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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 ao pessoal docente 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 ao pessoal docente. 

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 80 professores responderam 59 (74%) dos quais 83% são do género 

feminino e 17% do género masculino.  

Gráfico 1: Habilitações literárias 
 

 

 

 

Relativamente às habilitações literárias dos docentes inquiridos, 83% possui uma licenciatura, 

10% um mestrado e 3% um doutoramento. Responderam ainda a opção “Outro” 3% dos 

docentes os quais referiram possuir um bacharelato e/ou uma pós-graduação.  
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Gráfico 2: Gosto pelo local de trabalho 

 
 

 
 

 
Dos docentes inquiridos 98% referem gostar de lecionar no AEA e apenas 2% referem o 

contrário. 

 

 
Gráfico 3: Fatores positivos no AEA 
 

 

 
 
Quando questionados sobre o que mais lhes agrada no AEA, 81% referem que são “os alunos”; 

68% destacam o ambiente vivido na escola; 58% indicam o pessoal docente; 53% apontam o 

pessoal não docente (técnicos superiores, assistentes técnicos, assistentes operacionais); 39% 

mencionam a Direção do Agrupamento; 14% destacam a segurança da escola; 5% apontam a 

organização da escola assim como as instalações da escola (5%).  

Ainda neste parâmetro, alguns dos inqueridos (3%) optou pela resposta “outro” onde 

acrescentam: a localização e a comunidade (principalmente as famílias dos alunos).  
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Gráfico 4: Fatores menos positivos no AEA 
 
 

 

 
No que se refere ao que menos agrada aos Docentes no AEA, 80% dos inquiridos apontam as 

instalações da escola; 24% destacam a organização da escola; 11% referem o ambiente vivido 

na escola; 11% indicam a segurança da escola; 9% apontam o pessoal docente; 4% mencionam 

a Direção do Agrupamento; 2% referem o pessoal não docente (técnicos superiores, 

assistentes técnicos, assistentes operacionais) e 2% indicam os alunos. Ainda neste parâmetro 

alguns dos inquiridos responderam a opção “outro” acrescentando os seguintes aspetos:  

- A falta de meios tecnológicos: falta de equipamento informático (impressoras, computadores 

com word na sala de professores, acesso ao programa GIAE em todas as salas) e internet fraca. 

- A falta de alunos 

- A falta de cursos profissionais adequados e que possam levar ao ingresso direto no mundo do 

trabalho. 

- Número insuficiente de assistentes operacionais/ a distribuição do pessoal não docente. 

- Maior oferta de alimentos no bar dos professores; quadros brancos nas salas de aula. 

- Ser longe da residência. 

 
 

Gráfico 5: Adequação dos cursos profissionais ao perfil dos alunos 
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Quando questionados sobre o perfil dos alunos que frequentam os cursos profissionais, 63% 

dos inquiridos consideram que os cursos profissionais do AEA são adequados ao perfil dos 

alunos, mas 37% acham o contrário e as justificações dadas para esta afirmação são as 

seguintes:  

- Critérios de acesso ao curso: os alunos com insucesso no seu percurso académico são os que 

mais vezes são encaminhados para cursos profissionais. 

- Há neste momento alunos que o curso não é o que pretendem e o mesmo não lhes diz nada, 

frequentam o curso porque não há outro na escola (para não mudarem de estabelecimento de 

ensino).  

- Deve-se tentar que os cursos sejam, devido ao perfil dos alunos, o mais práticos possível e 

que vão, de alguma forma, ao encontro das expetativas dos alunos que os irão frequentar, 

sendo que a maioria não tem objetivos académicos/profissionais definidos 

- O curso deve adequar-se ao perfil dos alunos e não o contrário. 

- Os cursos profissionais congregam alunos com uma grande heterogeneidade de percursos 

escolares e uma enorme diversidade de interesses. 

- Na sua maioria são alunos que não querem estudar e estão na escola devido à escolaridade 

obrigatória. 

- Os nossos alunos identificam-se mais com as novas tecnologias. Assim, a meu ver, deveriam 

ter acesso a formação numa área que lhes é mais atrativa e, em princípio, com a possibilidade 

de mais saídas profissionais. 

 

 

Gráfico 6: Cursos adequados tendo em conta o perfil dos alunos do AEA e as 
necessidades do mercado de trabalho 
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Atendendo ao perfil dos alunos existentes no AEA e tendo em consideração as necessidades 

do mercado de trabalho, os docentes consideram que deveriam ser lecionados os seguintes 

cursos profissionais: Técnico/a de eletrónica, automação e computadores (42%); Técnico/a de 

design (variante de técnico de design industrial, de técnico de design de interiores/exteriores e 

de técnico de design de equipamentos) (27%); Técnico de eletrónica e telecomunicações 

(27%); Técnico/a de redes elétricas (22%); Turismo (20%); Técnico/a de qualidade (19%); 

Técnico/a de multimédia (15%); Programador informático (14%) e Técnico/a de contabilidade 

(9%).  

Neste parâmetro, 12% optou pela reposta “outro” apresentando as seguintes sugestões: 

Técnico de bordado manual; Mecânica; Desporto; Técnico auxiliar de saúde; cursos ligados ao 

calçado e confeção de vestuário (com saídas profissionais na área de residência) e cursos mais 

práticos (e.g: padeiro, sapateiro, serralheiro). 

 

Quando questionados sobre os fatores que contribuem para o baixo sucesso dos alunos na 

conclusão dos cursos profissionais existentes no AEA, os inquiridos apontam as seguintes 

razões:  

- Desmotivação e interesses divergentes dos escolares aliados à pouca motivação nos cursos 

existentes e poucas saídas profissionais 

- Desinteresse e desresponsabilização pelo curso. 

- Desinteresse e falta de perspetivas e objetivos de futuro. 

- Baixo investimento dos alunos devido à falta de objetivos e de ambição (pessoal e 

profissional) aliados à falta de esperança em conseguir um posto de trabalho. 

- Falta de interesse no curso, dificuldades na aquisição e aplicação de conhecimentos e 

desinteresse pela escola. 

- Desinteresse pelo seu percurso escolar; baixa autoestima; fracas expectativas de emprego. 

- Desmotivação e falta de emprego no futuro. 

- A idade dos alunos, próxima dos 18 anos, que faz com que queiram ingressar no mercado de 

trabalho. Baixas expectativas face à escola e desempenho escolar. 

- A proveniência de percursos escolares irregulares, com um histórico de retenções, e a 

elevada empregabilidade do tecido empresarial da região leva os alunos a abandonarem os 

estudos assim que atingem a maioridade (ou mesmo antes). 

- Perfil dos alunos que o frequentam que acham que é mais fácil concluir o secundário e não 

por vocação. 

- Pouca oferta na variedade de cursos profissionais. 
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- Encarregados de educação que valorizam pouco a cultura escolar e pouco interventivos face 

ao desempenho dos seus educandos 

- Não se identificam com o curso que estão a frequentar. 

- Não estarem tão ligados às atividades/indústria locais. 

 

Relativamente à mudança de estabelecimento de ensino por parte dos alunos que 

frequentam o AEA mesmo quando a oferta educativa/formativa pretendida existe no AEA, 

os inquiridos apontam os seguintes motivos:  

- Quererem conhecer outras escolas, outros alunos e estudar na cidade onde estão acessíveis 

restaurantes como o McDonalds, cafés, superfícies comerciais, etc. Vontade que se sobrepõe à 

qualidade de ensino no agrupamento. 

- Terem notas pouco aliciantes e a localização da escola estar longe do movimento. 

- Ida para a cidade e conhecer novas realidades. 

- Irem para uma escola maior e na cidade e a nossa escola ter falta de diversidade de oferta 

formativa, além de baixa oferta de locais para realizar FCT. 

- Procura de uma escola urbana, onde podem socializar com colegas do mesmo nível etário. 

- A qualidade de ensino não será o motivo principal. Considera-se que a Direção do 

Agrupamento, os Docentes, Assistentes Operacionais devem trabalhar no sentido de criar 

condições para que os alunos prefiram a nossa Escola, o nosso Agrupamento. 

- Procuram uma escola maior, com mais alunos (menos supervisão), mais movimento e mais 

oferta nos espaços fora da escola. 

- Poderá ser a faixa etária que os levará a mudar, quando, por exemplo, um 

amigo(a)/namorado(a) decide mudar de curso e então "vão atrás desse 

amigo(a)/namorado(a)". 

- Existência, noutras escolas, de cursos que vão de encontro aos interesses dos alunos. 

- A influência dos pais, amigos e alguns professores. 

- Saírem do ambiente familiar e do controlo parental. 

- As instalações (o aspeto físico) da escola que se encontra bastante degradada e com 

equipamentos informáticos obsoletos e sem funcionar. 

- Poucas atividades direcionadas para alunos do secundário. 
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4. Considerações gerais 

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

concerne ao funcionamento e à oferta educativa/formativa do AEA, quer no que toca ao grau 

de satisfação do pessoal docente referente aos parâmetros antes enumerados.  

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

ter atingido a totalidade do universo de docentes (responderam apenas 74%) pelo que, tendo 

em consideração a importância deste tipo de instrumento de avaliação, num futuro próximo, 

dever-se-á corrigir e melhorar a situação. 

No que diz respeito aos resultados dos questionários, é possível verificar que quase todas as 

pessoas inqueridas (98%) se encontram totalmente satisfeitas no seu local de trabalho, 

gostando de lá trabalhar. Este facto, vai de encontro às respostas dadas nas outras perguntas 

visto que, quando questionadas sobre os fatores positivos da escola, é unânime a opinião de 

que as pessoas que compõem e movimentam a escola – os alunos, o pessoal docente e não 

docente e a Direção - acrescido do ambiente vivido no contexto escolar são o melhor que a 

mesma oferece.  

Quanto aos aspetos menos positivos e visto que a escola já conta com quase duas décadas de 

existência, as instalações são apontadas como algo a melhorar. Contudo, esta situação já se 

encontra em desenvolvimento, uma vez que as instalações estão a ser intervencionadas nos 

seus diversos espaços. 

Relativamente à oferta formativa, 63% dos inquiridos consideram que o perfil dos alunos é 

adequado aos cursos profissionais que o AEA oferece. Os que acham o contrário apontam 

vários fatores: a escassa oferta que faz com que muitos alunos optem por estes cursos como 

sendo a única opção para não mudarem de estabelecimento de ensino; a escolha aleatória por 

parte dos alunos quando o objetivo da sua frequência se baseia apenas na conclusão da 

escolaridade obrigatória ou no atingir da maioridade; a falta de aspirações e motivação para a 

vida escolar; entre outros. Ainda sobre este assunto, e no sentido de se adequar os cursos ao 

perfil dos alunos sugerem a criação de cursos nas áreas das tecnologias da informação e do 

design.  

Quando questionados na eventual mudança de estabelecimento por parte dos alunos, estes 

referem que esta se deve à procura de uma escola maior, que se situe num local mais urbano 

para, consequentemente, promover maior liberdade.  

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. 


