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Introdução 

 

O presente relatório pretende apresentar os resultados dos questionários de 

satisfação - reação dos formandos. 

Neste sentido, o presente relatório apresenta-se como um instrumento, cujo objetivo 

é promover uma permanente autoavaliação da atividade formativa, com reflexos ao 

nível da melhoria contínua do trabalho desenvolvido na execução dos cursos 

profissionais. 

Este processo permite implementar ações corretivas e de melhoria que têm como 

finalidade a promoção da qualidade das intervenções, incluindo a revisão de 

conteúdos, metodologias e instrumentos, no sentido da sua constante atualização, 

por forma a permitir uma adequação das suas intervenções aos objetivos propostos. 

A metodologia de avaliação da formação adotada pelo Agrupamento integra, entre 

outros, a aplicação de questionários online destinados a aferir a satisfação dos 

formandos. 

Estes questionários foram desenhados para, assegurando o anonimato das respostas, 

serem aplicados de forma periódica, idealmente ao universo total de alunos de cada 

curso. 
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Descrição do questionário 

O questionário foi construído com base numa escala de avaliação linear destinado a 

recolher, de forma anónima, a apreciação dos formandos relativamente a uma série 

de parâmetros considerados pertinentes para este contexto. 

A escala referida é constituída por cinco níveis de satisfação, a saber: 

● Não satisfaz (1) 

● Satisfaz pouco (2) 

● Satisfaz moderadamente (3) 

● Satisfaz bem (4) 

● Satisfaz muito (5) 

 

A primeira parte do questionário destina-se  à recolha de dados respeitantes a cada 

uma das disciplinas do curso. Assim, para cada uma das disciplinas, são apreciados os 

seguintes parâmetros: 

● Programa 

○ Cumprimento dos Objetivos 

○ Duração dos Módulos 

○ Utilidade dos Temas 

○ Qualidade da Documentação 

○ Qualidade dos Exercícios 

○ Cumprimento dos Objetivos 

○ Duração dos Módulos 

○ Utilidade dos Temas 

○ Qualidade da Documentação 

○ Qualidade dos Exercícios 
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● Formador(a) / Docente 

○ Apresentação clara 

○ Resposta clara às questões 

○ Criação de oportunidades para participação ao longo da formação 

○ Demonstração de sólido conhecimento das matérias 

○ Demonstração de interesse 

○ Obtenção dos objetivos 

○ Apresentação clara 

○ Resposta clara às questões 

○ Criação de oportunidades para participação ao longo da formação 

○ Demonstração de sólido conhecimento das matérias 

○ Demonstração de interesse 

○ Obtenção dos objetivos 

● Autoavaliação 

○ Motivação e participação 

○ Relacionamento com colegas 

○ Resultados de aprendizagem 

○ Motivação e participação 

○ Relacionamento com colegas 

○ Resultados de aprendizagem 

De seguida, recolhem-se dados destinados a uma apreciação global do curso, tendo 

em conta estes parâmetros: 

● Organização 

○ Instalações 

○ Material Didáctico 

○ Apoio Técnico Administrativo 

○ Apoio do Diretor de Curso 

○ Apoio do Diretor de Turma 

○ Instalações 

○ Material Didáctico 

○ Apoio Técnico Administrativo 
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○ Apoio do Diretor de Curso 

○ Apoio do Diretor de Turma 

○ Adequação do curso às expectativas do formando 

○ Carga horária da componente teórica 

○ Carga horária da componente prática 

○ Perspetivas de empregabilidade 

 

Finalmente, é solicitada, usando a mesma escala, uma avaliação global do curso, 

terminando o questionário com um item de resposta aberta que dá aos inquiridos a 

possibilidade de registar o que considerem pertinente sobre o curso. 
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Análise dos resultados do questionário de 

satisfação do formando 

Nota metodológica: 
Será efetuada uma análise das respostas aos questionários distribuída por curso / 

turma, iniciada com uma breve contextualização da aplicação dos mesmos e do 

universo inquirido. 

Antes da análise dos dados de cada questionário, será disponibilizada uma 

hiperligação para todos os gráficos relativos a todos os dados recolhidos, para o caso 

de se considerar pertinente a consulta de gráficos não incluídos neste relatório para 

uma análise mais profunda. 

Dada a extensão de cada questionário, neste relatório será efetuada uma menção 

genérica aos resultados da apreciação dos itens relativos a cada uma das disciplinas, 

procedendo-se ao registo e análise de dados específicos apenas no caso de alguma 

discrepância em relação à tendência generalizada, sobretudo se se verificar alguma 

apreciação nos níveis mais baixos de satisfação. 

Far-se-á, de seguida, uma análise mais pormenorizada aos dados recolhidos, na 

segunda parte do questionário, destinados a uma apreciação global do curso. 

Toda a análise, à exceção dos dados obtidos no item final (de resposta aberta), será 

de carácter quantitativo. 

Será apresentada para cada turma uma taxa global de satisfação com base em todas 

as respostas a todos os itens do questionário em função de uma taxa máxima possível 

de 100% na eventualidade de todas as respostas se situarem no nível máximo de 

satisfação (Satisfaz muito), sendo que a este nível foi atribuída uma ponderação de 5, 
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enquanto aos restantes foi aplicada a ponderação seguinte: Não satisfaz - 1, Satisfaz 

pouco - 2, Satisfaz moderadamente - 3, Satisfaz bem - 4. 
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1.º D - Curso Profissional de Técnico de Manutenção Industrial 

 

Esta turma, à altura da aplicação do questionário, era constituída por 14 alunos, todos 

do género masculino. 

O questionário foi aplicado no final do ano letivo e responderam 13 alunos. Uma 

amostra perto dos 100%, portanto. 

Podem encontrar-se todos os gráficos relativos ao tratamento estatístico das 

respostas aqui. 

Em relação aos parâmetros referentes a cada disciplina, a esmagadora maioria das 

respostas distribui-se pelos dois níveis de satisfação mais elevados. Verifica-se uma 

tendência para registos em níveis mais elevados de satisfação em disciplinas de índole 

prática, enquanto que, nas disciplinas de cariz mais teórico, a tendência regista mais 

respostas nos níveis intermédios. Destaca-se, neste contexto, a disciplina de Desenho 

Técnico, aliás a única em relação à qual existe um registo no nível mais baixo de 

satisfação (em relação ao parâmetro “Utilidade dos temas”). 

 

Já em relação ao nível “Satisfaz pouco”, é de ocorrência residual nesta parte do 

questionário. 

https://docs.google.com/forms/d/1VsrL4-q9XSXSsIJJHjM6rl0vGbTwP2iuyF-GJ4d3ox4/viewanalytics
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No tocante à apreciação global do curso, os resultados são francamente positivos, 

sendo de registar que os níveis de satisfação são mais baixos em relação à carga 

horária das componentes teórica e prática. 

 

 

 

A esmagadora maioria dos alunos manifesta-se muito satisfeita com o curso. Apenas 

dois alunos se declaram moderadamente satisfeitos. Em termos percentuais, as 

respostas relativas à apreciação global do curso distribuem-se da seguinte forma: 
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Satisfaz moderadamente: 15% 

Satisfaz bem: 54% 

Satisfaz muito: 31% 

 

Apenas um aluno respondeu ao último item, registando “Estou a gostar muito do 

curso.” 

Feito um balanço de todas as respostas a todos os itens do questionário, obtêm-se as 

seguintes taxas de satisfação: 

 

Não satisfaz 0% 

Satisfaz pouco 3% 

Satisfaz moderadamente 22% 

Satisfaz bem 39% 

Satisfaz muito 37% 

 

Nesta turma, a taxa global de satisfação é de 82%. 
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1.º E - Curso Profissional de Técnico de Cozinha/Pastelaria 

 

Esta turma, à altura da aplicação do questionário, era constituída por 24 alunos, 

distribuído por 8 alunos do género masculino e 16 alunos do género feminino. 

O questionário foi aplicado no final do ano letivo e responderam 22 alunos. Uma 

amostra perto dos 100%, portanto. 

Podem encontrar-se todos os gráficos relativos ao tratamento estatístico das 

respostas aqui. 

Em relação aos parâmetros referentes a cada disciplina, a esmagadora maioria das 

respostas distribui-se pelos níveis de satisfação mais elevados. Destaca-se, neste 

contexto, a disciplina de Economia, que contrasta com as restantes por registar, 

sobretudo nos parâmetros referentes ao programa, os níveis mais baixos de 

satisfação (ainda assim bastante positivos):  

 

No respeitante à apreciação global do curso, esta é globalmente positiva, como se 

pode observar nos gráficos seguintes: o único parâmetro com uma resposta no nível 

“Satisfaz pouco” é o da carga horária da componente teórica. 

https://docs.google.com/forms/d/1S3OUEZLG1zQlxxTo6nAJDE6q0xgjp0CBiwJS-r_7VZ8/viewanalytics
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No tocante à avaliação global do curso, há vinte e uma (de vinte e duas) respostas nos 

dois níveis mais altos de satisfação, com a seguinte distribuição percentual: 

Satisfaz moderadamente: 5% 

Satisfaz bem: 36% 

Satisfaz muito: 59% 

 

 

Três alunos responderam ao último item, desta forma: 

“O curso é muito interessante, mas podia ser mais.” 

“Gostei de tudo mas foi um pouco cansativo.” 

“Estou a gostar do curso, acho interessante.” 
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Em termos globais, tendo em conta todas as respostas ao questionário, verifica-se a 

seguinte distribuição percentual: 

Não satisfaz 2% 

Satisfaz pouco 6% 

Satisfaz moderadamente 18% 

Satisfaz bem 31% 

Satisfaz muito 43% 

 

Nesta turma, a taxa global de satisfação é de 81%. 
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2.º D - Curso Profissional de Técnico de Manutenção Industrial e 

Cozinha / Pastelaria 

 

Esta é uma turma mista com um total de 21 alunos à data da aplicação do 

questionário, sendo 7 do Curso Profissional de Técnico de Manutenção Industrial 

(todos do género masculino) e os restantes 14 alunos do Curso Profissional de Técnico 

de Cozinha / Pastelaria, oito dos quais do género masculino. 

Apenas 9 alunos responderam ao questionário, sendo esta a turma em que a amostra 

é mais reduzida, em relação ao universo inquirido. Dos 9 alunos que responderam, 

apenas um é do Curso Profissional de Técnico de Manutenção Industrial. 

Torna-se, portanto, necessária uma cautela acrescida na análise pois, sendo a 

amostra tão reduzida, existe um risco significativo de ilações indevidas e pouco 

fundamentadas. 

A nota mais importante será talvez a de que se torna premente adotar estratégias 

que promovam, em aplicações futuras do questionário, o crescimento da amostra. 

Podem encontrar-se todos os gráficos relativos ao tratamento estatístico das 

respostas aqui. 

De qualquer forma, o que se observa em relação aos dados referentes a cada uma 

das disciplinas é uma tendência generalizada para o registo de níveis de satisfação 

elevados. Em relação às disciplinas específicas do Curso Profissional de Manutenção 

Industrial, o facto de haver apenas uma resposta aconselha a que não se considere 

como significativa. A única exceção à tendência referida no início deste parágrafo diz 

respeito à disciplina de Psicologia: 

https://docs.google.com/forms/d/1yVsKPQmNSMO_QEOCU3M9dAb6ZG5DJkwmcW0iNWqT5NQ/viewanalytics
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No tocante à apreciação global do curso, os níveis de satisfação registados são muito 

positivos, conforme se pode observar nos gráficos seguintes. Os únicos parâmetros 

em que se regista uma resposta no nível “Satisfaz pouco” são os referentes à carga 

horária das componentes teórica e prática. 

 

 

Todos os inquiridos, em relação à apreciação global do curso, se posicionam nos dois 

níveis mais altos de satisfação, com a seguinte distribuição percentual: 
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Satisfaz bem: 78% 

Satisfaz muito: 22% 

 

Apenas um aluno respondeu ao último item, da seguinte forma: 

“O curso é ótimo, e aprende-se muita coisa para a vida” 

 

Feita uma análise a todas as respostas de todos os itens do questionário, verificam-se 

as seguintes taxas de satisfação: 

Não satisfaz 4% 

Satisfaz pouco 8% 

Satisfaz moderadamente 16% 

Satisfaz bem 35% 

Satisfaz muito 37% 

 

Nesta turma, a taxa global de satisfação é de 79%. 
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3.º D - Curso Profissional de Técnico de Manutenção Industrial 

 

Esta turma era constituída por 14 alunos à data de aplicação do questionário, 13 dos 

quais do género masculino e 1 do género feminino. 

Todos os alunos responderam ao questionário. 

Podem encontrar-se todos os gráficos relativos ao tratamento estatístico das 

respostas aqui. 

Observa-se, na primeira parte do questionário, uma clara tendência para registo nos 

dois níveis mais altos de satisfação. Por exemplo, em relação à disciplina de 

Português: 

 

 

Em alguns parâmetros, surge pontualmente uma resposta num dos níveis mais baixos 

de satisfação, como se pode aliás observar no gráfico acima. 

O único desvio a esta tendência verifica-se em relação à disciplina de Área de 

Integração: nesta, o nível “Satisfaz moderadamente” acolhe a maior parte das 

respostas, embora, globalmente, os níveis de satisfação sejam bastante positivos: 

https://docs.google.com/forms/d/1ylCdOJboTTrEL_YsfoB-HIKuPirsnijhS42iE8lKxn4/viewanalytics
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No que toca à apreciação global do curso, o parâmetro em que se verifica menor grau 

de satisfação é o referente às instalações, embora apenas com duas respostas abaixo 

do nível “Satisfaz”: 
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Em todos os parâmetros, o grau de satisfação é bastante elevado, com a maior parte 

dos alunos a assinalar um dos dois níveis mais elevados. 

 

Na avaliação global do curso, 13 dos 14 alunos mostram-se satisfeitos. Apenas um se 

mostra pouco satisfeito. Observa-se a seguinte distribuição percentual no 

concernente à apreciação global do curso: 

Satisfaz pouco: 7% 

Satisfaz moderadamente: 21% 

Satisfaz bem: 57% 

Satisfaz muito: 14% 
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Apenas um aluno respondeu ao último item, e o que registou fornece quiçá pistas 

para a já referida ocorrência de respostas, assinalando o nível “Não satisfaz”: 

“Deveriam investir mais na parte informática como o autocade cnc e CADCAM, e 

maquinaria moderna. “ 

 

Feito um balanço de todas as respostas a todos os itens do questionário, verificam-se 

as seguintes taxas de satisfação: 

Não satisfaz 1% 

Satisfaz pouco 4% 

Satisfaz moderadamente 11% 

Satisfaz bem 48% 

Satisfaz muito 36% 

 

Nesta turma, a taxa global de satisfação é de 83%. 
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3.º E - Curso Profissional de Técnico de Cozinha/Pastelaria e 

Pastelaria/Padaria 

 

Esta turma é constituída por 16 alunos, 8 do Curso Profissional de Técnico de 

Cozinha/Pastelaria e os restantes 8 alunos do Curso Profissional de Técnico de 

Pastelaria/Padaria (mista turma). 

Foram registadas 15 respostas, estando portanto a amostra perto dos 100% que 

constitui o universo inquirido. 

Podem encontrar-se todos os gráficos relativos ao tratamento estatístico das 

respostas aqui. 

A tendência geral no que concerne à apreciação de cada disciplina é o preenchimento 

dos níveis mais altos de satisfação, sobretudo o “Satisfaz bem “ e “Satisfaz muito” 

como ilustra o gráfico seguinte, relativo à disciplina de Inglês: 

 

Verifica-se um pequeno desvio a esta tendência, com níveis de satisfação 

ligeiramente mais baixos, nas disciplinas de Área de Integração e Economia, conforme 

ilustram os gráficos seguintes: 

https://docs.google.com/forms/d/1rSzz_0CQmoZ-GHRb_SGZ0ILL4LCwnYG75LmcNE6RhgA/viewanalytics
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Quanto à apreciação global do curso, os níveis de satisfação são bastante elevados 

em todos os parâmetros, conforme se pode observar no dois gráficos que se seguem 

e nos quais se pode verificar que existe apenas um parâmetro com uma resposta 

abaixo do “Satisfaz” (o referente à carga horária da componente prática): 
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Todos os alunos inquiridos assinalam um dos dois níveis mais altos de satisfação no 

item que solicita uma avaliação global do curso, com a seguinte distribuição 

percentual: 

Satisfaz bem: 40% 

Satisfaz muito: 60% 

 

Nenhum aluno respondeu ao último item, de resposta aberta. 

 

Considerando todas as respostas a todos os itens, verificam-se as seguintes taxas de 

satisfação: 

Não satisfaz 0% 

Satisfaz pouco 2% 

Satisfaz moderadamente 16% 

Satisfaz bem 47% 

Satisfaz muito 35% 

 

Nesta turma, a taxa global de satisfação é de 83%. 
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Conclusão 

 

Os questionários de satisfação dos formandos, enquanto instrumentos de recolha de 

dados integrados numa política de contínua melhoria da formação, permitem a 

recolha de indicadores fundamentais a serem tidos em conta nos processos de 

decisão. 

Desta primeira aplicação, nos finais do ano letivo de 2019/2020, podem ser retiradas 

algumas ilações quer no que concerne à configuração dos mesmos e da sua 

implementação, quer no que toca aos níveis de satisfação dos formandos. 

Quanto à configuração dos questionários, importa ponderar a adequação da 

dimensão dos mesmos aos objetivos perseguidos: sendo longos e pormenorizados e 

recolhendo dados sobre cada uma das disciplinas de cada curso, torna-se necessário 

fabricar, aplicar e tratar um questionário distinto para cada curso, o que exige um 

investimento bastante maior em termos de tempo e trabalho, mas têm a vantagem 

de permitir o diagnóstico de eventuais disparidades ou desvios em áreas muito 

específicas e assim se poderão tomar eventuais medidas de melhoria. Não obstante, 

questionários nestes moldes permitem, também, a construção de uma visão 

panorâmica da satisfação dos formandos, como aliás se demonstrou ao longo deste 

relatório.  

Por outro lado, é necessário ter consciência de que a aplicação periódica deste tipo 

de instrumentos requer alguma agilidade nos processos, sob pena de a análise dos 

resultados ser demasiado demorada e, por isso, levar a um atraso inconveniente na 

implementação de medidas necessárias. Neste caso, um questionário mais reduzido, 

padronizado, que possa ser aplicado a todos os formandos e cujos resultados possam 

ser analisados com celeridade apresenta-se como uma opção mais adequada. 
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Ainda no que toca à implementação dos questionários, destaca-se o caso da turma 

do 2.ºD, em que a amostra inquirida acabou por ser bastante reduzida. Tudo parece 

sugerir que o contexto COVID-19, com aulas à distância, associado ao facto de a maior 

parte das disciplinas já ter terminado a lecionação à data da aplicação do 

questionário, contribuiu para que a maioria dos formandos não tenha respondido ao 

questionário. Acresce a isso, a nosso ver, o facto de esta ter sido a primeira 

implementação, o que significa que os formandos ainda não têm uma ideia clara 

acerca da importância deste tipo de instrumentos.  

Pesem embora estas circunstâncias, julgamos adequado incutir nos alunos, 

nomeadamente através dos diretores de turma e diretores de curso, a ideia da 

importância de responderem a este tipo de questionário, pelo impacto que podem 

ter na tomada de decisões impactantes na sua formação. 

No caso das restantes turmas, a amostra ficou bastante próxima do total do universo. 

Para isso parecem ter contribuído vários factores, nomeadamente o facto de, no caso 

das turmas do terceiro ano, os alunos demonstrarem já um grau de maturidade 

maior, condizente aliás com a circunstância de se encontrarem a terminar o curso. 

A respeito dos resultados dos questionários, como se pôde verificar no corpo deste 

relatório, não se notaram grandes desvios no que toca ao grau de satisfação dos 

formandos. 

As taxas globais de satisfação dos formandos dos cursos profissionais, seguindo a 

fórmula apresentada na nota metodológica, situam-se entre os 79% e os 83%. Na falta 

de referências prévias, cremos que se pode afirmar assertivamente que estas taxas 

são bastante satisfatórias e um ótimo ponto de partida para um percurso que se 

pretende de melhoria continuada. 


