a escala de 5 pontos utilizada.  

 

Gráfico 17: valor médio de resposta – Inquérito de satisfação aos Alunos do Curso de TRB – Ano letivo 2019/2020 

À semelhança dos outros cursos anteriores, também os alunos evidenciam novamente 

níveis de satisfação mais elevados nas questões nº 6 e 7. Concluímos que na  
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generalidade os alunos deste curso revelam índices de satisfação mais altos 

relativamente à disponibilidade dos seus professores para o esclarecimento de dúvidas 

e no relacionamento dos professores com os alunos, sendo estes os itens que revelam 

taxas de satisfação mais altas na avaliação dos mesmos relativamente à sua formação 

(média 3,74). 

Como ponto menos forte encontra-se o item que se refere à adequação dos recursos 

didáticos, meios audiovisuais, ferramentas e equipamentos específicos (média 3,59). 

É de referir ainda que foi apresentada a seguinte sugestão de melhoria relativamente 

ao funcionamento do curso e organização da formação: 

Sugestões de Melhoria 

Mais aulas teóricas 

 

a) TRB 19-22 

A análise dos resultados revela um valor médio de resposta de 3,75, o que evidencia 

que na generalidade, os alunos estão muito satisfeitos com a sua formação, no que 

concerne às questões colocadas. Nenhum item avaliado apresenta médias de resposta 

inferiores a 3.  

O gráfico seguinte evidencia os valores médios de resposta obtidos para cada uma das 

questões colocadas, de acordo com a escala de 5 pontos utilizada.  
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Gráfico 18: valor médio de resposta – Inquérito de satisfação aos Alunos da turma de TRB 19-22 – Ano letivo 2019/2020 

Mais uma vez, tendo como ponto de partida a média global deste ano, não se evidencia 

uma ou mais questões que se desviem mais do 0,04 do valor médio e por isso torna-se 

mais difícil estabelecer aquilo que seriam pontos mais e menos fortes. Sendo assim, 

analisando o gráfico verificamos que as questões relacionadas com: o cumprimento dos 

objetivos estabelecidos para as diferentes disciplinas; com a adequação dos materiais 

de apoio à aprendizagem; a adequação dos recursos didáticos e a adequação das 

estratégias às necessidades dos alunos surgem lado a lado com uma média de 3,77 

apontando um desvio de apenas 0,02 da média geral para este ano do curso. 

De igual modo, com uma taxa de satisfação de 3,71, com um desvio de 0,04, surgem 

como pontos menos fortes as questões relacionadas com a clareza na exposição dos 

conteúdos e com a aplicação dos critérios de avaliação. 

 

b) TRB 18-21 

A análise dos resultados revela um valor médio de resposta de 3,66, o que evidencia 

que na generalidade, os alunos estão satisfeitos com a sua formação, no que concerne 

às questões colocadas. Nenhum item avaliado apresenta médias de resposta inferiores 

a 3.  
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O gráfico seguinte evidencia os valores médios de resposta obtidos para cada uma das 

questões colocadas, de acordo com a escala de 5 pontos utilizada.  

 

Gráfico 19: valor médio de resposta – Inquérito de satisfação aos Alunos da turma de TRB 18-21 – Ano letivo 2019/2020 

 

Contrariando a tendência verificada nas respostas dos alunos do primeiro ano, os alunos 

do segundo ano, exibem níveis de satisfação mais elevados nas questões nº 6 e 7. 

Concluímos que na generalidade os alunos do segundo ano se encontram 

principalmente satisfeitos relativamente à disponibilidade dos seus professores para o 

esclarecimento de dúvidas (média de 4,77). O relacionamento dos professores com os 

alunos é, neste caso, o item avaliado com maior índice de satisfação relativamente aos 

vários aspetos analisados (média 3,81). 

Os níveis de satisfação mais baixos situam-se nos itens nº 2 e 4 onde os valores 

apresentados se encontram ligeiramente abaixo da média de resposta de 3,66. 

Concluímos assim que os pontos menos fortes são: a adequação dos materiais de apoio 

à aprendizagem (média 3,58). Também com valores ligeiramente abaixo da média surge 

a adequação das estratégias às necessidades de aprendizagem dos alunos (média 3,59). 
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c) TRB 17-20 

A análise dos resultados revela um valor médio de resposta de 3,54, o que evidencia 

que na generalidade, os alunos estão satisfeitos com a sua formação, no que concerne 

às questões colocadas. Nenhum item avaliado apresenta médias de resposta inferiores 

a 3.  

 

O gráfico seguinte evidencia os valores médios de resposta obtidos para cada uma das 

questões colocadas, de acordo com a escala de 5 pontos utilizada.  

 

Gráfico 20: valor médio de resposta – Inquérito de satisfação aos Alunos da turma de TRB 17-20 – Ano letivo 2019/2020 

À semelhança dos seus pares do segundo ano, os alunos do terceiro evidenciam níveis 

de satisfação mais elevados nas questões nº 6 e 7. Concluímos que na generalidade os 

alunos do terceiro ano se encontram mais satisfeitos relativamente à disponibilidade 

dos seus professores para o esclarecimento de dúvidas (média de 3,71). O 

relacionamento dos professores com os alunos também é destacado positivamente na 

avaliação dos mesmos relativamente à sua formação (média 3,67).  

Os níveis de satisfação mais baixos situam-se nos itens nº 1 e 3 onde os valores 

apresentados se encontram ligeiramente abaixo da média de resposta de 3,54.  
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Concluímos assim que os pontos menos fortes são: a adequação dos recursos didáticos 

(média 3,38), apresentando a taxa de satisfação mais baixa e o item que se refere ao 

cumprimento dos objetivos estipulados para as diferentes disciplinas (média 3,44). 

 

    II A 6 – Curso Técnico de Manutenção Industrial 

A análise dos resultados revela um valor médio de resposta de 3,76, o que evidencia 

que na generalidade, os alunos estão muito satisfeitos com a sua formação, no que 

concerne às questões colocadas. Nenhum item avaliado apresenta médias de resposta 

inferiores a 3.  

O gráfico seguinte evidencia os valores médios de resposta obtidos para cada uma das 

questões colocadas, de acordo com a escala de 5 pontos utilizada.  

 

Gráfico 21: valor médio de resposta – Inquérito de satisfação aos Alunos do Curso de TMI – Ano letivo 2019/2020 

À semelhança dos outros cursos anteriores, também neste caso os alunos evidenciam 

níveis de satisfação mais elevados nas questões nº 6 e 7. Concluímos que na 

generalidade os alunos deste curso destacam pela positiva a disponibilidade dos seus 

professores para o esclarecimento de dúvidas e no relacionamento dos mesmos com os  
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alunos, sendo estes os itens que revelam taxas de satisfação mais altas na avaliação dos 

mesmos relativamente à sua formação (média 3,84 e 3,86, respetivamente). 

Como ponto menos forte encontra-se o item que se refere à adequação dos recursos 

didáticos, meios audiovisuais, ferramentas e equipamentos específicos (média 3,68). 

É de referir ainda que foram apresentadas as seguintes sugestões de melhoria 

relativamente ao funcionamento do curso e organização da formação: 

Sugestões de Melhoria 

Melhores materiais para aprendizagem e mais formas de aprendizagem nas 

aulas 

Melhorar a oficina ( máquinas ,ferramentas,etc...) (4) 

Talvez tentar que a matéria seja menos massiva 

Tratar os alunos todos de forma igual e motivar os alunos a gostar das 

disciplinas 

Modalidades mais interessantes 

Escrever menos (2) 

Comprar chaves estrela (2) 

Folhas gratuitas e maior quantidade de material de desenho 

 

As sugestões de melhoria apresentadas, embora tendo sido em número muito reduzido, 

são em número superior quando comparadas com os restantes cursos profissionais e 

vão de encontro ao que apontaram como pontos menos fortes na forma como a sua 

formação está a ser desenvolvida. São 6 as referências a questões que se prendem com 

as oficinas e materiais específicos para o desenvolvimento da sua componente prática. 
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a) TMI 19-22 

A análise dos resultados revela um valor médio de resposta de 3,63, o que evidencia 

que na generalidade, os alunos estão satisfeitos com a sua formação, no que concerne 

às questões colocadas. Nenhum item avaliado apresenta médias de resposta inferiores 

a 3.  

O gráfico seguinte evidencia os valores médios de resposta obtidos para cada uma das 

questões colocadas, de acordo com a escala de 5 pontos utilizada.  

 

Gráfico 22: valor médio de resposta – Inquérito de satisfação aos Alunos da turma de TMI 19-22 – Ano letivo 2019/2020 

Os alunos do primeiro ano evidenciam níveis de satisfação mais elevados nas questões 

nº 6 e 7. Concluímos que, na generalidade, estes alunos revelam índices de satisfação 

mais altos relativamente ao relacionamento dos professores com os alunos (média 

3,88), sendo este o item com taxa de satisfação mais elevada. A disponibilidade dos seus 

professores para o esclarecimento de dúvidas (média 3,81) é igualmente alvo de 

destaque pela positiva pelos alunos que frequentam o primeiro ano de formação. 

O nível de satisfação mais baixo refere-se à adequação dos recursos didáticos, 

nomeadamente ao recurso dos meios audiovisuais, ferramentas e equipamentos 

específicos (média 3,43). Em seguida, surge o item relativo à adequação dos materiais 

de apoio à aprendizagem (média 3,52). 
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b) TMI 18-21 

A análise dos resultados revela um valor médio de resposta de 4,04, o que evidencia 

que na generalidade, os alunos estão bastante satisfeitos com a sua formação, no que 

concerne às questões colocadas. Nenhum item avaliado apresenta médias de resposta 

inferiores a 3.  

O gráfico seguinte evidencia os valores médios de resposta obtidos para cada uma das 

questões colocadas, de acordo com a escala de 5 pontos utilizada.  

 

Gráfico 23: valor médio de resposta – Inquérito de satisfação aos Alunos da turma de TMI 18-21 – Ano letivo 2019/2020 

Os alunos evidenciam níveis de satisfação mais elevados nas questões nº 2, 6 e 7. 

Concluímos que na generalidade os alunos do segundo ano se encontram muito 

satisfeitos relativamente ao relacionamento com os seus professores, quanto à 

disponibilidade dos mesmos para o esclarecimento de dúvidas e por último também 

quanto à adequação dos materiais de apoio e a adequação das estratégias às 

necessidades de aprendizagem dos alunos são destacadas de forma positiva na 

avaliação dos alunos relativamente à sua formação (média 4, 07). 

Como ponto menos forte encontra-se o item que se refere à adequação dos recursos 

didáticos, meios audiovisuais, ferramentas e equipamentos específicos (média 3,98). 
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c) TMI 17-20 

A análise dos resultados revela um valor médio de resposta de 3,62, o que evidencia 

que na generalidade, os alunos estão satisfeitos com a sua formação, no que concerne 

às questões colocadas. Nenhum item avaliado apresenta médias de resposta inferiores 

a 3.  

O gráfico seguinte evidencia os valores médios de resposta obtidos para cada uma das 

questões colocadas, de acordo com a escala de 5 pontos utilizada.  

 

Gráfico 24: valor médio de resposta – Inquérito de satisfação aos Alunos da turma de TMI 17-20 – Ano letivo 2019/2020 

Tendo como ponto de partida a média global deste ano, não se evidencia uma ou mais 

questões que se desviem mais do 0,02 do valor médio e por isso torna-se mais difícil 

estabelecer aquilo que seriam pontos mais e menos fortes. Sendo assim, analisando o 

gráfico verificamos que as questões respeitantes ao relacionamento com os seus 

professores (média 3,63) e à disponibilidade dos mesmos para o esclarecimento de 

dúvidas (média 3,64) obtiveram taxas de satisfação ligeiramente acima da média geral 

de 3,62 ponderada para este ano de formação. 

 

Média de respostas1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8

3,60 3,60 3,62 3,60 3,61 3,64 3,63 3,61

TMI 17-20
Ano letivo 2019/2020



 

34 

 

 

 De igual modo, com uma taxa de satisfação de 3,60, com um desvio de 0,02, surgem 

como pontos menos fortes as questões relacionadas com cumprimento dos objetivos 

desenhados para as diferentes disciplinas, com a adequação dos materiais de apoio à 

aprendizagem, bem como a adequação das estratégias às necessidades de 

aprendizagem dos alunos. 

 

    II A 7 – Curso Técnico de Animação e Informação Turística 

A análise dos resultados da única turma existente deste curso revela um valor médio de 

resposta de 4,04, o que evidencia que na generalidade, os alunos estão bastante 

satisfeitos com a sua formação, no que concerne às questões colocadas. Nenhum item 

avaliado apresenta médias de resposta inferiores a 3.  

O gráfico seguinte evidencia os valores médios de resposta obtidos para cada uma das 

questões colocadas, de acordo com a escala de 5 pontos utilizada.  

 

Gráfico 25: valor médio de resposta – Inquérito de satisfação aos Alunos da turma de TAT 19-22 – Ano letivo 2019/2020 

Os alunos evidenciam níveis de satisfação mais elevados nas questões nº 5, 6 e 7. 

Concluímos que na generalidade os alunos do primeiro ano se encontram muito 

satisfeitos com a clareza na exposição dos conteúdos (média de 4,06). O nível de  

Média de respostas1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8

3,99 3,98 3,99 4,04 4,07 4,07 4,12 4,04

TAT 19-22
Ano letivo 2019/2020



 

35 

 

 

satisfação relativamente à disponibilidade dos seus professores para o esclarecimento 

de dúvidas também apresenta os mesmos valores de satisfação (média de 4,06). O 

relacionamento dos professores com os alunos surge como o item com taxa de 

satisfação mais elevada na avaliação dos alunos relativamente à sua formação (média 

4,12). 

Os níveis de satisfação mais baixos situam-se nos itens nº 1,2 e 3 onde os valores 

apresentados se encontram ligeiramente abaixo da média de resposta de 4,04. 

Concluímos assim que os pontos menos fortes são: o cumprimento dos objetivos 

desenhados para as diferentes disciplinas e a adequação dos materiais de apoio à 

aprendizagem (média 3,98). Logo em seguida surge a adequação dos recursos didáticos, 

mais concretamente a utilização de meios audiovisuais, ferramentas e equipamentos 

específicos que apenas obteve uma taxa de satisfação de 3,99. 

 

 II B – Análise Global 

A análise dos resultados revela um valor médio de resposta de 3,73, o que evidencia 

que na generalidade, os alunos estão muito satisfeitos com a sua formação, no que 

concerne às questões colocadas. Nenhum item avaliado apresenta médias de resposta 

inferiores a 3.  

O gráfico seguinte evidencia os valores médios de resposta obtidos para cada uma das 

questões colocadas, de acordo com a escala de 5 pontos utilizada.  
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Gráfico 26: valor médio de resposta – Inquérito de satisfação Alunos – 2019/2020 

 

Os alunos evidenciam níveis de satisfação mais elevados nas questões nº 6 e 7. 

Concluímos que na generalidade os alunos apontam, centralizam os níveis de satisfação 

mais altos no relacionamento entre eles e os professores das diferentes disciplinas, 

realçando também, de forma muito positiva, a disponibilidade da parte dos docentes 

para o esclarecimento de dúvidas. Ambos os itens com uma média de 3,81. A questão 

número 8, que se refere à aplicação dos critérios de avaliação, mais concretamente no 

que se refere à justiça, transparência e equidade na atribuição das classificações, 

apresenta uma média igual à média global de satisfação relativamente à formação 

(média de 3,73). 

Os níveis de satisfação mais baixos situam-se nos itens nº 3 e 4 onde os valores 

apresentados se encontram ligeiramente abaixo da média de resposta de 3,73. 

Concluímos assim que os pontos menos fortes são: adequação dos recursos didáticos 

(3,66) e a adequação das estratégias às necessidades de aprendizagem dos alunos 

(3,69).  
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III. Conclusões: 

 

A análise dos resultados obtidos permite constatar que os alunos dos cursos 

profissionais colocam a tónica positiva no relacionamento que têm com os seus 

professores, valorizando o facto destes se mostrarem bastante disponíveis para o 

esclarecimento de dúvidas que vão tendo ao longo do seu processo de formação. Há até 

alunos que apontam como uma sugestão de melhoria reforçarem ainda mais o respeito 

por estes profissionais.   

Por outro lado, e apesar de nenhum item avaliado apresentar médias de resposta 

inferiores a 3, consideram-se como pontos estratégicos de melhoria todos aqueles que 

apresentam valores abaixo da média geral de 3, 73. Partindo do item com uma taxa de 

satisfação mais baixa (média 3,66) revela-se de extrema importância um investimento 

futuro na adequação dos recursos didáticos à especificidade de cada curso, dotando as 

salas de aula de mais ferramentas e mais equipamentos específicos. Em seguida urge 

uma melhor adequação das estratégias às necessidades de aprendizagem dos alunos 

com vista a obter uma taxa de satisfação superior à atual de 3,69. Nesta análise 

verificamos que também o que concerne ao cumprimento dos objetivos traçados para 

cada uma das disciplinas pode ser alvo de melhoria no futuro (média 3,70). Por último, 

seria pertinente agilizar uma melhor adequação dos vários materiais utilizados como 

apoio à aprendizagem e apostar numa maior clareza na exposição dos conteúdos aos 

alunos (média 3,71). 

Uma vez que se procedeu pela primeira vez à aplicação deste formato de avaliação da 

satisfação dos alunos não é possível a comparação com dados de anos anteriores. 

 

 

 


