
                           
 

Funcionamento do curso – Opinião dos alunos 

Percentagem de alunos que concordam ou concordam totalmente com as seguintes afirmações: 

(Dados retirados dos questionários aplicados durante o ano letivo de 2019-2020) 

 2019-2020 2020-2021 

Funcionamento do curso / atividades letivas / participação dos alunos   

Nas aulas os professores explicam a matéria enquanto os alunos ouvem. 3,03  

Quando os alunos sentem dificuldades os professores ajudam a ultrapassá-las 3,19  

Quando os alunos propõem atividades os professores apoiam-nos. 2,93  

Os professores continuam a dar a matéria mesmo que os alunos não estejam a compreender. 2,51  

Os professores atuam de modo a que os alunos sejam rigorosos no cumprimento das suas tarefas 3,08  

São desenvolvidos projetos que integram várias disciplinas 2,88  

Os professores prestam atenção a todos os alunos 2,91  

Quando os alunos fazem progressos os professores dizem-lhes. 2,85  

Os professores são justos com os alunos. 2,73  

Os professores são severos com os alunos malcomportados  2,69  

Os professores explicam aos alunos os elementos de avaliação 3,38  

Os professores recorrem a vários instrumentos de avaliação 3,38  

Na nota final do módulo os professores atribuem maior importância aos testes. 2,79  

Estou satisfeito com as atividades de recuperação modular. 2,88  

É bom ser aluno deste curso 3,33  

Os alunos têm informações sobre as opções escolares e profissionais. 3,12  

Aconselharei os meus amigos mais novos a escolherem este curso 3,11  

Neste curso há atividades culturais diversas 2,62  

Neste curso há atividades de articulação com o mercado de trabalho. 3,04  

O curso que estou a frequentar corresponde às minhas expectativas 3,00  

O curso que estou a frequentar vai facilitar a minha integração no mercado de trabalho. 3,23  

O curso que estou a frequentar vai permitir-me aceder ao ensino superior. 3,15  

 

1- Discordo Totalmente 2- Discordo 3- Concordo 4-Concordo Totalmente 

 

Análise contextualizada dos resultados 

 Resultados globalmente positivos, destacando-se: 



                           
Aspetos positivos Diversidade de instrumentos de avaliação que são utilizados e a transparência do processo de 

avaliação; 

O apoio que os professores prestam aos alunos sempre que estes sentem dificuldades; 

O sentimento de pertença ao curso (os alunos gostam de frequentar o curso). 

As expectativas positivas em termos de ingresso no mercado de trabalho ou no ensino 

superior. 

 

Aspetos críticos ou 

ameaças 

Necessidade de apostar numa maior diversificação de atividades de natureza cultural. 

A necessidade de serem desenvolvidos mais projetos de Articulação Curricular. 

A necessidade de se proceder a uma maior diversificação das metodologias de ensino 

implementadas na sala de aula. 

 

Sugestões / críticas de 

alguns alunos 

- Focar em aulas MAIS praticas e MENOS teóricas. Investir mais um pouco em material... 

- Ter mais foco nas disciplinas principais como DCA, SI e TM e menos foco em HCA, Matemática, 

etc. 

- Este curso deveria ser mais interativo e mais prático, penso que algumas aulas teóricas 

deveriam ser mais práticas ou ter mais atividades de grupo e de interação das alunas. 

- Apoio presencial nas disciplinas de exame nacional das quais o curso não contempla a 

disciplina (Macs) 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionamento do curso – Opinião dos pais e EE (Todos os anos de escolaridade) 

Percentagem de Pais e Encarregados de Educação que concordam ou concordam totalmente 

com as seguintes afirmações: 

 2019-2020 2020-2021 

Funcionamento do curso   

Sinto-me bem informado sobre os aspetos mais importantes do funcionamento da escola e do 

curso. 

3,7  

A escola proporciona aos alunos uma educação e uma formação de qualidade. 3,7  

A escola corresponde a todas as necessidades de apoio dos alunos em particular ao nível da 

recuperação de módulos. 

 

3,8 

 

A escola possibilita ao aluno a participação em projetos de natureza diversa (visitas de estudo, 

projetos, atividades de articulação com o mundo do trabalho, etc.) 

 

3,5 

 

A formação que a escola proporciona prepara os alunos para o ingresso no mercado de trabalho. 3,7  

A formação que a escola proporciona prepara os alunos para o ingresso no ensino superior. 3,5  



                           
Avalie o seu grau de satisfação com a educação e formação proporcionada pela escola. 3,8  

   

No final do curso gostaria que o meu educando   

Ingressasse no mercado de trabalho 49%  

Ingressasse no ensino superior 49%  

   

 

1- Discordo Totalmente 2- Discordo 3- Concordo 4-Concordo Totalmente 

 
Aspetos positivos 

Globalmente a opinião dos pais é positiva. A maioria dos pais concorda totalmente com as 
afirmações destacando-se o grau de satisfação com a educação e formação proporcionada 
pela escola e pelo facto de corresponder a todas as necessidades de apoio dos alunos em 
especial ao nível da recuperação de módulos. 

 
Aspetos críticos ou 
ameaças 

 

 

 

 

 


