
                           
 

Formação em Contexto de Trabalho – Perspetiva dos alunos 
(Fonte – inquérito aplicado no final da FCT) 

 

A- Natureza das atividades desenvolvidas. 

 Média % Campo 
3+4 

FCT - Alunos   
Utilização de conhecimentos e competências técnicas desenvolvidas durante o curso 3,1 74% 

Utilização de materiais, tecnologias e equipamentos utilizados, regularmente, nas atividades letivas. 2,8 61% 

Utilização de outros materiais, tecnologias, técnicas e equipamentos não utilizados nas atividades 
letivas. 

 
2,5 

 
52% 

Comunicação com clientes e com colaboradores transmitindo ou solicitando informações. 2,3 37% 

O tratamento e a atenção prestada permitiram que me sentisse como um elemento da entidade de 
acolhimento. 

 
3,4 

 
86% 

A maioria das tarefas que desempenhei tinham relação com a área de formação do curso. 3,5 87,8% 

Senti o apoio do monitor/acompanhante da entidade de acolhimento. 3,5 87,8% 

Senti o apoio do professor acompanhante da FCT. 3,5 93,2% 

   

1- Nunca  2-Algumas vezes  3- Bastantes vezes  4-Sempre 

 

B- Grau de concordância sobre o contributo da Formação em Contexto de Trabalho para a melhoria 

das seguintes competências transversais. 
 Média % da soma do 

Campos 3+4 

FCT - Alunos   

Criatividade na construção de produtos e soluções. 3,3 98% 

Sentido de responsabilidade. 3,6 100% 

Capacidade de trabalho em equipa. 3,6 98% 

Capacidade de resolução de problemas. 3,4 98% 

Socialização e integração num novo contexto. 3,5 100% 

Comunicação na língua materna. 3,7 100% 

Comunicação em línguas estrangeiras. 3,0 93% 

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

C- Importância das aprendizagens e competências desenvolvidas durante a FCT 
 2019-2020 2020-2021 

FCT - Alunos   

As aprendizagens e as competências desenvolvidas vão ser importantes para melhorar o meu 

sucesso 

94,5 

(3,6) 

 

As aprendizagens e as competências desenvolvidas vão ser importantes para facilitar a minha 

inserção no mercado de trabalho 

98,6 

(3,6) 

 

Muito satisfeito com a FCT realizada 75,0  



                           
Satisfeito com a FCT realizada 21,6  

Pouco satisfeito com a FCT realizada 2,7  

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

 
Aspetos positivos 

E elevado grau de satisfação que os alunos revelam com a Formação em Contexto de 
Trabalho que desenvolveram. 
O apoio que sentiram quer do tutor da entidade de acolhimento e, em particular, do 
professor orientador da FCT. 
Elevado grau de satisfação com as competências desenvolvidas e, em especial, a convicção 
de que essas aprendizagens vão ser relevantes para o sucesso escolar e para a futura 
integração no mercado de trabalho.  

 
Aspetos críticos ou ameaças 

 

 

 

Grau de satisfação das entidades que acolheram formandos em FCT 

Fonte – inquérito aplicado no final da FCT. 

 2019-2020 

(% dos campos 3+4) 

Média 

Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho 100% 3,1 

Planeamento e organização 100% 3,1 

Responsabilidade e autonomia 82% 3,1 

Comunicação e relações interpessoais 88% 3,2 

Trabalho em equipa 100% 3,4 

Grau de satisfação global da entidade 100% 3,3 

Evolução do grau de satisfação (entidades que acolheram formandos em anos anteriores) 

Menos satisfeito 0%  

Mesmo nível de satisfação 64%  

Maior nível de satisfação 36%  

Na avaliação da satisfação é usada a escala que integra 4 níveis: 1 – Insatisfeito, 2 – Pouco satisfeito, 3 – Satisfeito, 4 – Muito satisfeito. 

 

Aspetos positivos 

 

A avaliação globalmente positiva, em termos de satisfação, que as entidades de acolhimento 

revelam relativamente ao desempenho dos alunos e que é congruente com os resultados da 

avaliação da FCT. 

 

Aspetos críticos ou ameaças 

 

Necessidade de serem trabalhadas as capacidades e competências relacionadas com a 

responsabilidade e a comunicação e relações interpessoais. 

 

 

 


