Análise dos resutados dos inquéritos por questionário 3º
Período
CURSO PROFISSIONAL

Técnico de Contabilidade

Formadores:
Quanto às Metodologias e Estratégias de Ensino e Aprendizagem

(parâmetros deve ser avaliado numa escala de 1 a 5, com a seguinte correspondência: 1 - Insuficiente; 2 Regular; 3 - Bom; 4 - Muito Bom; 5 – Excelente)

Resultados

Questões:
1.Estabelece boa relação com os formandos, favorecendo o diálogo e a comunicação

10 docentes 5

2.Utiliza materiais pedagógicos adequados e diversificados aos formandos

9 docentes 5 e 1 docente 4

3.Planifica atividades curriculares tendo em conta a articulação entre o mundo
profissional e as áreas de competência curricular
4.Adequa as aprendizagens às expectativas profissionais dos formandos
5. Promove o espírito de iniciativa e de autonomia

9 docentes 5 e 1 docente
não aplicável
9 docentes 5 e 1 docente
não aplicável
10 docentes 5

6. Estimula a motivação e o empenho do(a)s aluno(a)s em sala aula

10 docentes 5

7. Está disponível para esclarecer as dúvidas colocadas pelo(a)s formando(a)s.

10 docentes 5

8. Promove a participação dos alunos na reflexão e avaliação das suas
aprendizagens
9. Clarifica sempre os critérios de avaliação aplicados.

10 docentes 5

10. Diversifica os instrumentos de avaliação das aprendizagens

9 docentes 5 e 1 docente 4

11.Estabelece boa relação com a equipa pedagógica

9 docentes 5 e 1 docente 4

12. Colabora atempadamente com a entrega e arquivo dos documentos técnicopedagógicos

8 docentes 5; 1 docente 4 e
1 docente 2

10 docentes 5

Apreciação Global e Sugestões de Melhoria
1 docente (Matemática)
Excelente equipa de trabalho colaborativo, a salientar as boas indicações dadas pelas responsáveis
dos cursos.
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Formandos( 9):
Quanto à dinâmica em contexto
de sala de aula irás responder
para cada disciplina
(parâmetros deve ser avaliado numa
escala de 1 a 5, com a seguinte
correspondência: 1 - Insuficiente; 2 Regular; 3 - Bom; 4 - Muito Bom; 5 –
Excelente)
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Questões /média dos Resultados (s/
arredondamento)

1. Os conteúdos ministrados
foram acessíveis
2. Compreendi e interiorizei os
conteúdos ministrados
3. O Material didático
disponibilizado pelo formador foi
diversificado e pertinente
4. O(a) formador (a) estava
motivado(a) para lecionar a
disciplina
5. Os conteúdos foram abordados
e explicados de forma clara e
objetiva
6. O(a) formador(a) usou
estratégias adequadas para tornar
os conteúdos mais interessantes
7. O(a) formador(a) implementou
atividades práticas adequadas aos
conteúdos ou realizou Prática
Simulada
8. A relação e interação do(a)
formador(a) e alunos
proporcionou um bom ambiente
em sala de aula propício à
aprendizagem
9. O(A) formador(a) esteve
sempre disponível para nos
apoiar quando foi necessário,
dentro e fora da sala de aula
10. Os formandos foram
incentivados a exprimir as suas
dúvidas e opiniões, tendo
feedback do(a) formador(a)
11. Os instrumentos e critérios de
avaliação foram apresentados e
analisados com os formandos de
forma clara
12. Os instrumentos de avaliação
foram justos e adequados
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13. Os conteúdos da disciplina
aumentaram o meu interesse e
empenho pela mesma
14. Globalmente, como avalias
esta disciplina neste curso?
15. Globalmente, como avalias
esta disciplina neste curso?
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Quanto à Organização do Curso e Perspetivas

(parâmetros deve ser avaliado numa escala de 1 a 5, com a seguinte
correspondência: 1 - Insuficiente; 2 - Regular; 3 - Bom; 4 - Muito Bom; 5 –
Excelente)

média dos Resultados
(s/ arredondamento)

Questões:

1. O AEA proporciona as condições necessárias (meios e
equipamentos)
2. A Carga horária semanal é ajustada

4
2,2

3. A Carga horária da componente técnica é ajustada
2,3
4. O apoio do(a) Diretor(a) de Turma / Diretor(a) de Curso foi
suficiente
5. O desenvolvimento do curso está a corresponder às tuas
expectativas
6. Os conteúdos ministrados preparam o aluno para a FCT e um
possível emprego na área
7. Globalmente, como avalias o do curso?

4,5
4,1
4,5
3,8

O que perspetivas para o teu futuro?

Curso condicionado à aprovação pela Autoridade de Gestão do PO CH

Recomendarias este curso a um colega?

Pontos fortes do Curso mencionados

Pontos fracos do Curso mencionados

Uma melhor preparação para o mundo do
trabalho
A ajuda e disponibilidade dos formadores

A carga horária

Bons métodos de ensino
O Curso ser financiado

Encarregados de Educação (9):
Questões gerais:
Na sua opinião, qual o grau de satisfação do seu educando relativamente ao curso
que frequenta
Qual o grau de satisfação com a opção de curso tomada pelo seu educando?

Vem à escola?

Qual a sua atitude relativamente à escola?

(parâmetros deve ser avaliado numa escala de 1 a 5, com a seguinte correspondência: 1 - Insuficiente; 2 Regular; 3 - Bom; 4 - Muito Bom; 5 – Excelente)

Resultados
8 motivados e 1 pouco
motivado
1 muito satisfeito, 7
satisfeitos e 1 pouco
satisfeito
5 por livre vontade e 4
quando convocados

média dos Resultados (s/
arredondamento)

1.Tenho em conta as recomendações feitas pelo Diretor de Turma do meu
educando
2. Comento com o meu educando os seus progressos e dificuldades

4,2

3. Comento com o meu educando normas de comportamento a adotar na escola

4,3

4. Apoio o meu filho nas escolhas relativas à sua vida académica

4,2

5. Colaboro com o Diretor de Turma na resolução de problemas em tempo útil.
6. Promovo a responsabilidade e autonomia do meu educando.
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4

4
4,2

7. Contacto periodicamente o Diretor de Turma.

3,5

8. Incuto no meu educando o espírito de conservação e manutenção dos bens
públicos
9. Consulto regularmente a informação facultada na página eletrónica do
Agrupamento
10. Utilizo o INOVAR para consultar as informações relativas ao meu educando

4,3

Conhece os seguintes documentos do Agrupamento?

3,5
3,7

média dos Resultados (s/

(parâmetros deve ser avaliado numa escala de 1 a 5, com a seguinte correspondência: 1 - Insuficiente; 2 Regular; 3 - Bom; 4 - Muito Bom; 5 – Excelente)

arredondamento)

1. Projeto Educativo do Agrupamento

3,5

2. Regulamento Interno

3,5

3. Regulamento dos cursos profissionais

3,8

4. Critérios de avaliação

4

Qual a sua opinião relativamente à educação e formação profissional do seu
educando no Agrupamento de Escolas de Airães (AEA)?

média dos Resultados (s/

1. A escola, através do Diretor de Turma, fornece um feedback sobre o estado de
desenvolvimento das aprendizagens.
2. A escola traça um plano de melhoria concertado entre aluno/EE/DT que potencie
a autorregulação e a melhoria da qualidade das aprendizagens.
3. A escola define um plano de atuação preventiva que potencie a antecipação e
prevenção do insucesso e abandono escolar.
4. As atividades desenvolvidas na formação em contexto de trabalho (FCT) são
importantes para a formação profissional dos alunos.
5. O meu educando revela satisfação pela forma como é tratado na Escola.

3,8

6. O meu educando é incentivado pelos professores a utilizar novas tecnologias
para realizar tarefas extra aula.

4,1

arredondamento)

(parâmetros deve ser avaliado numa escala de 1 a 5, com a seguinte correspondência: 1 - Insuficiente; 2 Regular; 3 - Bom; 4 - Muito Bom; 5 – Excelente)

Outras Questões pertinentes:
Aconselharia o AEA aos seus amigos e
familiares?
Porquê?

A Conclusão do Curso Profissional no
Agrupamento ajudará o seu educando a
alcançar o emprego pretendido?

Resultados
9 responderam sim
Razões mais assinaladas:
Qualidade da formação ministrada;
Ambiente escolar;
Formação em contexto de trabalho adequada
(Estágios, locais, acompanhamento);
Apoio e disponibilidade dos recursos humanos
5 responderam completamente e 4
parcialmente
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3,8
3,7
4
3,8

Aspetos positivos no ensino
profissional no Agrupamento

Aspetos a melhorar no ensino
profissional no Agrupamento

O Curso ser uma mais valia na
aprendizagem

Melhorar a comunicação

Respostas
Apenas 1 E. Educação

2022-05-25
DT e DC: Elisa Gaspar
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