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1. Introdução 

No âmbito do processo de implementação do sistema de qualidade alinhado com o Quadro de 

Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação Profissional 

(EQAVET), o Agrupamento de Escolas de Airães (AEA) promoveu um inquérito por questionário 

dirigido aos Encarregados de Educação (EE) que teve como objetivo avaliar o grau de 

satisfação sobre o funcionamento e auscultar o público-alvo sobre a oferta educativa e 

formativa deste estabelecimento de ensino para o ano letivo 2021-2022.  

 

 

2. Metodologia 

Este inquérito foi elaborado pela Equipa EQAVET e foi dirigido aos EE. 

Apelando ao máximo rigor e honestidade, pois só assim será possível ao Agrupamento apostar 

na melhoria contínua nos serviços que presta, o questionário foi aplicado em formato digital e 

de forma anónima tendo a sua implementação decorrido durante o mês de março do ano 

letivo 2020/2021. 

 

 

3. Análise dos resultados 

De um universo de 145 EE responderam 61 (42%) dos quais 72% são do género feminino e 28% 

do género masculino.  

 

Gráfico 1: Habilitações literárias 
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Relativamente às habilitações literárias dos EE inquiridos verifica-se que existe um grande 

leque de níveis habilitacionais sendo que 2% referem ter o 2º ano; 11% possuem o 4.º ano; 2% 

tem o 5.º ano; 20% detém o 6.º ano; 2% referem ter o 7.º ano; 8% possuem o 8.º ano; 21% 

detém o 9.º ano; 5% têm o 11.º ano; 24% detém o 12.º ano; 3% possuem uma licenciatura e 

2% tem um mestrado.  

 

 
 
Gráfico 2: Interesse na participação das sessões de OEP promovidas pelo SPO 
 

 

 

 
 

Da análise dos resultados verifica-se, que quando questionados sobre o interesse em 

participarem nas ações de Informação sobre Orientação Escolar e profissional promovida pelo 

Serviço de Psicologia e Orientação do Agrupamento, 41% dos EE revelam interesse; 38% 

referem não se importarem e 21% dizem não terem conhecimento.  

Poderemos relacionar estes resultados com o facto de muitos dos EE inquiridos nunca terem 

sido convidados a participarem nestas sessões visto as mesmas serem, apenas, dirigidas aos EE 

dos alunos que frequentam o 9ºano (e estes poderão não terem Educandos neste ano de 

escolaridade). A fim de melhorar a participação nesta iniciativa, no próximo ano letivo, serão 

também convidados a participar os EE dos alunos do 8º ano de escolaridade. 
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Gráfico 3: Conhecimento sobre a oferta educativa/formativa depois do 9º ano 
 
 

 

 
No que diz respeito à oferta educativa e formativa que o AE de Airães oferece aos alunos, 56% 

dos EE inquiridos referem que conhecem estas as ofertas, mas 44% dizem não conhecê-la.  

 
 
 

Gráfico 4: Informação sobre os cursos gerais e os cursos profissionais  
 
 

 
 

 
Relativamente à informação sobre aos cursos do ensino geral e os cursos do ensino 

profissional, a maioria dos inquiridos (89%) diz perceber a diferença existente entre os 

mesmos e apenas 8% referem não terem essa informação. Contudo, existem 3% de EE que 

confessam nunca terem pensado no assunto. 
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Gráfico 5: Escolha vocacional após a conclusão do 9ºano em nome dos educandos 

 

 
 

 
Quando questionados sobre o facto de puderem escolher pelos seus Educandos um percurso 

escolar após a conclusão do 9ºano, 38% respondem que optariam pelo Curso Geral de Ciências 

e Tecnologias; 13% escolheriam o Curso Geral de Línguas e Humanidades; 5% frequentariam o 

Curso Geral de Ciências Socioeconómicas; 2% iriam para o Curso Geral de Artes Visuais e 21% 

optariam por um Curso do ensino Profissional. Dos inquiridos, 21% responderam que não 

saberiam o que escolher.  

 

 
Gráfico 6: Público-alvo para a frequência de um curso profissional 
 

 

 

 

A maioria dos EE (74%) considera que todos os alunos podem frequentar um curso profissional 

e 26% consideram que só os alunos que não pretendem frequentar o Ensino Superior é que 

devem escolher um curso profissional.  
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Algumas das justificações apresentadas pelos EE que responderam afirmativamente são as 

seguintes: 

- Os cursos profissionais oferecem a possibilidade de os alunos ficarem preparados para o 

mundo do trabalho e, se então gostarem do que fazem, podem sempre seguir o Ensino 

Superior e ficarem com mais habilitações. 

- Já existem bons cursos técnico profissionais, com boas equivalências. 

- Através de um curso profissional também é possível ingressar no Ensino Superior, com a 

vantagem de terem uma especialização na área que pretendem frequentar. 

- Tudo depende do rumo que cada aluno quer seguir, mesmo que as médias sejam mais baixas, 

todos os alunos podem tirar cursos superiores para as áreas na qual se interessam. 

- Seja qual for o curso os alunos devem poder ingressar no Ensino Superior, pois podem mudar 

de opinião durante os três anos. 

- Há cursos profissionais que no final do 12.º ano os alunos podem continuar para um curso 

superior. 

 

Dos EE que responderam que “Não” destacam-se as seguintes justificações: 

- Na minha opinião um curso profissional bem feito, é sempre uma boa ferramenta para o 

futuro de qualquer jovem que vai entrar no mercado de trabalho. Tem como finalidade 

preparar os jovens para o mundo do trabalho e podem ser direcionados, também, para os 

alunos que apresentam alguma dificuldade no ensino regular. 

- Porque um aluno pode querer seguir uma área profissional à qual o curso profissional seja 

mais adequado, uma vez que são mais práticos e integram estágios em contextos de trabalho 

- Se escolher um curso profissional o aluno fica com a certificação do curso e não só com o 

12°ano. 

- Os cursos gerais preparam melhor para quem quiser ir para a faculdade. 

- Em alternativa a um curso superior, sendo que um curso superior terá por certo outro valor. 

- Para os alunos com dificuldades de aprendizagem um curso profissional seria mais fácil, pois 

não é tão exigente. 

Alguns EE , ainda, referiram que os alunos devem ter todo o apoio necessário, seja qual for a 

escolha que façam; devem poder escolher o que mais gostam e que todos os alunos devem ter 

as mesmas oportunidades e a melhor preparação para o que eventualmente venham a fazer 

após o 12.º ano. 
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Gráfico 7: Escolha da oferta formativa disponibilizada pelo AE de Airães 
 

 

 
 

 
Relativamente à oferta formativa que o AE de Airães poderia oferecer aos seus alunos, 34% 

dos EE inquiridos escolheriam o curso de Programador Informático; 21% gostariam do curso de 

Técnico/a de Contabilidade; 20% apontaram o curso de Turismo; 13% optariam pelo curso de 

Técnico/a de design (variante de técnico de design industrial, de técnico de design de 

interiores/exteriores e de técnico de design de equipamentos); 13% escolheriam o curso de 

Técnico/a de eletrónica ou telecomunicações;11% gostariam do curso de Técnico/a de 

multimédia; 8% optariam pelo curso de Técnico/a de redes elétricas; 2% gostariam do curso de 

Técnico/a de qualidade outros 2% o curso de Técnico de eletrónica, automação e 

computadores. 

Dos inquiridos 14,8% escolheram, ainda, a opção “Outro” e apontaram os seguintes cursos 

seguintes: Auxiliar de Saúde, Desporto, Comunicação, Secretariado, Pastelaria e Artes. 

 
 

Gráfico 8: Fatores positivos no AEA 
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Quando questionados sobre o que mais lhes agrada no Agrupamento de Escolas de Airães, 

56% dos EE inquiridos referem o pessoal docente; 52% apontam a Direção do Agrupamento; 

41% consideram o ambiente vivido na escola; 38% dizem que é o pessoal não docente 

(técnicos superiores, assistente técnicos e assistentes operacionais); 34% destacam a oferta 

educativa/formativa; 34% referem a organização da escola; 30% destacam os alunos 8% 

designam as instalações da escola. 

 
 

Gráfico 9: Fatores menos positivos no AEA 
 
 

 
 

 

Relativamente aos aspetos que menos agradam aos EE, 75% dos inquiridos apontam as 

instalações da escola; 35% destacam a organização da escola; 31% dizem que é a oferta 

educativa/formativa; 13% referem o ambiente vivido na escola; 12% mencionam os alunos; 

10% nomeiam a Direção do Agrupamento; 8% referem o pessoal não docente (técnicos 

superiores, assistente técnicos e assistentes operacionais) e 6% o pessoal docente 

Dos EE inquiridos, 15% referem “outros” fatores para além dos mencionados  destacando-se 

os seguintes: os acessos à escola, o transporte, a alimentação e uma maior autonomia dada 

aos alunos para que procurem informação vista como menos positiva por comparação com o 

2CEB.  
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Gráfico 10: Eficácia da divulgação educativa/formativa do AEA 
 
 

 
 

 

Relativamente à adequação da divulgação da oferta educativa/formativa existente no AEA, 

88% dos EE inquiridos consideram que a oferta educativa é adequada e, apenas, 12% acham 

que não. As justificações apresentadas para as respostas dadas são as seguintes: 

- A oferta é extensa e útil. 

- A informação divulgada é adequada. 

- A escola tem uma oferta educativa/ formativa que geralmente é adequada aos interesses da 

maior parte dos alunos, mas é muito divulgada. 

- Os alunos não têm que mudar de escola para fazer o curso que gostavam de tirar. 

- Oferece um leque de opções que nos dias que correm são muito atuais para o futuro dos 

jovens que se preparam para entrar no mercado de trabalho. 

- Os professores são capazes de ensinar de uma maneira mais simples e fácil e têm bons 

profissionais. 

- Os EE são informados do que se anda a decorrer na escola. 

- Existe comunicação escola-encarregado de educação. 

- Tem poucas opções e deveria ter mais diversidade, pois nem todos os alunos podem ir 

estudar para outras escolas. 

 

Quando questionados sobre razões que apontariam para incentivarem outros EE a colocarem 

os seus Educandos numa das escolas do AEA destacam-se as seguintes:  

- Tem um ambiente social seguro e é uma escola segura, pois não há violência. 

- É uma escola agradável e tranquila, em relação a outras escolas, e onde os alunos se sentem 

felizes e mostram também muito orgulho na escola que frequenta 

- É uma boa escola que possui um ambiente calmo e acolhedor. 

- A Escola fica situado numa povoação calma e pacata. 
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- A localização - a escola fica perto dos empregos e das nossas casas. 

- Por ser um agrupamento em que há ambiente familiar onde há sempre alguém com 

disponibilidade para ajudar e onde os alunos conseguem um melhor acompanhamento, 

conseguindo melhores resultados 

- É uma escola acolhedora que se preocupa com os alunos e o seu bem-estar, com ótimos 

professores e funcionários. 

- É um agrupamento pequeno, menos alunos, maior dedicação por parte da equipa docente e 

é um agrupamento onde os alunos são bastante envolvidos nas atividades. 

- Tem excelentes iniciativas e excelentes profissionais 

- Os professores são ótimos, tem bons funcionários e um bom ambiente. 

- A qualidade do pessoal docente e não docente. 

- Com a nova Direção aconselho de certeza, porque tem projetos que incentivam os alunos. 

- Apesar de um ano atípico, a nova Direção do Agrupamento, tem feito um bom trabalho, uma 

maior proximidade com alunos e encarregados de educação e demonstra interesse em 

melhorar os aspetos que menos agradam a toda a comunidade escolar. 

- A Direção da escola é muito boa e ajuda quem necessita. 

- Acho que o Agrupamento de Escolas de Airães tem bons professores e tem um ambiente 

muito familiar e protetor, criando uma proximidade entre toda a comunidade escolar. 

 

 

4. Considerações gerais 

Desta primeira aplicação de questionários podem ser retiradas algumas ilações quer no 

concerne ao funcionamento e à oferta educativa/formativa do Agrupamento de escolas de 

Airães, quer no que toca ao grau de satisfação dos EE referente aos parâmetros antes 

enumerados.  

No que toca à implementação dos questionários destaca-se o facto da amostra inquirida ter 

sido reduzida. A nosso ver, esta situação poderá dever-se ao facto de ter sido a primeira 

aplicação o que significa que os EE ainda não possuem uma ideia clara acerca da importância 

deste tipo de instrumento, pelo que esta será uma situação a corrigir e a melhorar. 

No que diz respeito aos resultados dos questionários é possível verificar que, mais de metade 

das pessoas inquiridas (56%) conhece a oferta educativa e formativa do AEA. Este facto, vai de 

encontro às respostas dadas em outras perguntas e, quando questionadas sobre a adequação 

da divulgação da oferta educativa/formativa, 88% consideram que é muito eficaz. Contudo, e 

no sentido de se ampliar esta informação, no próximo ano letivo, será ainda mais reforçada e 

melhorada a sua divulgação.  
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Quanto à oferta formativa pretendida para os seus Educandos e em consonância com a 

evolução e as necessidades do mercado de trabalho, uma grande percentagem (34%) aponta 

os cursos na área das novas tecnologias – programador de informática - como um bom curso 

para o AEA disponibilizar aos alunos.  

Relativamente aos aspetos mais positivos que o AEA apresenta também os EE apontam as 

pessoas que compõem e movimentam a escola – direção da escola e pessoal não docente - e o 

ambiente como sendo o melhor que a mesma oferece. Assim, o clima organizacional vivido no 

contexto escolar, faz com que seja um dos potenciais incentivos para os EE recomendarem 

outros EE a incentivarem os seus Educandos a frequentarem as escolas do AEA. A segurança 

vivida na escola é outro dos aspetos que os EE ressalvam.  

Quanto aos aspetos menos positivos, por se tratar de uma escola que já conta com quase duas 

décadas de existência, as instalações são apontadas pela maioria dos EE (75%) como sendo 

algo a melhorar. Contudo, e no sentido de melhorar o conforto de quem lá permanece, esta 

situação já se encontra a ser remediada uma vez que as instalações estão a ser sujeitas a obras 

de melhoria nos seus mais diversos espaços.   

Assim, importa realçar a importância das reflexões potenciadas pela aplicação destes 

questionários - enquanto instrumentos de recolha de dados integrados numa política de 

contínua melhoria – e que permitirão a recolha de indicadores fundamentais a serem tidos em 

conta nos processos de decisão e na criação do plano de melhoria para o AEA. 


