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Introdução 

 

O presente relatório pretende apresentar os resultados dos questionários de 

satisfação - reação dos alunos. 

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 

alunos. 

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 alunos 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 

○ Apoio do Diretor de Curso 
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○ 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 

 

De seguida, 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. 

O questionário termina com um item de resposta aberta, para permitir o registo de 

qualquer crítica ou sugestão, e com um campo opcional para fornecimento de um 

endereço de e-mail destinado à divulgação dos resultados. 
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Análise dos resultados do questionário de 

satisfação do aluno 

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 aprofundada. 

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, enquanto aos restantes foi aplicada a ponderação seguinte: Não 

satisfaz - 1, Satisfaz pouco - 2, Satisfaz moderadamente - 3, Satisfaz bem - 4. 
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Tendo em conta que estes questionários foram aplicados também no ano letivo 

transato, será ainda feita uma análise contrastiva com vista ao estabelecimento de 

uma linha evolutiva da satisfação dos alunos, sempre considerando as circunstâncias 

de aplicação, o universo e a amostra inquirida. Quer isto dizer que, por exemplo, 

não será possível efetuar nenhuma análise comparativa para o caso dos alunos do 

1.º E, uma vez que não foram inquiridos no ano anterior. 
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1.º E - Curso Profissional de Técnico de Manutenção Industrial e 

Cozinha / Pastelaria 

 

Esta turma, à altura da aplicação do questionário, era constituída por 22 alunos, 4 

do curso de manutenção industrial e os restantes do curso de cozinha / pastelaria. 

O questionário foi aplicado no final do ano letivo e responderam 15 alunos. Uma vez 

que dois alunos da turma são contemplados com medidas educativas adicionais, 

este número de respostas corresponde a uma amostra de 75%. 

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

respostas aqui. 

Nota-se alguma dispersão nas respostas: embora com tendência generalizada para 

os níveis mais altos de satisfação, surgem com certa regularidade alguns registos nos 

dois níveis mais baixos, nomeadamente nos itens em que foram registadas 

respostas dos alunos do curso de manutenção industrial. 

Neste sentido, destaca-se como tendo registos de satisfação mais baixos a disciplina 

de TIC. A título de exemplo, segue-se o gráfico referente à satisfação em relação ao 

Programa desta disciplina: 

https://docs.google.com/forms/d/1ZDcaX5E-kg7o7EespBq0IGBkxpv2lSGoKGj-Sx5b0Is/viewanalytics
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A já referida tendência para a dispersão é especialmente notória no que toca aos 

alunos do curso de manutenção industrial: na maior parte dos casos, cada um dos 

quatro alunos registou um nível de satisfação distinto dos colegas. 

Consequentemente, são frequentes os casos ilustrados pelo gráfico seguinte, 

referente ao programa de Tecnologias e Processos: 

 

Ainda no caso dos alunos de manutenção industrial, destaca-se o baixo nível de 

satisfação em relação à disciplina de Tecnologia e Processos, como ilustra o gráfico 

seguinte: 
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Já em relação ao curso de cozinha, são muito raros os registos nos níveis mais baixos 

de satisfação, destacando-se a disciplina de Economia, com alguns registos nos 

níveis inferiores: 

 

No tocante à apreciação dos diversos parâmetros do curso e à sua avaliação global, 

os resultados são positivos, muito embora se continue a verificar a já referida 

tendência para alguma dispersão. A título ilustrativo, vejamos o gráfico referente à 

avaliação global, que regista respostas em todos os níveis de satisfação: 
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A grande maioria dos alunos (74%) regista um dos dois níveis mais altos de 

satisfação. Apenas dois alunos indicaram um dos dois níveis mais baixos. Em termos 

percentuais, as respostas relativas à apreciação global do curso distribuem-se da 

seguinte forma: 

Não satisfaz: 7 

Satisfaz pouco: 7 

Satisfaz moderadamente: 13% 

Satisfaz bem: 27% 

Satisfaz muito: 47% 

 

Quatro respondentes preencheram o item de resposta aberta, dois registando 

apenas “Podia ser melhor”, um referindo a necessidade de um autocarro nos dias de 

chuva e outro manifestando o seu desagrado em relação à atuação de um dos 

professores. 

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

as seguintes taxas de satisfação: 
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Não satisfaz 5% 

Satisfaz pouco 4% 

Satisfaz moderadamente 25% 

Satisfaz bem 34% 

Satisfaz muito 32% 

Nesta turma, a taxa global de satisfação é de 77%. 
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2.º D - Curso Profissional de Técnico de Manutenção Industrial 

 

Esta turma, à altura da aplicação do questionário, era constituída por 12 alunos, 

todos do género masculino. 

O questionário foi aplicado no final do ano letivo e responderam 12 alunos. Uma 

amostra correspondente a 100% do universo inquirido, 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, com um dos níveis 

mais baixos a surgir de forma esporádica. Destacam-se, no entanto, alguns casos em 

que esta tendência é contrariada, com taxas de satisfação bastante reduzidas. 

É o caso da disciplina de Tecnologia e Processos, Organização Industrial e Práticas 

Oficinais de Eletricidade, a que se referem os três gráficos seguintes: 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoqJvRZW3EOysvEZJAWN2hg3wbhwHZq96bFjXth2QNGmWeJg/viewanalytics
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A secção dedicada à apreciação do curso contrasta um pouco com a tendência 

referida inicialmente para registo nos níveis mais altos de satisfação no tocante às 

diversas disciplinas (excetuando os casos já destacados), uma vez que são vários os 

parâmetros que registam níveis baixos de satisfação, desde as instalações ao 

material didático, com especial destaque para o aspeto teoria/prática: 
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Não obstante, a avaliação global do curso não regista nenhuma resposta nos níveis 

mais baixos, verificando-se a seguinte distribuição percentual (arredondada às 

unidades): 

Satisfaz moderadamente: 42% 

Satisfaz bem: 42% 

Satisfaz muito: 17% 
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Dois alunos responderam ao último item, reforçando a insatisfação pelo reduzido 

número de aulas práticas. 

 

 

 

Em termos globais, tendo em conta todas as respostas ao questionário, verifica-se a 

seguinte distribuição percentual: 

Não satisfaz 3% 

Satisfaz pouco 5% 

Satisfaz moderadamente 19% 

Satisfaz bem 46% 

Satisfaz muito 25% 

 

Nesta turma, a taxa global de satisfação é de 77%. 

Tendo em consideração que, no ano transato, a taxa de satisfação dos alunos da 

turma foi de 82%, verifica-se uma descida de 5%, importando refletir sobre o que 

poderá estar na origem desta diferença. Analisando as respostas do ano anterior, a 

diferença mais flagrante prende-se com a insatisfação relativa ao que os alunos 

consideram ser um excesso de aulas teóricas e um défice de aulas práticas. Tudo 

indica que as restrições impostas este ano letivo em função da situação pandémica, 

necessariamente acarretando cuidados que condicionaram fortemente o 

desenvolvimento de atividades práticas, influenciaram decisivamente este 

resultado. 

 

 

 



 

 

RQA.01 

 

Página 17 

 

2.º E - Curso Profissional de Técnico de Cozinha / Pastelaria 

 

Esta é uma turma com um total de 23 alunos à data da aplicação do questionário, 

tendo sido recolhidas 22 respostas. Muito perto, portanto dos 100%. 

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, com surgimento esporádico de um ou outro registo num dos níveis 

inferiores. Excetuam-se, neste panorama, as disciplinas de Área de Integração, 

Economia e Serviços de Cozinha / Pastelaria, a que se referem, por esta ordem, os 

gráficos seguintes: 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY3blJW11HcuXThEI5O38RK-UA2ujgXrsSUye84s3hcUoEZw/viewanalytics
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No tocante à apreciação do curso, os níveis de satisfação registados são muito 

positivos, sendo no entanto de realçar que alguns alunos registam a sua insatisfação 

sobretudo em relação à carga horária das componentes teórica e prática, como se 

pode ver no gráfico: 

 

Em relação à apreciação global do curso, encontramos estes resultados 

(arredondados à unidade): 

Não satisfaz: 5% 
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Satisfaz moderadamente: 14% 

Satisfaz bem: 32% 

Satisfaz muito: 50% 

 

No item de resposta aberta, um aluno refere a necessidade de transporte para a 

cozinha pedagógica e dois alunos referem aspetos relacionados com as aulas de 

cozinha, nomeadamente a dificuldade de gestão das aulas com “tantos alunos na 

cozinha” e alegadas injustiças na parte prática. 

 

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 15% 

Satisfaz bem 30% 

Satisfaz muito 46% 
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Nesta turma, a taxa global de satisfação é de 84%. Considerando que, no ano 

transato, a taxa de satisfação desta turma se situava nos 81%, verifica-se que existiu 

uma ligeira melhoria, apesar dos aspetos menos positivos acima referidos.  
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3.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. 

Todos os alunos responderam ao questionário. 

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

respostas aqui. 

Observa-se uma clara tendência para registo nos níveis mais altos de satisfação, 

embora com bastante frequência surjam alguns registos nos níveis mais baixos, 

como ilustra o primeiro gráfico, referente à disciplina de Português: 

 

Verificam-se no entanto alguns desvios a esta tendência, nomeadamente no que 

toca a Área de Integração (2 primeiros gráficos que se seguem) e Economia 

(restantes gráficos da sequência): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScghZU28A-VGCfHato2ZUKZbiP0t8KmQK63_la6zlPndBEtfg/viewanalytics
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No que toca à apreciação do curso, os parâmetros em que se verificam mais registos 

em níveis inferiores de satisfação são os relacionados com o equilíbrio entre 

componente teórica e componente prática: 
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Na avaliação global do curso, 20 dos 21 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: 5% 

Satisfaz moderadamente: 29% 

Satisfaz bem: 57% 

Satisfaz muito: 10% 

 

No item de resposta aberta não foi registado nada de relevo. 

 

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

se as seguintes taxas de satisfação: 

Não satisfaz 8% 

Satisfaz pouco 6% 

Satisfaz moderadamente 17% 
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Satisfaz bem 43% 

Satisfaz muito 27% 

 

Nesta turma, a taxa global de satisfação é de 75%. 

 

Pese embora o facto de se ter verificado uma ligeira descida na taxa global de 

satisfação, em relação ao ano transato (79% para 75%), importa recordar que, ao 

contrário do que aconteceu este ano, em que foram recolhidas respostas de todos 

os alunos, no ano anterior apenas responderam 9 dos 21 alunos, pelo que esta 

variação pode ser interpretada como uma mera correção, tendo em conta a 

variação da amostra. 
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Conclusão 

 

Os questionários de satisfação dos alunos, 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. 

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

fórmula apresentada na nota metodológica, situam-se entre os 75% e os 84%. 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. Nas turmas de segundo e terceiro anos 

puderam comparar-se os resultados dos inquéritos com os do ano anterior, sendo 

observável que não existiram variações muito significativas nas taxas globais de 

satisfação, o que, num ano de tantos e tão exigentes desafios adicionais, só pode ser 

interpretado como um sinal positivo. 

 


