
                           
 

 

Grau de satisfação de antigos alunos com o curso frequentado 

Fonte – Inquérito aplicado aos antigos alunos 
 

 2013-2016 
 

2014-2017 2017-2018 2018-2019 

Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho. 100% (3,6) 91,6% (3,4) 100% (3,6) 92% (3,3) 

Responsabilidade e autonomia 100% (3,8) 91,6% (3,4) 100% (3,6) 92% (3,3) 

Comunicação e relações interpessoais 100% (3,6) 91,6 (3,1) 100%(3,6) 84,6% (3,1) 

Trabalho em equipa 100% (4) 100%(3,5) 100%(3,6) 84,6% (3,3) 

Comunicação em línguas estrangeiras. 33,3% (2,3) 91,6% (3) 100%(3,6) 61% (2,7) 

     

Qualidade da formação ministrada 100% (3,8) 100% (3,3) 100%(3,6) 76% (3,0) 

Ambiente escolar. 100% (3,8) 100% (3,3) 100% (3,3) 84,6 (3,0) 

Apoio e disponibilidade dos recursos humanos (Professores, 
Orientadores de PAP, de Curso, etc.) 

 
83,3 (3,5) 

 
91,6 (3,4) 

 
100% (4) 

 
92% (3,3) 

Apoio e disponibilidade dos recursos humanos (Assistentes 
Operacionais e Técnicos.) 

 
100% (3,5) 

 
83,3 (3,1) 

 
100%(3,6) 

 
84% (3,1) 

Formação em contexto de trabalho adequada (Locais e 
acompanhamento). 

 
83% (3,5) 

 
91,6% (3,1) 

 
100%(3,6) 

 
92% (3,4) 

Espaços físicos e instalações. 100% (3,6) 100 (3,25) 100%(3,6) 76% (2,9) 

Apoio e acompanhamento após a conclusão do curso. 100% (3,3) 58,3 (2,5) 100%(3,6) 69,2% (2,9) 
 

 

 

 Sim Sim Sim Sim 

Aconselharia a frequência da Escola Secundária Sá de Miranda a 
algum familiar ou amigo. 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
92,3% 

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

 

Aspetos positivos Os resultados positivos relacionados com o apoio e disponibilidade prestada ao longo do 
curso. 

Aspetos críticos ou ameaças A necessidade de serem trabalhadas as competências sociais e emocionais. 
A necessidade de serem criados mais mecanismo de apoio aos alunos após a conclusão do 
curso. 

 Alguns professores pouco prestativos em ajudar quem quer ir para a Universidade. Existe 
pouco apoio nesse sentido nos cursos profissionais. 
Não houve qualquer apoio e acompanhamento após a conclusão do curso. 

 


