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R E L AT Ó R I O  G E R A L  P O R  E S C O L A  

ANÁLISE DAS RESPOSTAS A:  QUESTIONÁRIO GERAL  

E QUESTIONÁRIOS PEDAGÓGICOS 

O presente relatório sucede o Relatório Geral editado em Dezembro de 2009 em que se 

apresentaram as respostas ao Questionário Geral, a Ex-Alunos, Encarregados de Educação e 

Entidades Empregadoras. Relativamente aos Questionários de Avaliação aplicados entre 18 

de Maio e 5 de Junho em todas as escolas e centros da Cooptécnica Gustave Eiffel. 

Neste relatório serão analisadas as respostas do Questionário Geral para cada uma das 

Escolas avaliadas e dos Questionários Pedagógicos de Alunos e Docentes. As instituições 

analisadas foram as escolas profissionais de Amadora (I e II), Arruda dos Vinhos, 

Entroncamento (I e II), Lumiar, Queluz e Venda Nova. 

Os dados relativos aos Centros de Novas Oportunidades (CNO Amadora e 

Entroncamento) e de Centros de Qualificação de Activos (CQA Amadora e Entroncamento) 

serão analisados num próximo relatório. 

No primeiro capítulo do relatório caracterizam-se as respostas dadas ao Questionário 

Geral e as respostas referentes às Salas de Aula dos Questionários Pedagógicos, em cada uma 

das escolas da EPGE. Em cada escola caracterizam-se os respondentes dos questionários 

(geral e pedagógico), apresentando-se o Grau de Satisfação com as cinco dimensões e 

respectivas subdimensões: Física (Espaço Envolvente, Salas de Apoio, Salas de Trabalho e 

Salas de Aula); Humana (Serviços, Publicações Periódicas, Hierarquia e Relações 

Interpessoais); Laboral (Horário e Organização de Tarefas); Pedagógica (Curso, Formação 

em Contexto de Trabalho e Projectos Finais); Relação com o Exterior (Oferta Educativa, 

Divulgação da Oferta e Matrícula/Inscrição). 

No segundo capítulo serão analisadas as respostas aos Questionários Pedagógicos de 

Alunos e Docentes em relação à subdimensão Aulas (Dimensão Pedagógica). Os dados serão 

analisados por Curso, apresentando-se a caracterização dos respondentes de cada escola (no 

caso de existir mais do que uma escola com o mesmo curso) e a distribuição das respostas por 

Disciplina. Em cada curso será apresentado o grau de satisfação com as Áreas de Avaliação: 

Metodologias, Materiais Didácticos, Desempenho do Docente, Desempenho da Turma, 

Relações Interpessoais, Conteúdos, Avaliação e Actividades de Recuperação.  



Introdução                2 

 

Relatório ApQ  GIPE 

Cada área de avaliação será analisada nas três componentes de formação do curso: 

Componente Sociocultural, Componente Científica e Componente Tecnológica.  

De seguida, analisam-se as respostas dadas, relativas ao Grau de Satisfação com cada 

uma das cinco dimensões atrás indicadas, examinando sempre que pertinente as subdimensões 

referentes. 

Campos não preenchidos ou não reconhecidos pela leitura óptica são denominados 

“valores em falta”. 

Após esta breve caracterização dos respondentes e das respostas dadas a cada 

questionário importa analisar o grau de satisfação com cada dimensão, de acordo com o 

modelo definido (Diagrama 1). 

 

 
Diagrama 1: Modelo Avaliar para a Qualidade 2009. 

 

Os dados foram analisados com o programa estatístico PASW Statistics 18, para 

Windows.  

Para todos os itens dos questionários foi calculado o alpha de cronbach de modo a 

avaliar a consistência interna (fiabilidade) dos instrumentos e analisar a relação das 

componentes que pertencem a uma determinada dimensão. O alpha de cronbach assume 

valores entre 0 e 1, considerando-se aceitável valores superiores 0.60, pois quanto maior o 

índice de alpha, maior a correlação entre os itens de uma dimensão.  
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O Questionário Geral é constituído por uma escala de satisfação de 69 itens, com uma 

consistência interna de 0,95 segundo o alpha de Cronbach, e divide-se em 7 subescalas: 

dimensão física com 13 itens, (alpha de Cronbach de 0,78); dimensão humana - serviços 

com 11 itens (alpha de Cronbach de 0,79); dimensão humana - hierarquia com 10 itens 

(alpha de Cronbach de 0,92); dimensão humana – relações interpessoais com 13 itens 

(alpha de Cronbach de 0,78); dimensão laboral com 8 itens (alpha de Cronbach de 0,96); 

dimensão pedagógica com 7 itens (alpha de Cronbach de 0,83); e dimensão relação com o 

exterior com 5 itens (alpha de Cronbach de 0,70). O questionário é constituído por uma 

escala tipo Likert, com 7 possibilidades de resposta: Muito Insatisfeito, Insatisfeito, 

Ligeiramente Insatisfeito, Ligeiramente Satisfeito, Satisfeito, Muito Satisfeito e Sem Opinião. 

O Questionário Pedagógico de Alunos (QPA) e o Questionário Pedagógico de 

Docentes (QPD) são constituídos por uma escala de avaliação de satisfação de 46 itens cada 

um. No questionário dos Alunos a consistência interna dos itens é de 0,97, segundo o alpha 

de Cronbach e de 0,95 no caso dos questionários dos Docentes.  

Os Questionários Pedagógicos (QPA e QPD) dividem-se em 9 subdimensões: 

subdimensão Salas com 11 itens (alpha de Cronbach de 0,95 no QPA e de 0,92 no QPD); 

subdimensão Metodologias com 5 itens (alpha de Cronbach de 0,96 no QPA e de 0,84 no 

QPD); subdimensão Materiais Didácticos com 3 itens (alpha de Cronbach de 0,90 no QPA 

e de 0,89 no QPD); subdimensão Desempenho do Professor com 7 itens (alpha de 

Cronbach de 0,95 no QPA e de 0,82 no QPD); subdimensão Desempenho da Turma com 7 

itens (alpha de Cronbach de 0,83 no QPA e de 0,90 no QPD); subdimensão Relação 

Interpessoal com 3 itens (alpha de Cronbach de 0,95 no QPA e de 0,93 no QPD); 

subdimensão Conteúdos com 3 itens (alpha de Cronbach de 0,71 no QPA e de 0,31 no 

QPD); subdimensão Avaliação com 4 itens (alpha de Cronbach de 0,79 no QPA e de 0,74 

no QPD); e subdimensão Actividades de Recuperação com 3 itens (alpha de Cronbach de 

0,93 no QPA e de 0,91 no QPD).  

Os questionários pedagógicos apresentam-se num formato de escala tipo Likert, em que 

diferentes itens apresentam 7 possibilidades de resposta: (1) Muito Insatisfeito, Insatisfeito, 

Ligeiramente Insatisfeito, Ligeiramente Satisfeito, Satisfeito, Muito Satisfeito e Sem Opinião; 

(2) Muito Desinteresse, Desinteresse, Ligeiro Desinteresse, Ligeiro Interesse, Interesse, Muito 

Interesse e Sem Opinião; (3) Muito Difícil, Difícil, Ligeiramente Difícil, Ligeiramente Fácil, 

Fácil, Muito Fácil e Sem Opinião; (4) Muito Piores, Piores, Ligeiramente Piores, 

Ligeiramente Melhores, Melhores, Muito Melhores e Sem Opinião. 
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É de notar que a consistência interna da subdimensão Conteúdos no QPD apresentou 

valores muito baixos (alpha de Conbrach de 0,31), tendo-se verificado que retirando o 3º item 

relativo à Complexidade (“Os conteúdos abordados no(a) módulo são: Muito Difíceis / 

Difíceis / Ligeiramente Difíceis / Ligeiramente Fáceis / Fáceis / Muito Fáceis / SO”); o alpha 

de Conbrach passaria para 0,74, o que constitui uma fiabilidade aceitável. Tendo em conta 

que a consistência interna avalia se os diversos itens, que propõem medir o mesmo construto 

geral, produzem resultados semelhantes, concluímos que este item difere dos outros dois itens 

da subdimensão, por não ter uma relação directa. Assim, ao analisarmos as questões relativas 

a esta subdimensão verificamos que as perguntas dos primeiros dois itens avaliam assuntos 

diferentes, não existindo necessariamente uma relação directa com este item, vejamos o 

exemplo, um indivíduo pode ter respondido no 1º item (subárea Articulação) que está 

Satisfeito com a forma como os conteúdos se relacionam entre si; no 2º item (subárea 

Importância) que está Muito Satisfeito com a importância do módulo para o curso e, no 3º 

item, responder que considera os conteúdos Muito Difíceis (Complexidade), visto tratar-se de 

uma questão independente da opinião demonstrada nos itens anteriores. Deste modo, 

consideramos importante manter o 3º item na análise estatística efectuada.  
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I  -  CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES 

Responderam ao Questionário Geral na Amadora I 186 indivíduos, existindo três 

"valores em falta" na identificação do tipo de respondente, pelo que na Tabela I.1 podemos 

observar a distribuição dos 183 respondentes. As respostas nesta escola representam cerca de 

11% do total de respondentes ao questionário geral. Sendo a maioria Alunos, com uma 

expressão de mais de 86% do total de respostas. 

É ainda de notar que apenas existem Alunos, Docentes e Funcionários na escola da 

Amadora I, por somente se desenvolverem Cursos do Ensino Profissional e Sistema de 

Aprendizagem. 

CATEGORIA DE 

RESPONDENTE 
NÚMERO PERCENTAGEM  

Alunos 159 86,96% 

Docentes/Formadores 17 9,24% 

Funcionários/ Estagiários 7 3,80% 

Total 183 100% 

Tabela I.1: Distribuição dos Respondentes por Categoria 

No Gráfico I.1 pode observar-se a distribuição das percentagens de Alunos a frequentar 

cada um dos cursos: Técnico de Electrónica, Automação e Comando (TEAC), Técnico de 

Gestão e Equipamentos Informáticos (TGEI), Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos (TGPSI), Técnico de Mecatrónica (TMec) e o Curso de Sistema de 

Aprendizagem, Técnico de Seguros (TS).  

 
Gráfico I. 1: Alunos por Curso - Amadora I 

Verifica-se que existem mais Alunos a frequentar os cursos de TGEI e de TGPSI e uma 

percentagem inferior de respostas de Alunos no curso de TS. 
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Questionário Pedagógico de Alunos 

O Questionário Pedagógico de Alunos obteve na Amadora I a resposta de 1565 

Alunos que se distribuem pelos anos, cursos e turma como ilustrado no Gráfico I.2. Pode 

observar-se que as únicas respostas de Alunos de 3º ano são referentes ao curso de Técnico de 

Seguros, uma turma de Sistema de Aprendizagem, encontrando-se as restantes turmas a 

frequentar o estágio no período de resposta ao questionário. 

A maior percentagem de respostas foi de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos (TGPSI), representando 34% do total, e de Técnico de Gestão de Equipamentos 

Informáticos (TGEI), que conta com 32,5% de respostas. Pode ainda verificar-se que 56,2% 

das respostas foram dadas por Alunos do 1º ano. 

 
Gráfico I.2: Alunos por Ano, Curso e Turma - Amadora I. 

Relativamente ao tipo de aula onde foi respondido o questionário, a maioria foi 

respondida em Aulas Teóricas (923 respostas) e 637 em aulas Práticas, registando-se 5 

“valores em falta”. 

 
Questionário Pedagógico de Docentes  

Na Amadora I obtiveram-se 99 respostas de Docentes ao Questionário Pedagógico de 

Docentes, estas distribuem-se pelos anos, cursos e turmas como mostra o Gráfico I.3. 

Verificando-se uma distribuição semelhante à das respostas de Alunos, com a maior 

percentagem de respostas de Docentes a leccionar os cursos de Técnico de Gestão e 

Programação de sistemas Informáticos (TGPSI), representando 30% do total, e de Técnico de 

Gestão de Equipamentos Informáticos (TGEI), que conta com 29% das respostas.  
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Gráfico I.3: Docentes por Ano, Curso e Turma - Amadora I. 

Relativamente ao tipo de aula onde foi respondido o questionário, 58% foi respondida 

em Aulas Teóricas e aproximadamente 42% em aulas Práticas, registando-se 1 “valor em 

falta”. 

 

No que respeita à distribuição pelas áreas de formação: Sociocultural, Científica e 

Tecnológica; verifica-se na Tabela I.2 que a maior percentagem de respostas é dada em 

disciplinas da área Sociocultural, sobretudo no caso dos Alunos, seguindo-se as disciplinas 

da área Tecnológica. 

 
ÁREA DE 

FORMAÇÃO  

ALUNOS  DOCENTES TOTAL 

N % N % N % 

Sociocultural 685 43,8% 40 40,4% 725 43,6% 

Científica 314 20,1% 20 20,2% 334 20,1% 

Tecnológica 566 36,2% 39 39,4% 605 36,4% 

Total 1565 100% 99 100% 1664 100% 

Tabela I.2: Distribuição das respostas por Área de Formação 
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II  –  ANÁLISE DA DIMENSÃO FÍSICA DA EPGE AMADORA I  

 

A Dimensão Física organiza-se em três subdimensões: Espaço Envolvente, Salas de 

Trabalho e Salas de Apoio. Por sua vez, cada subdimensão divide-se em áreas, 

nomeadamente, o Espaço Envolvente decompõe-se em Corredores, Secretaria e Recepção; as 

Salas de Trabalho dividem-se em Local de Trabalho, Sala de Professores e Sala de 

Coordenação; as Salas de Apoio são constituídas pelo Bar, Centro de Recursos e Instalações 

Sanitárias; e por fim as Salas de Aula. 

Cada uma das áreas foram avaliadas através da questão “Refira qual o seu Grau de 

Satisfação em relação aos seguintes ESPAÇOS FÍSICOS (ambiente, limpeza, dimensões, 

recursos) ”. As Salas de Aula foram avaliadas nas áreas de Ambiente, Limpeza, Mobiliário, 

Dimensão e Recursos Materiais. 

Serão analisadas as respostas dos Alunos, Docentes e Funcionários. 
 

1. ESPAÇO ENVOLVENTE 

CORREDORES 

Os Corredores foram avaliados por todos os grupos respondentes num total de 183 

respostas, 159 respostas no grupo Alunos, 17 respostas no grupo Docentes e 7 no grupo 

Funcionários. 

A satisfação em relação aos Corredores para cada grupo respondente pode observar-se 

na Tabela I.3.  

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 3,1% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 8,2% 5,9% 0,0% 

Insatisfeito 9,4% 11,8% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 12,6% 5,9% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 25,2% 23,5% 14,3% 

Satisfeito 36,5% 41,2% 85,7% 
Muito Satisfeito 5,0% 11,8% 0,0% 

Tabela I.3: Grau de Satisfação com os Corredores. 

Verifica-se que a maioria das respostas de avaliação é de Satisfeito, nos três grupos, 

sendo os Docentes o grupo com mais respostas de Muito Satisfeito e os Funcionários o 

grupo com maior percentagem de respostas de Satisfeito. O grupo de Alunos é aquele onde se 

verifica o maior nível de Insatisfação com os Corredores. 

No Gráfico I.4 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que a maioria das respostas está entre Ligeiramente e Muito Satisfeito (71,6%) 
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e que 28,4% entre Ligeiramente e Muito Insatisfeito, revelando uma percentagem elevada de 

respostas negativas na avaliação aos Corredores. 

 
Gráfico I.4: Satisfação Geral com os Corredores. 

SECRETARIA 

A Secretaria foi avaliada por todos os grupos respondentes num total de 183 respostas.  

A satisfação em relação aos espaços da Secretaria para cada grupo respondente pode observar-

se na Tabela I.4. Pode verificar-se que a maioria das respostas é de Satisfeito em todos os grupos, 

sendo os Docentes o grupo onde se verifica mais respostas de Muito Satisfeito e de Muito 

Insatisfeito. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 4,4% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 5,6% 11,8% 0,0% 

Insatisfeito 3,1% 0,0% 16,7% 
Ligeiramente Insatisfeito 7,5% 5,9% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 21,3% 0,0% 16,7% 

Satisfeito 49,4% 41,2% 66,7% 
Muito Satisfeito 8,8% 41,2% 0,0% 

Tabela I.4: Grau de Satisfação com a Secretaria. 

No Gráfico I.5 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que a maioria das respostas se encontra na área de satisfação (79,8%) e 16,4% 

na área de insatisfação. 

 
Gráfico I.5: Satisfação Geral com a Secretaria. 
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RECEPÇÃO 

A Recepção foi avaliada por todos os grupos respondentes num total de 183 respostas, 

com uma distribuição semelhante à atrás descrita.  

A satisfação em relação aos espaços de Recepção para cada grupo respondente pode 

observar-se na Tabela I.5. Verifica-se que a maioria das respostas de avaliação é de Satisfeito, 

nos três grupos, sendo os Docentes o grupo com mais respostas de Muito Satisfeito e 

também de Insatisfação. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 3,1% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 5,0% 5,9% 0,0% 

Insatisfeito 1,3% 11,8% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 5,7% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 27,0% 0,0% 14,3% 

Satisfeito 45,3% 47,1% 85,7% 
Muito Satisfeito 12,6% 35,3% 0,0% 

Tabela I.5: Grau de Satisfação com a Recepção. 

No Gráfico I.6 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que a maioria das respostas se encontra na área de satisfação (85,2%) e 12% 

na área de insatisfação. 

 
Gráfico I.6: Satisfação Geral com a Recepção. 

 

2. SALAS DE APOIO 

BAR 

O espaço de Bar foi avaliado por todos os grupos respondentes num total de 181 

respostas e na Tabela I.6 pode observar-se que a maioria das respostas de avaliação é de 

Satisfeito, nos três grupos, sendo os Alunos o grupo com mais respostas de Muito Satisfeito 

e também com um maior nível de Insatisfação com o espaço de Bar. A maioria das respostas 

da avaliação dos Funcionários e dos Docentes é de Satisfeito.  
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 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 4,4% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 13,3% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 7,6% 18,8% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 5,7% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 24,1% 25,0% 0,0% 

Satisfeito 24,7% 56,3% 85,7% 
Muito Satisfeito 20,3% 0,0% 14,3% 

Tabela I.6: Grau de Satisfação com o espaço do Bar. 

No Gráfico I.7 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que apesar de a maioria das respostas se encontrar entre Ligeiramente e Muito 

Satisfeito (71,3%), aproximadamente 25% das respostas estão entre Ligeiramente e Muito 

Insatisfeito, o que denota algum descontentamento com o espaço de Bar. 

 
Gráfico I.7: Satisfação Geral com o espaço do Bar. 

 

CENTRO DE RECURSOS 

O espaço de Centro de Recursos foi avaliado por todos os grupos respondentes num 

total de 182 respostas e na Tabela I.7 pode observar-se que a maioria das respostas dos 

Docentes e dos Funcionários encontra-se entre Ligeiramente Satisfeito e Satisfeito. Os 

Alunos e Docentes evidenciam o maior nível de insatisfação. Existe uma elevada 

percentagem de respostas “Sem Opinião”, sobretudo no grupo dos Alunos. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 20,3% 11,8% 14,3% 
Muito Insatisfeito 10,1% 11,8% 0,0% 

Insatisfeito 13,3% 11,8% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 16,5% 11,8% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 20,3% 29,4% 71,4% 

Satisfeito 15,2% 23,5% 14,3% 
Muito Satisfeito 4,4% 0,0% 0,0% 

Tabela I.7: Grau de Satisfação com o espaço do Bar. 
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No Gráfico I.8 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que apesar de a maioria das respostas se encontrar na área da satisfação 

(42,9%), 37,9% das respostas estão entre Ligeiramente e Muito Insatisfeito, o que denota 

um nível de Insatisfação bastante elevado com o espaço do Centro de Recursos. 

 
Gráfico I.8: Satisfação Geral com o espaço do Centro de Recursos. 

 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

As Instalações Sanitárias foram avaliadas por todos os grupos respondentes num total 

de 183 respostas. Na Tabela I.8 pode observar-se que a maioria das respostas de avaliação no 

grupo dos Funcionários e dos Docentes é de Satisfeito. O grupo de Alunos é aquele onde se 

verifica o maior nível de Insatisfação com 28,1% de respostas de Muito Insatisfeito, o que 

denota um elevado número de respostas de insatisfação em relação às Instalações Sanitárias.  

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 2,5% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 28,1% 11,8% 0,0% 

Insatisfeito 14,4% 17,6% 14,3% 
Ligeiramente Insatisfeito 17,5% 5,9% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 20,6% 5,9% 14,3% 

Satisfeito 12,5% 41,2% 71,4% 
Muito Satisfeito 4,4% 17,6% 0,0% 
Tabela I.8: Grau de Satisfação com as Instalações Sanitárias. 

 

No Gráfico I.9 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se um nível de Insatisfação elevado com aproximadamente 56,0% de respostas na 

área de Insatisfação, e 41,8% entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito. Pode 

verificar-se que 25,5% dos respondentes estão Muito Insatisfeitos com as Instalações 

Sanitárias. 
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Gráfico I.9: Satisfação Geral com as Instalações Sanitárias. 

3. SALAS DE TRABALHO 

LOCAL DE TRABALHO 

O Local de Trabalho foi avaliado pelo grupo dos Funcionários, num total de 7 

respostas. Verifica-se no Gráfico I.10 que a maioria das respostas de avaliação é de Satisfeito, 

sendo que 85,7%, está entre Ligeiramente Satisfeito e Satisfeito e 14,3% das respostas se 

situa no Ligeiramente Insatisfeito, não existindo qualquer avaliação de Muito Insatisfeito, o 

que representa uma avaliação relativamente positiva dos Funcionários em relação aos seus 

locais de trabalho. 

 
Gráfico I.10: Satisfação Geral com o Local de Trabalho. 

 

SALA DE PROFESSORES 

O espaço Sala de Professores foi avaliado pelos Docentes, perfazendo um total de 17 

respostas. Pode observar-se no Gráfico I.11 que a maioria da avaliação realizada é de 

Satisfeito, sendo que 70,6% das respostas se situa entre Ligeiramente e Muito Satisfeito. 

Verifica-se ainda que 23,5% das respostas estão entre Ligeiramente e Muito Insatisfeito, o que 

reflecte alguma insatisfação com a Sala de Professores. 
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Gráfico I.11: Satisfação Geral com a Sala de Professores. 

SALA DE COORDENAÇÃO 

O local de trabalho Sala de Coordenação foi avaliado exclusivamente pelo grupo de 

Docentes, reunindo 17 respostas no total. No Gráfico I.12 pode verificar-se que a maioria das 

respostas é de Satisfeito, sendo que 47,1% da avaliação se situa entre Ligeiramente e Muito 

Satisfeito. Pode observar-se que cerca de 41% respondeu “Sem Opinião”, porque 

possivelmente alguns Docentes respondentes não utilizam a sala de coordenação.  

 
Gráfico I.12: Satisfação Geral com a Sala de Coordenação. 

 

4. SALAS DE AULAS 

 As Salas de Aula foram avaliadas nas áreas de Ambiente, Mobiliário, Limpeza, 

Dimensão e Recursos Materiais no Questionário Pedagógico de Alunos e Docentes através 

da questão: 

Ambiente  

Qual o seu Grau de Satisfação com:  Subáreas 

1 A climatização (temperatura, ar, humidade) Climatização 

2 A iluminação da sala Iluminação 

3 A acústica, isto é, a sala permite que se ouça bem o que se diz, em qualquer ponto da sala Acústica 

4 O nível de ruído Ruído 

 

Mobiliário  
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Qual o seu Grau de Satisfação com:  Subáreas 

5 A adequação do mobiliário a estas aulas/sessões Adequação 

6 A quantidade de mobiliário existente Quantidade 

 

Condições do Espaço  
Qual o seu Grau de Satisfação com:  Subáreas 

7 A limpeza da sala Limpeza 

8 O espaço existente na sala para o desenvolvimento destas aulas/sessões Espaço 

 

Recursos Materiais 
Qual o seu Grau de Satisfação com:  Subáreas 

9 A adequação dos equipamentos tecnológicos (ex. computadores, videoprojector) a estas aulas/sessões Adequação 

10 O número de equipamentos tecnológicos disponíveis para estas aulas/sessões Quantidade 

11 A possibilidade de utilizar os equipamentos tecnológicos existentes na sala Possibilidade de Utilização 

 

As Salas de Aulas foram avaliadas através de uma escala compreendida entre 1 (um) e 

6 (seis), onde 1 (um) corresponde a Muito Insatisfeito e 6 (seis) a Muito Satisfeito. A média 

será um valor decimal entre 1 (um) e 6 (seis), considerando-se as respostas dadas até 3 (três) 

como respostas na área de Insatisfação e, a partir de 4 (quatro), na área de Satisfação. 

 

Considerando as 18 salas avaliadas na Amadora I foram analisados os dados relativos 

às 1565 respostas dadas pelos Alunos e das 99 respostas dadas pelos Docentes num total de 

1664 respostas em relação às salas de aulas e ginásio, neste caso o Pavilhão da Venteira. 

Na Tabela I.9 pode observar-se o número de salas e o tipo de Sala correspondente.  

Tipo de Sala N.º das Salas 

Sala Teórica 14, 15, 16, 22, 23, 24, 26, 27, 28 
Sala de Informática 6, 7, 35, 37 

Sala de Física-Química 17 
Laboratório de Electrónica 25, 38 
Laboratório de Hardware 20 

Pavilhão da Venteira Ginásio 
Tabela I.9: Número e Tipo de Salas 

As salas de aula da Amadora I foram avaliadas por cada turma de acordo com a 

disciplina que estava a ser leccionada à data da aplicação do questionário. Assim, uma turma 

que tivesse, por hipótese, quatro aulas de diferentes disciplinas na mesma sala poderá ter 

respondido às perguntas relativas a essa sala quatro vezes, pois, entende-se que de acordo com 

o tipo de aula – teórica ou prática, e os requisitos da disciplina, a sala pode estar mais ou 

menos adequada. Justificando-se assim que o número de respostas avaliadas em algumas salas 

sejam elevados. 
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Na tabela seguinte apresenta-se o número médio de respostas dadas para cada sala, 

verificando-se que as salas teóricas 14, 15 e 23, a sala de Física-Química n.º 17, a sala de 

Informática n.º 6 e o Laboratório de Electrónica n.º38, foram avaliadas por um maior 

número de respondentes.  

Tabela I.10: Número médio de respostas por Sala. 

De seguida serão analisadas as respostas dadas por Alunos e Docentes para cada uma 

das salas da Amadora I em todas as áreas e subáreas. 

SALA 6 

A sala 6 foi avaliada num total de 2529 respostas, reunindo uma média de 230 respostas 

com opinião, por cada subárea. Esta é uma sala de Informática, avaliada em aulas teóricas e 

práticas. Através da análise dos dados verificou-se que as respostas foram dadas em dez aulas, 

por quatro turmas, três de TGPSI e uma de TGEI. Os valores médios de satisfação 

distribuem-se pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, Condições do Espaço e Recursos, como 

ilustra o Gráfico I.13. 

Gráfico I.13: Valores Médios de Satisfação com a Sala 6. 

  
Salas 

  
6 7 14 15 16 17 20 22 23 24 25 26 27 28 35 37 38 Ginásio 

Nº médio  
de  

resposta
s 

Alunos 217 32 105 121 80 119 39 32 107 80 78 34 76 26 55 66 102 68 

Docentes 13 3 7 8 5 8 3 1 6 5 6 6 3 2 5 4 7 5 

x Total 230 35 112 129 85 127 42 33 112 85 84 40 78 28 60 70 109 73 
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De uma forma geral, a sala obteve uma avaliação Satisfatória ( X = 4,6) por parte dos 

respondentes, observando-se que a Climatização é a subárea que reúne mais respostas de 

Insatisfação por parte dos Docentes, seguindo-se o Ruído e, na área dos Recursos, a 

Adequação dos Materiais, pelo que importa ter este aspecto em consideração.  

SALA 7 

A sala n.º 7 é uma sala de informática e foi avaliada em três aulas, pelas turmas de 

TGEI, TGPSI e TS, num total de 388 respostas. Esta sala foi avaliada em aulas teóricas e 

práticas, reunindo mais respostas de Insatisfação por parte dos Alunos, em aulas teóricas, na 

componente Sociocultural ( X =2,6). No Gráfico seguinte podem observar-se os valores 

médios de satisfação para cada uma das subáreas. 

Gráfico I.14: Valores Médios de Satisfação com a Sala 7. 

A sala 7 foi avaliada de forma Ligeiramente satisfatória ( X = 3,8), encontrando-se os 

Alunos ligeiramente mais insatisfeitos que os Docentes. Para os Docentes, o Ruído existente 

na sala, o Mobiliário no geral e a Limpeza do espaço, são as únicas subáreas avaliadas com 

maior satisfação, apresentando valores menos positivos nas restantes, sobretudo em relação à 

Climatização e à Adequação dos materiais, o que importa ter em conta, dado que se trata de 

uma sala de Informática.  

SALA 14  

Relativamente à sala 14, verifica-se que foi avaliada por seis turmas, a maioria de 

TGPSI, numa totalidade de sete aulas, contando com uma média de 112 respostas por cada 

subárea. A sala 14 é uma sala teórica, tendo sido avaliada apenas em aulas do mesmo tipo, em 
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disciplinas da área Sociocultural e Científica, não existindo diferenças significativas na 

avaliação das duas componentes.  

No Gráfico I.15 pode observar-se os valores médios de satisfação, verificando-se que, 

no geral os respondentes se revelam Satisfeitos com a sala 14 ( X = 4,3). Os Docentes 

mostram-se mais insatisfeitos em relação ao Ruído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico I.15: Valores médios de satisfação com a Sala 14. 

 

SALA 15 

No caso da Sala 15, analisando as respostas com opinião, constata-se que a mesma foi 

avaliada por seis turmas, num total de oito aulas. A sala 15 é Teórica e foi analisada em aulas 

teóricas, nas componentes Sociocultural e Científica, reunindo um total de 1414 respostas, 

numa média de 129 respostas por cada subárea. 

Como se pode observar no Gráfico I.16 a sala 15, foi avaliada de uma forma geral por 

todos os respondentes de forma ligeiramente positiva ( X = 3,9), verificando-se que os 

Alunos encontram-se mais insatisfeitos, sobretudo com a Quantidade e Possibilidade de 

Utilização dos Materiais, no entanto, dado se tratar de uma sala teórica pode não constituir um 

aspecto muito grave da avaliação. 



Análise por Escola – I - Amadora I                20 

 

Relatório ApQ  GIPE 

Gráfico I.16: Valores Médios de Satisfação com a Sala 15. 

SALA 16 

No que respeita à Sala 16, através da análise de uma média de 85 respostas por subárea, 

verifica-se que esta foi avaliada por cinco turmas, num total de seis aulas. Esta é uma sala 

Teórica que foi avaliada em aulas teóricas da área Tecnológica e Sociocultural e numa aula 

prática da componente Tecnológica. Verifica-se que a avaliação foi mais negativa na aula 

prática, principalmente por parte dos Docentes ( X = 2,0). Os valores médios de satisfação 

distribuem-se pelas áreas Ambiente, Mobiliário, Condições do Espaço e Recursos, como 

ilustra o Gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico I.17: Valores Médios de Satisfação com a Sala 16. 
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É possível verificar que de uma forma geral a sala tem uma avaliação ligeiramente 

negativa ( X = 3,8), em que os Alunos avaliam mais positivamente esta sala ( X = 3,8). Os 

Docentes demonstram-se insatisfeitos com a Climatização da sala, e também ao nível dos 

Recursos Materiais, especialmente com a Quantidade e Possibilidade de os utilizar. 

 

SALA 17 

Analisando as respostas com opinião relativas à sala 17, verifica-se que esta foi avaliada 

por quatro turmas, maioritariamente por TGPSI, num total de 8 aulas, reunindo 1396 

respostas, numa média de 127 respostas. A sala 17 é uma sala de Física-Química e foi 

avaliada em aulas práticas, da componente Científica e em aulas teóricas da componente 

Sociocultural e Científica. Os valores médios de satisfação com a sala 17 podem ser 

observados no Gráfico I.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico I.18: Valores Médios de Satisfação com a Sala 17. 

 

Verifica-se que, no geral, os Alunos avaliam de forma mais satisfatória a sala de 

Física-Química ( X = 3,8). Os Docentes revelam-se sobretudo insatisfeitos com os Recursos 

Materiais, relativamente à Possibilidade de Utilização, a Adequação e a Quantidade dos 

Materiais e ainda com a Climatização da sala, constituindo num dado a ter em consideração, 

visto tratar-se de uma sala onde ocorrem aulas práticas às quais acresce a necessidade de 

haver materiais que facilitem a aquisição dos conhecimentos formativos.  
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SALA 20 

No caso da sala 20, analisando as respostas com opinião, verifica-se que a mesma foi 

avaliada por duas turmas de TGEI, num total de 3 aulas, com uma média de 42 respostas. A 

sala 20 é um Laboratório de Hardware e foi avaliada em aulas teóricas e práticas da 

componente Tecnológica, não se verificando diferenças significativas entre a avaliação dos 

dois tipos de aula. 

Os valores médios de satisfação distribuem-se pelo Gráfico I.19, observando-se que o 

Ambiente e as Condições de Espaço são as áreas que reúnem mais respostas de satisfação por 

parte dos respondentes. Os Docentes demonstram insatisfação com a Adequação do 

Mobiliário e no que respeita à Adequação, Quantidade e a Possibilidade de Utilizar os 

Materiais Tecnológicos do Laboratório. De uma forma geral, a sala tem uma avaliação 

satisfatória ( X = 4,4) por parte dos grupos respondentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico I.19: Valores Médios de Satisfação com a Sala 20. 

SALA 22 

A sala 22 foi avaliada em duas aulas, por duas turmas e apenas um docente, reunindo 

uma média de 33 respostas por cada subárea. Esta sala é uma sala teórica e foi avaliada em 

aulas práticas da componente Sociocultural. Os valores médios de satisfação distribuem-se 

pelas áreas ilustradas no gráfico seguinte. 
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Gráfico I.20: Valores Médios de Satisfação com a Sala 22. 

 

É possível verificar que de uma forma geral a sala tem uma avaliação ligeiramente 

satisfatória, observando-se que os Alunos fazem uma apreciação mais negativa da sala ( X = 

3,5), sobretudo com o Espaço Disponível e com a Adequação, Quantidade e a Possibilidade 

de Utlizar os Recursos Materiais. 

SALA 23 

Analisando as respostas com opinião relativa à sala 23, verifica-se que esta foi avaliada 

por três turmas, maioritariamente por TMec, num total de seis aulas, com uma média de 112 

respostas por subárea. A sala 23 é uma sala teórica e foi analisada em aulas teóricas das três 

componentes e em aulas práticas da componente Tecnológica, onde Alunos e Docentes 

demonstraram alguma insatisfação ( X = 3,1 e X = 2,9, respectivamente). Os valores médios 

de satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, Condições de Espaço e 

Recursos, como se pode observar no Gráfico I.21. 
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Gráfico I.21: Valores Médios de Satisfação com a Sala 23. 

 

Verifica-se que, no geral, a sala tem uma avaliação ligeiramente insatisfatória ( X = 

3,8). Os Docentes encontram-se especialmente insatisfeitos com a área Recursos Materiais, no 

que respeita à Quantidade e à Adequação dos Materiais da sala, que pode não constituir a sala 

mais indicada às aulas da componente tecnológica. 

SALA 24 

 A sala 24 foi avaliada por cinco turmas, a maioria de TGPSI, num total de 6 aulas, 

reunindo uma média de 85 respostas. Esta sala é uma sala teórica e foi avaliada em aulas 

teóricas nas componentes Sociocultural e Científica. Através da análise das respostas, 

verificou-se que no geral a sala tem uma avaliação ligeiramente negativa ( X = 3,8). Os 

Alunos demonstram-se mais insatisfeitos com as aulas da componente Sociocultural, 

enquanto os Docentes mostram-se mais insatisfeitos com as aulas da componente Científica. 

Os valores médios de satisfação com a sala 24 encontram-se representados no gráfico 

seguinte. 
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Gráfico I.22: Valores Médios de Satisfação com a Sala 24. 

 

Verifica-se que, de uma forma geral, os Docentes avaliam de forma mais satisfatória a 

sala ( X = 4,2), demonstrando-se especialmente satisfeitos com a Acústica e com as 

Condições do Espaço. Os Alunos revelam satisfação com os mesmos itens que os Docentes, 

apresentando uma média de satisfação mais baixa no que respeita à  Climatização, ao Ruído e 

à Quantidade e Possibildade de Utilização dos Materiais Tecnológicos, tal como os Docentes. 

SALA 25 

A sala 25 foi avaliada por cinco turmas, duas de TGEI, uma de TMec e duas de TEAC, 

num total de seis aulas, com uma média de 85 respostas por cada subárea. A sala 25 é um 

Laboratório de Electrónica e foi avaliada em aulas teóricas nas componentes Sociocultural e 

Tecnológica e nas aulas práticas da componente Tecnológica. Através da análise aos dados 

verificou-se que a avaliação foi mais negativa nas aulas teóricas, da componente Tecnológica, 

em que o valor médio de satisfação para os Alunos é de 2,8  e de 1,5 para os Docentes. Os 

Docentes revelam-se ainda muito insatisfeitos ( X = 1,7) com as aulas práticas da 

componente Tecnológica. Estes resultados sugerem que o Laboratório pode não ser a sala 

mais adequada a este tipo de aulas, sendo um aspecto a analisar com maior atenção. 

Os valores médios de satisfação pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, Condições do 

Espaço e Recursos são apresentados no Gráfico I.23.  
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Gráfico I.23: Valores Médios de Satisfação com a Sala 25. 

 

Como se pode observar, o Laboratório de Electrónica reúne muitas respostas na área da 

insatisfação, sobretudo da parte dos Docentes ( X = 2,2). As áreas relativas aos Recursos 

Materiais e o Ambiente devem ser analisados com maior atenção, visto serem os pontos de 

maior insatisfação para ambos os grupos.  

 

SALA 26 

A sala 26 foi avaliada apenas pela turma de TS, num total de seis aulas, com uma média 

de 40 respostas. Trata-se de uma sala teórica, analisada em aulas teóricas nas componentes 

Sociocultural, Científica e Tecnológica, verificando-se que os Alunos avaliam com 

insatisfação todas as componentes, com uma média de satisfação de 1,6, 2,3 e 2,1, 

respectivamente. De seguida apresentam-se os valores médios de satisfação para cada uma 

das subáreas (Gráfico I.24). 
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Gráfico I.24: Valores Médios de Satisfação com a Sala 26. 

Verifica-se que, de uma forma geral, os Docentes estão mais satisfeitos com a sala 26 (

X = 4,7) do que os Alunos ( X = 2,1), que se revelam muito descontentes, especialmente em 

relação à Climatização, não se observando valores médios superiores a 2,5. 

SALA 27 

No caso da sala 27, obteve-se uma média de 78 respostas, avaliadas em cinco aulas por 

três turmas, sobretudo pelo curso de TEAC. A sala 27 é uma sala teórica avaliada em aulas 

teóricas nas componentes Sociocultural e Científica, não se verificando diferenças entre a 

avaliação das duas. Os valores médios de satisfação são apresentados no Gráfico I.25. 

Gráfico I.25: Valores Médios de Satisfação com a Sala 27. 
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Verifica-se que Alunos e Docentes avaliam de forma ligeiramente satisfatória a sala 27. 

Observa-se que os Docentes avaliam de forma mais positiva a Adequação do Mobiliário e a 

Quantidade de Materiais. Ambos os grupos, mas sobretudo os Docentes mostram-se mais 

insatisfeitos com o Ruído ( X = 1,0) e com a Climatização. 

SALA 28 

A sala 28 foi avaliada por duas turmas, em duas aulas, com uma média total de 28 

respostas. Trata-se de uma sala teórica avaliada em aulas práticas na componente 

Sociocultural.  

No Gráfico I.26 podem observar-se os valores médios de satisfação para cada subárea. 

Verifica-se que os Docentes avaliam de forma mais satisfatória a sala em relação à 

Iluminação, à Climatização, à Adequação e à Quantidade de Mobiliário. É de realçar que o 

Espaço Disponível desta sala é a subárea pior avaliada pelos Docentes, enquanto para os 

Alunos trata-se da Climatização da sala.   

Gráfico I.26: Valores Médios de Satisfação com a Sala 28. 

SALA 35 

Em relação à sala 35 responderam quatro turmas, a maioria de TGPSI, num total de 

cinco aulas, com uma média de 60 respostas por subárea. A sala 35 é uma sala de Informática 

e foi avaliada em aulas teóricas e práticas, apenas da área Tecnológica, não se verificando 

diferenças significativas entre os dois tipos de aulas e os dois grupos de respondentes. Os 

valores médios de satisfação podem ser observados no gráfico seguinte. 
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Gráfico I.27: Valores Médios de Satisfação com a Sala 35. 

Como se pode verificar através do gráfico, de uma forma geral, os respondentes avaliam 

a Sala de Informática de forma Satisfatória ( X = 4,5). Para os Docentes,  a Possibilidade de 

Utilização dos recursos materiais é a subárea pior avaliada, sendo um aspecto a analisar. 

SALA 37 

A sala 37 reuniu uma média de 70 respostas com opinião, dadas por três turmas, num 

total de quatro aulas. A sala 37 é uma sala de Informática, avaliada maioritariamente em aulas 

práticas das componentes Sociocultural e Tecnológica, mas também em aulas teóricas da 

componente Tecnológica, num total de 21 respostas. Os Docentes revelam-se mais 

insatisfeitos com as aulas práticas, da componente Tecnológica. Os valores médios de 

satisfação para cada subárea encontram-se representados no Gráfico que se segue. 

Gráfico I.28: Valores Médios de Satisfação com a Sala 37. 
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Verifica-se que, de uma forma geral, a sala tem uma avaliação ligeiramente negativa (

X = 3,6). Embora ambos os respondentes evidenciem insatisfação com a Climatização da 

sala, são sobretudo os Docentes que demonstram maior descontentamento nesta subárea, 

assim como no que respeita ao Espaço Disponível. A Limpeza da sala é aquela que reúne 

maior satisfação por parte dos respondentes, em especial, dos Docentes. 

SALA 38 

 A Sala 38 foi avaliada por cinco turmas de TGEI, TEAC e TMec, num total de sete 

aulas, na sua maioria do curso de TGEI, reunindo uma média de 109 respostas por subárea. A 

sala 38 é um Laboratório de Electrónica e foi analisado em aulas teóricas das componentes 

Científica e Tecnológica e em aulas práticas da componente Tecnológica. Através da análise 

das respostas, verificou-se que a avaliação foi mais negativa por parte dos Docentes em 

relação às aulas teóricas, da componente Tecnológica ( X = 2,9). 

 Os valores médios de satisfação com cada uma das subáreas são apresentados no 

Gráfico I.29. 

Gráfico I.29: Valores Médios de Satisfação com a Sala 38. 

 

De acordo com o Gráfico podemos observar que esta sala reuniu, de uma forma geral, 

uma média de respostas positiva ( X = 4,1), verificando-se que os Alunos demonstram mais 

satisfação pelo Laboratório de Electrónica. A Climatização e a Quantidade de Materiais foram 

as subáreas avaliadas de forma menos satisfatória, sobretudo pelos Docentes. 
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GINÁSIO 

O Ginásio foi avaliado por seis turmas, em seis aulas, numa média de 73 respostas. A 

distribuição das respostas por cada subárea pode ser observada no Gráfico seguinte. 

Gráfico I.30: Valores Médios de Satisfação com o Ginásio. 

 

Uma vez que o Questionário não tinha perguntas especificamente concebidas para o 

ginásio, entendeu-se que as subáreas como o Mobiliário e os Recursos Tecnológicos 

(computadores, videoprojector, etc.) não deveriam ser tidos em conta nesta avaliação. 

De uma forma geral, o Ginásio apresenta uma média igual a 4, revelando que a maioria 

está satisfeita. A Climatização foi a área avaliada de forma menos satisfatória pelos Docentes, 

enquanto os Alunos avaliam entre ligeiramente satisfeito e ligeiramente insatisfeito o Espaço 

Disponível, sendo importante ter em consideração os aspectos negativos da avaliação. 

 

 

ANÁLISE GERAL DAS ÁREAS E SUBÁREAS 

No total contabilizaram-se 16850 respostas com opinião, relativamente às salas da 

Amadora I, cada área reuniu, em média, mais de 1550 respostas, à excepção dos Recursos 

Materiais, cuja média de respostas com opinião é ligeiramente inferior, cerca de 1396.  

O Ambiente foi a área avaliada de forma mais satisfatória, onde a Acústica e a 

Iluminação são as subáreas que reúnem mais respostas de satisfação, enquanto a Climatização 

e o Ruído foram as subáreas avaliadas de forma mais negativa.  

A avaliação feita ao Mobiliário das salas é, na globalidade, de satisfação. Os 

respondentes revelaram-se igualmente satisfeitos com as Condições do Espaço.  
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No caso dos Recursos Tecnológicos a avaliação é de ligeira insatisfação, especialmente 

em relação à Adequação e à Quantidade de materiais disponíveis. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM AS SALAS DE AULA 

Após uma análise a cada área da dimensão física, avaliada nas salas de aula, importa 

perceber como foi avaliada cada sala da Amadora I, por cada grupo respondente.  

No Gráfico I.31 pode observar-se a avaliação média feita por Alunos e Docentes, 

verificando-se que para os Docentes o Laboratório de Electrónica (n.º 25) é a sala avaliada 

de forma mais negativa, e que difere bastante da opinião dos Alunos. Verificou-se ainda que a 

Sala de Informática (nº 35) é a que reúne maior satisfação por parte dos Docentes.  

Gráfico I.31: Satisfação Geral com as Salas de Aulas. 

Para os Alunos a sala teórica nº 26 é avaliada com insatisfação, ao contrário dos 

Docentes, enquanto a sala de Informática, nº 6 teve a avaliação mais positiva, por ambos os 

grupos. O Ginásio aparece com uma avaliação satisfatória por parte dos respondentes. 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A DIMENSÃO FÍSICA 

 

Após a análise das subdimensões Espaço Envolvente, Salas de Apoio e Salas de 

Trabalho que compõem a Dimensão Física importa comparar os níveis de Satisfação e 
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Insatisfação em cada uma, assim como observar o Grau de Satisfação Total com esta 

dimensão. 

No Gráfico I.32 é possível perceber que a Dimensão Física é positivamente avaliada, 

sendo o Local de Trabalho, a Recepção e a Secretaria os espaços que reúnem maior nível 

de Satisfação, enquanto as Instalações Sanitárias obtém mais respostas de Insatisfação, 

seguida do Centro de Recursos e dos Corredores. 

Gráfico I.32: Satisfação Geral com cada Subdimensão da Dimensão Física. 

 

O Grau de Satisfação Geral dos respondentes em relação à Dimensão Física pode ser 

observado no Gráfico I.33 verificando-se que aproximadamente 66% das respostas são de 

Satisfação, enquanto cerca de 25% se situa na área da Insatisfação.  
 
 

 
Gráfico I.33: Satisfação Geral com a Dimensão Física. 
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Apesar de predominarem as respostas na área da satisfação é de considerar a existência 

de algumas respostas ao nível de insatisfação no geral da dimensão Física. Pelo que será 

importante ter esta avaliação em conta, no sentido de se realizar as alterações necessárias a 

uma avaliação positiva por parte dos actores. 
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III  –  ANÁLISE DA DIMENSÃO HUMANA 

 

A Dimensão Humana divide-se em quatro subdimensões: Serviços e Produtos, 

Hierarquia e Relações Interpessoais.  

Os Serviços são compostos pelo Bar, Centro de Recursos, Recepção, Secretaria, 

Serviços Financeiros, Recursos Humanos e os Serviços de Apoio à Direcção, analisando-se 

também os Produtos do Bar. 

A Hierarquia refere-se à Direcção, Director Geral, Director de Recursos Humanos, 

Chefe de Serviços Financeiros, Direcção Pedagógica, Direcção de Pólo e Chefia Directa. 

A subdimensão Relações Interpessoais é composta por Alunos, Turma, Docentes, 

Funcionários, Colegas de Trabalho, Coordenadores de Curso, Líderes de Grupo Disciplinar e 

Orientadores Educativos de Turma (OET). 

De seguida serão analisadas todas as respostas dos três grupos de respondentes: Alunos, 

Docentes e Funcionários. 

1. SERVIÇOS 

 

Os Serviços foram avaliados através da questão “Refira qual o seu Grau de Satisfação 

em relação aos SERVIÇOS (Atendimento, Apoio, Eficácia) prestados pelo (a):”.  
 

BAR 

A satisfação em relação ao serviço de Bar para cada grupo respondente pode observar-

se na Tabela I.11.  

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 5,6% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 6,3% 11,8% 0,0% 

Insatisfeito 6,9% 5,9% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 5,6% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 16,3% 5,9% 0,0% 

Satisfeito 30,6% 70,6% 71,4% 
Muito Satisfeito 28,8% 5,9% 28,6% 

Tabela I.11: Grau de Satisfação com o Serviço de Bar. 

Os valores percentuais da tabela decorrem da análise de 183 respostas, 159 respostas no 

grupo Alunos, 17 respostas no grupo Docentes e 7 no grupo Funcionários.  
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Pode verificar-se que a maioria das respostas de avaliação é de Satisfeito nos três 

grupos, em que os Funcionários e os Alunos reúnem mais respostas de Muito Satisfeito. Os 

Alunos são o grupo com maior Insatisfação em relação ao Serviço de Bar. 

No Gráfico I.34 pode observar-se o grau de satisfação geral dos 183 respondentes, 

verificando-se que a maioria das respostas está entre Ligeiramente e Muito Satisfeito 

(77,2%) e 17,9% entre Ligeiramente e Muito Insatisfeito. 

 

 

 

 

 

Gráfico I.34: Satisfação Geral com o Serviço do Bar. 

Esta avaliação é complementada com as respostas dadas em relação aos Produtos do 

Bar, analisadas na Tabela I.12. 

Os Produtos foram avaliados através da questão “Refira qual o seu Grau de Satisfação 

em relação aos PRODUTOS (Quantidade, Qualidade, Variedade) do (a):”.  

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 3,8% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 3,8% 5,9% 0,0% 

Insatisfeito 11,3% 11,8% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 15,0% 5,9% 14,3% 
Ligeiramente Satisfeito 9,4% 11,8% 14,3% 

Satisfeito 13,1% 64,7% 57,1% 
Muito Satisfeito 30,0% 0,0% 14,3% 

Tabela I.12: Grau de Satisfação com os Produtos de Bar. 

Foram contabilizadas 183 respostas nesta subdimensão, seguindo a distribuição pelos 

grupos o padrão anteriormente descrito. Pode verificar-se que os Docentes são o grupo com 

maior número de respostas de Muito Insatisfeito, apesar de a maioria das suas respostas ser 

de satisfação. Os Alunos são o grupo mais satisfeito com os produtos do Bar, apesar de haver 

bastantes respostas na área da insatisfação. No caso dos Funcionários a avaliação feita aos 

serviços do Bar situa-se maioritariamente entre o Ligeiramente e o Muito Satisfeito, sendo 

uma avaliação bastante positiva. 
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No respeitante à Satisfação Geral, tendo em conta as respostas de todos os grupos, 

observa-se no Gráfico I.35 que os produtos são avaliados de forma mais negativa do que os 

serviços. Contudo, a maioria das respostas encontra-se entre Ligeiramente e Muito 

Satisfeito, cerca de 63% e 33,7% situam-se na área de Insatisfação. 

 
Gráfico I.35: Satisfação Geral com os Produtos do Bar. 

 

CENTRO DE RECURSOS 

Foram analisadas 183 respostas, 159 de Alunos, perfazendo o grupo Docente 17 

respostas e 7 dos Funcionários.  

A satisfação em relação ao Centro de Recursos foi avaliada em todos os grupos 

respondentes e pode observar-se a sua distribuição na Tabela I.13. Verifica-se que os Alunos 

são o grupo que faz a avaliação mais negativa do serviço do Centro de Recursos, 

representando também o grupo que mais utiliza este serviço. Os Funcionários são o grupo 

com mais respostas de Muito Satisfeito em relação a este serviço.  

 
 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 22,5% 23,5% 42,9% 
Muito Insatisfeito 6,3% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 9,4% 11,8% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 16,3% 5,9% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 24,4% 5,9% 14,3% 

Satisfeito 18,1% 47,1% 28,6% 
Muito Satisfeito 3,1% 5,9% 14,3% 

Tabela I.13: Grau de Satisfação com o Centro de Recursos. 

Existe em todos os grupos uma elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”, 

sendo os Funcionários, o grupo onde mais de 40% responde “Sem Opinião”, possivelmente 

por utilizarem menos o serviço.  
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No Gráfico I.36 pode observar-se que a maioria das respostas se situa entre 

Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito, embora se verifique uma percentagem elevada 

de respostas na área de insatisfação (29,3%). 

 
Gráfico I.36: Satisfação Geral com os Centros de Recursos. 

 

RECEPÇÃO 

Foi analisado o mesmo número de respostas (183) que na subdimensão anterior, não se 

verificando "valores em falta". 

A satisfação em relação ao serviço de Recepção pode observar-se na Tabela I.14 

verificando-se que a percentagem de respostas “Sem Opinião” é reduzida em comparação 

com as subdimensões anteriores e que a quantidade de respostas de satisfação é muito 

superior, para todos os grupos. A avaliação ao serviço feita pelo grupo dos Alunos situa-se 

maioritariamente entre Ligeiramente e Muito Satisfeito, existindo algumas respostas ao 

nível da insatisfação. Para todos os grupos respondentes a maioria das respostas dadas é de 

Satisfeito, à excepção dos Funcionários que têm mais respostas de Muito Satisfeito. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 8,8% 6,3% 0,0% 
Muito Insatisfeito 5,0% 6,3% 0,0% 

Insatisfeito 4,4% 6,3% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 6,9% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 22,5% 0,0% 0,0% 

Satisfeito 43,8% 43,8% 42,9% 
Muito Satisfeito 8,8% 37,5% 57,1% 
Tabela I.14: Grau de Satisfação com o Serviço de Recepção. 

 

O grau de Satisfação com o serviço de Recepção, ao considerar as respostas de todos os 

grupos, verifica-se que aproximadamente 77% se situa entre Ligeiramente Satisfeito e 

Muito Satisfeito, como ilustra o Gráfico 15.  
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Gráfico I.37: Satisfação Geral com a Recepção. 

SECRETARIA  

O serviço de Secretaria foi avaliado num total de 182 respostas, encontrando-se um 

"valor em falta". Na Tabela I.15 pode observar-se que a maioria das respostas é de Satisfação, 

sendo os Funcionários o grupo que avalia mais positivamente este serviço, embora se 

observe mais respostas de Muito Satisfeito por parte dos Docentes. Os Alunos e os Docentes 

apesar de satisfeitos são os grupos que apresentam mais respostas de insatisfação. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 7,6% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 2,5% 5,9% 0,0% 

Insatisfeito 5,1% 5,9% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 8,2% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 18,4% 0,0% 0,0% 

Satisfeito 48,7% 41,2% 57,1% 
Muito Satisfeito 9,5% 47,1% 42,9% 

Tabela I.15: Grau de Satisfação com a Secretaria. 

No Gráfico I.38 pode observar-se o grau de Satisfação com os serviços da Secretaria. 

Ao considerar as respostas de todos os grupos verifica-se que, aproximadamente 79% se situa 

entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito, o que constitui uma avaliação bastante 

positiva aos Serviços da Secretaria.  

 
Gráfico I.38: Satisfação Geral com a Secretaria. 
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SERVIÇOS FINANCEIROS 

Os Serviços Financeiros foram avaliados num total de 24 respostas do grupo de 

Docentes e Funcionários, não existindo "valores em falta". Não se analisam as respostas do 

grupo dos Alunos uma vez que não utilizam este serviço. 

As respostas dos dois grupos podem observar-se na Tabela I.16, verificando-se que a 

maioria das respostas situa-se entre Ligeiramente e Muito Satisfeito e que os Docentes 

apresentam um maior número de respostas de Insatisfeito e Ligeiramente Insatisfeito. 

Verifica-se ainda uma elevada percentagem de respostas “Sem Opinião” em ambos os grupos, 

sendo mais elevado nos Funcionários.  

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 29,4% 42,9% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 5,9% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 5,9% 14,3% 
Ligeiramente Satisfeito 29,4% 14,3% 

Satisfeito 23,5% 14,3% 
Muito Satisfeito 5,9% 14,3% 

Tabela I.16: Grau de Satisfação com os Serviços Financeiros. 

No Gráfico 37 pode observar-se que o grau de Satisfação com os Serviços Financeiros é 

positivo, não se verificando qualquer resposta de Muito Insatisfeito, sendo que 

aproximadamente 54% das respostas estão situadas entre Ligeiramente Satisfeito e Muito 

Satisfeito.  

 

 

 

 

Gráfico I.39: Satisfação Geral com os Serviços Financeiros. 

RECURSOS HUMANOS 

À questão relativa à satisfação com o serviço de Recursos Humanos foram analisadas as 

respostas do Grupo Docentes e de Funcionários, num total de 24, não se verificando qualquer 

"valor em falta". 
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Pode observar-se na Tabela I.17 que a maioria das respostas no grupo dos Docentes é de 

Satisfação, sendo os Funcionários o grupo mais Insatisfeito com os Recursos Humanos, 

verificando-se também uma elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”.   

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 5,9% 42,9% 
Muito Insatisfeito 0,0% 14,3% 

Insatisfeito 5,9% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 5,9% 14,3% 
Ligeiramente Satisfeito 23,5% 0,0% 

Satisfeito 52,9% 14,3% 
Muito Satisfeito 5,9% 14,3% 

Tabela I.17: Grau de Satisfação com os Recursos Humanos. 

Relativamente ao Grau de Satisfação dos dois grupos respondentes, verifica-se no 

Gráfico I.40 que cerca de 67% das respostas estão situadas entre Ligeiramente Satisfeito e 

Muito Satisfeito e 17% entre Ligeiramente e Muito Insatisfeito. 

 

 

 

 

 

Gráfico I.40: Satisfação Geral com os Recursos Humanos. 

 

SERVIÇOS DE APOIO À DIRECÇÃO 

Os Serviços de Apoio à Direcção foram avaliados por todos os Funcionários e 

Docentes, num total de 24 respostas, não existindo "valores em falta". Na avaliação aos 

Serviços de Apoio à Direcção, em ambos os grupos a maioria das respostas é de satisfação, 

principalmente o grupo Funcionários. É de notar ainda o elevado grau de respostas “Sem 

Opinião” (Tabela I.18). 

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 23,5% 42,9% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 5,9% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 23,5% 0,0% 

Satisfeito 41,2% 42,9% 
Muito Satisfeito 5,9% 14,3% 

Tabela I.18: Grau de Satisfação com os Serviços de Apoio à Direcção. 
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Relativamente ao Grau de Satisfação dos dois grupos respondentes, verifica-se no 

Gráfico I.41 que cerca de 67% das respostas estão situadas entre Ligeiramente Satisfeito e 

Muito Satisfeito e apenas 4,2% se encontra na área de Insatisfação, respostas provenientes do 

grupo de Docentes, como se pode constatar na tabela anteriormente apresentada. É contudo de 

notar o elevado número de respostas “Sem Opinião” que se verificou nos dois grupos, 

sobretudo nos Funcionários, dever-se-á provavelmente a uma menor utilização deste serviço 

por parte destes. 

 

 

 

 

 

Gráfico I.41: Satisfação Geral com os Serviços de Apoio à Direcção. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A ÁREA SERVIÇOS 

Após a análise das sete subáreas dos Serviços: Bar, Centro de Recursos, Recepção, 

Secretaria, Serviços Financeiros, Recursos Humanos e Serviços de Apoio à Direcção; importa 

comparar os níveis de Satisfação e Insatisfação entre elas, assim como observar o Grau de 

Satisfação Total com os Serviços. 

Comparando as subáreas em análise, como representa o Gráfico I.42, é possível 

perceber que a Secretaria, a Recepção e o Bar são os serviços com maior nível de 

Satisfação, enquanto o Centro de Recursos é aquele que reúne mais respostas de 

Insatisfação. É de referir que as respostas de Satisfação foram superiores a 50% em todos os 

serviços excepto o Centro de Recursos (47,3%). 
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Gráfico I.42: Satisfação Geral com cada Serviço. 

Por fim, importa perceber o grau de satisfação geral dos respondentes com todos os 

serviços avaliados, que é possível observar no Gráfico I.43 verificando-se que, 

aproximadamente 67% das respostas são de Satisfação, enquanto 16% se situa na área da 

Insatisfação. 

 
Gráfico I.43: Satisfação Geral com os Serviços. 

 

2. PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 

Foi ainda solicitada a opinião dos respondentes relativamente às Publicações Periódicas 

da EPGE, a Revista Eiffel (semestral) e a Newsletter Eiffel (mensal). 

REVISTA EIFFEL 

A Revista Eiffel foi avaliada por 160 Alunos, 17 Docentes e 7 Funcionários, num total 

de 184 respostas, cuja distribuição pelos graus de satisfação se pode observar na Tabela I.19. 

A maioria dos Alunos responde “Sem Opinião”, o que pode revelar desconhecimento da 
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publicação, contudo, aqueles que avaliam a Revista têm uma opinião sobretudo positiva, 

apesar de 8,8% se revelar Muito Insatisfeito. Os Docentes e os Funcionários demonstram estar 

sobretudo satisfeitos com a Revista. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 64,4% 23,5% 28,6% 
Muito Insatisfeito 8,8% 5,9% 0,0% 

Insatisfeito 1,9% 5,9% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 3,8% 5,9% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 3,8% 5,9% 0,0% 

Satisfeito 10,6% 47,1% 71,4% 
Muito Satisfeito 6,9% 5,9% 0,0% 

Tabela I.19: Grau de Satisfação com a Revista Eiffel. 

No Gráfico I.44 pode observar-se a distribuição do total de respostas, verificando-se que 

as respostas “Sem Opinião” representam mais de metade das respostas dadas. Das respostas 

com opinião 14% figuram na área de insatisfação e 27% na área de satisfação. 

 
Gráfico I.44: Satisfação Geral com a Revista Eiffel. 

 

NEWSLETTER EIFFEL 

Relativamente à Newsletter obtiveram-se 184 respostas, distribuídas de acordo com a 

Tabela I.20, onde se verifica que a percentagem de respostas “Sem Opinião” é elevada e 

superior à da Revista, especialmente no grupo dos Docentes e dos Funcionários. Das opiniões 

dadas a maioria situa-se em Satisfeito, especialmente os Funcionários e Docentes.  

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 68,8% 52,9% 42,9% 
Muito Insatisfeito 8,1% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 2,5% 5,9% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 3,8% 5,9% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 4,4% 0,0% 0,0% 

Satisfeito 8,1% 35,3% 57,1% 
Muito Satisfeito 4,4% 0,0% 0,0% 
Tabela I.20: Grau de Satisfação com a Newsletter Eiffel. 
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No Gráfico I.45 pode observar-se a prevalência de respostas “Sem Opinião” (66,3%), 

enquanto das respostas dadas, cerca de 14% encontram-se na área de insatisfação e 20% na 

área de satisfação.  

 

 
Gráfico I.45: Satisfação Geral com a Newsletter. 

 

3. HIERARQUIA 

A Hierarquia foi avaliada através da questão “Refira qual o seu Grau de Satisfação com 

os seguintes SUPERIORES HIERÁRQUICOS (Promoção, Comunicação, Reconhecimento, 

Recompensa, Desempenho):”. 

DIRECÇÃO 

A Direcção da Cooptécnica foi avaliada por todos os respondentes da escola perfazendo 

um total de 183 respostas. 

A Tabela I.21 permite observar que a maioria das respostas é de Satisfeito, sendo o 

grupo dos Docentes aquele que mais negativamente avalia a Direcção. É de referir que a 

percentagem de respostas “Sem Opinião” é bastante elevada, sobretudo no grupo dos Alunos. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 33,1% 6,3% 14,3% 
Muito Insatisfeito 3,1% 6,3% 0,0% 

Insatisfeito 3,1% 12,5% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 5,6% 12,5% 14,3% 
Ligeiramente Satisfeito 15,6% 6,3% 14,3% 

Satisfeito 29,4% 50,0% 42,9% 
Muito Satisfeito 10,0% 6,3% 14,3% 

Tabela I.21: Grau de Satisfação com a Direcção. 

No Gráfico I.46 pode observar-se o grau de Satisfação Geral, verificando-se que a 

maioria das respostas está entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito (56,3%) e que 

existe uma elevada percentagem de respostas “Sem Opinião (≈ 30%). 



Análise por Escola – I - Amadora I                46 

 

Relatório ApQ  GIPE 

 
Gráfico I.46: Satisfação Geral com a Direcção. 

DIRECTOR GERAL 

Para avaliar o Director Geral foram analisadas as respostas do grupo Docente e dos 

Funcionários num total de 24 respostas, não se verificando "valores em falta". 

Pode observar-se na Tabela I.22 que a maioria das respostas é de Satisfeito, 

apresentando os Funcionários a maior percentagem de opinião Muito Satisfeito. O grupo 

Docente revela-se menos satisfeito.  

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 11,8% 14,3% 
Muito Insatisfeito 5,9% 0,0% 

Insatisfeito 11,8% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 11,8% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 17,6% 14,3% 

Satisfeito 41,2% 57,1% 
Muito Satisfeito 0,0% 14,3% 

Tabela I.22: Grau de Satisfação com o Director Geral. 

No respeitante à totalidade das respostas dos dois grupos verifica-se que 

aproximadamente 67% das respostas estão entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito 

e que 20,8% encontra-se na área da insatisfação (Gráfico I.47).  

 
Gráfico I.47: Satisfação Geral com o Director Geral. 
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DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 

O Director de Recursos Humanos foi avaliado pelo grupo Docente e pelo grupo dos 

Funcionários, num total de 24 respostas. Pode observar-se na Tabela I.23 que a maioria das 

respostas é de Satisfeito, apresentando os Funcionários a maior percentagem de Muito 

Satisfeito. É de notar que o grupo Docente tem uma percentagem de respostas “Sem 

Opinião” bastante elevada (23,5%). 

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 23,5% 14,3% 
Muito Insatisfeito 5,9% 14,3% 

Insatisfeito 11,8% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 11,8% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 11,8% 14,3% 

Satisfeito 35,3% 28,6% 
Muito Satisfeito 0,0% 28,6% 

Tabela I.23: Grau de Satisfação com o Director de Recursos Humanos. 

Considerando as respostas dos dois grupos verifica-se no Gráfico I.48 que, 

aproximadamente 54% das respostas estão entre Satisfeito e Muito Satisfeito, sendo que 

25% das respostas encontram-se na área da insatisfação. É de referir que a percentagem de 

respostas “Sem Opinião” é bastante elevada, provenientes sobretudo do grupo Docente. 

 
Gráfico I.48: Satisfação Geral com o Director de Recursos Humanos. 

CHEFE DE SERVIÇOS FINANCEIROS 

O Chefe de Serviços Financeiros foi avaliado pelo grupo Docente e pelo grupo dos 

Funcionários, num total de 24 respostas. 

Pode observar-se na Tabela I.33 que a maioria dos Docentes avalia o Chefe de Serviços 

Financeiro entre Ligeiramente Satisfeito e Satisfeito, sendo que os Funcionários são o grupo 

com mais respostas de Muito Satisfeito. Contudo, verifica-se uma percentagem muito 

elevada de respostas “Sem Opinião”, especialmente por parte do grupo Docente, 

possivelmente por utilizarem menos este serviço. 
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 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 47,1% 28,6% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 5,9% 14,3% 
Ligeiramente Insatisfeito 5,9% 14,3% 
Ligeiramente Satisfeito 23,5% 0,0% 

Satisfeito 17,6% 28,6% 
Muito Satisfeito 0,0% 14,3% 

Tabela I.33: Grau de Satisfação com o Chefe de Serviços Financeiros. 

Considerando as 24 respostas verifica-se no Gráfico I.49 que a maioria das avaliações 

estão entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito e 16,7% entre Ligeiramente 

Insatisfeito e Insatisfeito, não se verificando qualquer resposta de Muito Insatisfeito. É de 

notar a elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”, em ambos os grupos, que tal como 

referido anteriormente, dever-se-á provavelmente a uma menor relação com o Chefe de 

Serviços Financeiros.  

 
Gráfico I.49: Satisfação Geral com o Chefe de Serviços Financeiros. 

DIRECÇÃO PEDAGÓGICA 

A Direcção Pedagógica é avaliada apenas pelos Docentes num total de 17 respostas, 

não existindo qualquer valor em falta. Pode verificar-se no Gráfico I.50 que a avaliação é 

bastante positiva, não havendo qualquer resposta de Muito Insatisfeito e uma grande 

percentagem das respostas são de Muito Satisfeito. 

 
Gráfico I.50: Satisfação Geral com a Direcção Pedagógica. 
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DIRECÇÃO DE PÓLO 

A Direcção de Pólo é avaliada por todos os grupos num total de 183 respostas, não 

existindo qualquer valor em falta.  

Pode observar-se na Tabela I.34 que a maioria das respostas dos Alunos e Docentes é de 

Satisfeito, verificando-se que o grupo dos Alunos é aquele que apresenta mais respostas de 

insatisfação. É de notar que os Funcionários apresentam uma elevada percentagem de 

respostas de Muito Satisfeito.  

 

 
 

 
 
 
 
 

Tabela I.34: Grau de Satisfação com a Direcção de Pólo. 
 

No Gráfico I.51 pode observar-se um nível de satisfação elevado com aproximadamente 

67% de respostas entre Ligeiramente e Muito Satisfeito e 11,5% de respostas relativas à 

insatisfação. É de notar o elevado número de respostas “Sem Opinião”, proveniente sobretudo 

do grupo dos Alunos, como podemos observar na tabela anteriormente apresentada. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico I.51: Satisfação Geral com a Direcção de Pólo. 

CHEFIA DIRECTA 

Este grupo hierárquico é avaliado apenas pelos Funcionários totalizando 7 respostas, 

não existindo qualquer valor em falta.  

Pode verificar-se no Gráfico I.52 que a avaliação é bastante positiva, não havendo 

qualquer resposta de Insatisfeito ou Muito Insatisfeito existindo uma elevada percentagem de 

respostas de Muito Satisfeito. 

 Alunos Docentes Funcionários 
Sem Opinião 23,9% 5,9% 14,3% 

Muito Insatisfeito 3,8% 5,9% 0,0% 
Insatisfeito 4,4% 0,0% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 4,4% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 13,8% 5,9% 0,0% 

Satisfeito 35,2% 52,9% 14,3% 
Muito Satisfeito 14,5% 29,4% 71,4% 
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Gráfico I.52: Satisfação Geral com a Chefia Directa. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A ÁREA HIERARQUIA 

Após a análise das sete subáreas dos Grupos Hierárquicos: Direcção, Director Geral, 

Director de Recursos Humanos, Chefe de Serviços Financeiros, Direcção Pedagógica, 

Direcção de Pólo e Chefia Directa; importa comparar os níveis de Satisfação e Insatisfação 

entre estes grupos, assim como observar o Grau de Satisfação Geral com a Hierarquia. 

Comparando as subáreas em análise, como representa o Gráfico I.53, é possível 

perceber que a Chefia Directa, avaliada pelos Funcionários, é o grupo com maior nível de 

Satisfação, seguido da Direcção Pedagógica, enquanto o Director de Recursos Humanos é 

aquele que reúne mais respostas de Insatisfação. É de referir que as respostas de Satisfação 

foram superiores a 50% em todos os grupos hierárquicos excepto o Chefe de Serviços 

Financeiros (41,7%) que obteve uma percentagem elevada de respostas “Sem Opinião”. 

Gráfico I.53: Satisfação Geral com cada Grupo Hierárquico. 
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Por fim, importa perceber o grau de satisfação geral dos respondentes com todas as 

hierarquias avaliadas, que é possível observar no Gráfico I.54 verificando-se que mais de 60% 

das respostas são de Satisfação e que 15,4% se situa na área da Insatisfação. É de notar uma 

elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”. 

 
Gráfico I.54: Satisfação Geral com a Hierarquia. 

 

4. RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

As Relações Interpessoais foram avaliadas através da questão “Refira qual o seu Grau 

de Satisfação em relação às RELAÇÕES INTERPESSOAIS (Comunicação, Apoio, 

Integração) com o (s) /a:”.  

ALUNOS 

As relações interpessoais com o grupo de Alunos são avaliadas por Alunos e Docentes 

decorrendo da análise total de 177 respostas. Na Tabela I.35 pode observar-se que a maioria 

das respostas dos grupos se situa entre Satisfeito e Muito Satisfeito, revelando-se os 

Docentes mais insatisfeitos com as Relações Interpessoais com os Alunos. 

 Alunos Docentes 
Sem Opinião 2,5% 0,0% 

Muito Insatisfeito 3,8% 11,8% 
Insatisfeito 5,6% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 6,3% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 20,6% 17,6% 

Satisfeito 38,8% 35,3% 
Muito Satisfeito 22,5% 35,3% 
Tabela I.35: Grau de Satisfação com Alunos. 

No Gráfico I.55 pode observar-se que o grau de satisfação geral dos 177 respondentes é 

bastante positivo, verificando-se uma elevada percentagem das respostas entre Ligeiramente 

e Muito Satisfeito (83%). 
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Gráfico I.55: Satisfação Geral com Alunos. 

 

TURMA 

As relações interpessoais com a Turma são avaliadas apenas por Alunos através da 

análise de 159 respostas, encontrando-se vinte e sete “valores em falta”. Pode verificar-se no 

Gráfico I.56 que a maioria das respostas é de Satisfeito e Muito Satisfeito (74%), reflectindo 

que os Alunos estão satisfeitos e sentem-se integrados na sua turma, o que é bastante positivo. 

 
Gráfico I.56: Satisfação Geral com a Turma. 

DOCENTES 

A relação com o grupo Docente é avaliada por Alunos e Docentes através da análise de 

176 respostas, verificando-se 10 “valores em falta”. Na Tabela I.36 pode observar-se que 

todos os grupos estão maioritariamente Satisfeitos, sobretudo os Docentes que apresentam 

mais respostas de Muito Satisfeito. O grupo dos Docentes, apesar de avaliar positivamente as 

relações entre os pares, é também o grupo que dá mais respostas de insatisfação. Verifica-se 

ainda que existe uma elevada percentagem de respostas “Sem Opinião” no grupo dos Alunos. 

 Alunos Docentes 

Sem Opinião 30,8% 5,9% 
Muito Insatisfeito 3,1% 5,9% 

Insatisfeito 1,3% 5,9% 
Ligeiramente Insatisfeito 2,5% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 16,4% 0,0% 

Satisfeito 37,1% 52,9% 
Muito Satisfeito 8,8% 29,4% 

Tabela I.36: Grau de Satisfação com os Docentes. 
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No Gráfico I.57 verifica-se que a maioria das respostas situa-se entre Ligeiramente e 

Muito Satisfeito (≈ 64%) e 7,4% de respostas na área de insatisfação, que, de acordo com a 

tabela anterior, decorrem maioritariamente da avaliação feita por Docentes. Todavia, a análise 

geral revela um bom clima relacional entre todos os grupos em relação aos Docentes da 

Escola da Amadora I. 

 
Gráfico I.57: Satisfação Geral com os Docentes. 

FUNCIONÁRIOS 

A relação interpessoal com os Funcionários é avaliada por todos os grupos respondentes 

num total de 183 respostas. Pode observar-se na Tabela I.37 que o grupo Funcionários é o 

mais satisfeito com as relações interpessoais, onde mais de metade das respostas é de Muito 

Satisfeito. Seguem-se os Docentes com cerca de 87% de respostas entre Satisfeito e Muito 

Satisfeito. O grupo de Alunos, apesar de avaliar positivamente as relações com os 

Funcionários, é o grupo que dá mais respostas na área da insatisfação. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 16,3% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 3,8% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 3,8% 12,5% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 8,8% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 16,9% 0,0% 0,0% 

Satisfeito 40,6% 43,8% 42,9% 
Muito Satisfeito 10,0% 43,8% 57,1% 

Tabela I.37: Grau de Satisfação com os Funcionários. 

O Gráfico I.58 permite observar que 70% das respostas estão na área da satisfação e 

que 15,3% situa-se entre Ligeiramente e Muito Insatisfeito, o que de um modo geral traduz 

um bom clima relacional com os Funcionários.  
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Gráfico I.58: Satisfação Geral com os Funcionários. 

COLEGAS DE TRABALHO 

A relação interpessoal com os Colegas de Trabalho é avaliada pelos Funcionários num 

total de 7 respostas. O Gráfico I.59 permite observar que a quase totalidade das respostas se 

encontra entre Satisfeito e Muito Satisfeito, não existindo qualquer avaliação de insatisfação, 

reflectindo assim, um sentimento muito positivo relativamente ao clima relacional entre 

Funcionários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico I.59: Satisfação Geral com os Colegas de Trabalho. 

COORDENAÇÃO DE CURSO 

A relação interpessoal com a Coordenação de Curso é avaliada por Alunos e Docentes, 

num total de 175 respostas, encontrando-se um “valor em falta”. Na Tabela I.38 observa-se 

que a maioria das respostas é de satisfação em ambos os grupos respondentes, revelando-se 

os Docentes mais satisfeitos e os Alunos aqueles que estão mais insatisfeitos. 

 Alunos Docentes 

Sem Opinião 13,3% 0,0% 
Muito Insatisfeito 8,2% 5,9% 

Insatisfeito 5,7% 5,9% 
Ligeiramente Insatisfeito 7,6% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 12,0% 0,0% 

Satisfeito 31,0% 52,9% 
Muito Satisfeito 22,2% 35,3% 

Tabela I.38: Grau de Satisfação com a Coordenação de Curso. 
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O Gráfico I.59 permite observar que mais de metade das respostas situam-se entre 

Ligeiramente e Muito Satisfeito, encontrando-se uma elevada percentagem (20,6%) de 

insatisfação com os Coordenadores de Curso, aspecto que deve ser analisado com maior 

atenção. 

 
Gráfico I.59: Satisfação Geral com a Coordenação de Curso. 

 

LÍDERES DE GRUPO DISCIPLINAR 

A relação interpessoal com os Líderes de Grupo Disciplinar é avaliada apenas pelos 

Docentes num total de 17 respostas. O Gráfico I.60 permite observar que a quase totalidade 

das opiniões dadas se encontra entre Satisfeito e Muito Satisfeito, reflectindo um sentimento 

muito positivo relativamente ao clima interpessoal entre Docentes e Líderes de Grupo 

Disciplinar. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfico I.60: Satisfação Geral com os Líderes de Grupo Disciplinar. 

 

ORIENTADORES EDUCATIVOS DE TURMA (OET) 

A relação interpessoal com os OET é avaliada por Alunos e Docentes, num total de 176 

respostas. Na Tabela I.39 observa-se que a maioria das respostas situa-se entre Satisfeito e 

Muito Satisfeito em ambos os grupos respondentes, sobretudo os Docentes. Observa-se ainda 

uma elevada percentagem de respostas de Muito Insatisfeito no grupo Docente. 
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 Alunos Docentes 

Sem Opinião 8,8% 0,0% 
Muito Insatisfeito 6,3% 11,8% 

Insatisfeito 4,4% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 7,5% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 5,7% 5,9% 

Satisfeito 30,2% 47,1% 
Muito Satisfeito 37,1% 35,3% 

Tabela I.39: Grau de Satisfação com os Orientadores Educativos de Turma. 

O Gráfico I.61 permite observar que existe um bom clima relacional com os 

Orientadores Educativos de Turma por parte de Alunos e Docentes, uma vez que cerca de 

74% das respostas se situam na área da Satisfação, verificando-se que aproximadamente 18% 

dos respondentes se encontra insatisfeito, avaliação esta também feita pelos Alunos, como 

podemos verificar na tabela anterior. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfico I.61: Satisfação Geral com os Orientadores Educativos de Turma. 

 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A ÁREA RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

Após a análise das oito subáreas: Alunos, Turma, Docentes, Funcionários, Colegas de 

Trabalho, Coordenadores de Curso, Líderes de Grupo Disciplinar e Orientadores Educativos 

de Turma (OET); importa comparar os níveis de Satisfação e de Insatisfação entre elas, assim 

como observar o Grau de Satisfação Total com as Relações Interpessoais. 

Comparando as subáreas em análise, como representa o Gráfico I.62, é possível 

perceber que as relações interpessoais com os Colegas de Trabalho são aquelas com maior 

nível de Satisfação (100%), seguindo-se a Turma e os Alunos, enquanto os Coordenadores 

de Curso são aqueles que reúnem mais respostas de Insatisfação. É de referir que as 

respostas de Satisfação foram iguais ou superiores a 65% em todas as subáreas (77% em 

média). 
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Gráfico I.62: Satisfação Geral com cada Grupo Relacional. 

O grau de satisfação geral dos respondentes com todos os grupos relacionais avaliados 

pode ser observado no Gráfico I.63 verificando-se que mais de 75% das respostas são de 

Satisfação, enquanto cerca de 12% se situa na área da Insatisfação, reflectindo um bom clima 

relacional na Escola da Amadora I. 
 

 

 

 

 

 

 
Gráfico I.63: Satisfação Geral com as Relações Interpessoais. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A DIMENSÃO HUMANA 

Após a análise das subdimensões Serviços, Hierarquia e Relações Interpessoais que 

compõem a Dimensão Humana importa comparar os níveis de Satisfação e Insatisfação em 

cada uma, assim como observar o Grau de Satisfação Total com esta dimensão. 

No Gráfico I.64 é possível perceber que a Dimensão Humana é positivamente avaliada, 

sendo as Relações Interpessoais aquelas com maior nível de Satisfação, enquanto os 

Serviços reúnem mais respostas de Insatisfação. 
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Gráfico I.64: Satisfação Geral com cada Subdimensão da Dimensão Humana. 

 

O Grau de Satisfação Geral dos respondentes em relação à Dimensão Humana pode ser 

observado no Gráfico I.65 verificando-se que, aproximadamente 69% das respostas são de 

Satisfação, enquanto 14,4% se situa na área da Insatisfação, constituindo uma avaliação 

positiva à Dimensão Humana. 

 
Gráfico I.65: Satisfação Geral com a Dimensão Humana. 
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IV –  ANÁLISE DA DIMENSÃO LABORAL  

 

A Dimensão Laboral divide-se em duas subdimensões: Horário e Organização de 

Tarefas. O Horário é composto pela Organização do Horário, Assiduidade e Pontualidade. A 

Organização de Tarefas é composta pela Distribuição, Adequação, Explicação/Apoio, 

Autonomia e Desempenho. 

A Dimensão Laboral foi avaliada pelo grupo e Funcionários através da questão “Refira 

qual o seu Grau de Satisfação com a ORGANIZAÇÃO LABORAL enquanto funcionário da 

Cooptécnica em relação a (ao):”. 

1. HORÁRIO 

HORÁRIO 

O Horário foi avaliado pela totalidade dos Funcionários respondentes ao questionário, 

num total de 7 respostas, cuja distribuição se pode observar no Gráfico I.66. A maioria das 

respostas situa-se entre Satisfeito e Muito Satisfeito (85,7%), não se encontrando qualquer 

resposta na área da insatisfação, revelando um nível elevado de satisfação dos Funcionários 

com o seu horário. 

 
Gráfico I.66: Satisfação Geral com o Horário. 

ASSIDUIDADE 

A Assiduidade foi igualmente avaliada num total de 7 respostas, podendo observar-se 

no Gráfico I.67 que a maioria das respostas, aproximadamente 71,4% situa-se entre 

Ligeiramente e Muito Satisfeito, o que indica que os Funcionários se sentem satisfeitos com 

a sua assiduidade. 
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Gráfico I.67: Satisfação Geral com a Assiduidade. 

PONTUALIDADE 

O grau de satisfação com a Pontualidade foi analisado através de 7 respostas do grupo 

de Funcionários (Gráfico I.68). Tal como na avaliação feita à Assiduidade a maioria dos 

Funcionários estão Satisfeitos com a sua Pontualidade, apesar de aproximadamente 14% se 

encontrar Muito Insatisfeito. 

 
Gráfico I.68: Satisfação Geral com a Pontualidade. 

 

2. ORGANIZAÇÃO DE TAREFAS 

DISTRIBUIÇÃO 

A Distribuição de Tarefas foi avaliada com um total de 7 respostas, cuja distribuição 

pode observar-se no Gráfico I.69, verificando-se que a maioria está Satisfeito e com 

aproximadamente 27% de respostas de Muito Satisfeito, indicando um elevado nível de 

satisfação com a Distribuição de Tarefas.  
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Gráfico I.69: Satisfação Geral com a Distribuição de Tarefas. 

 
ADEQUAÇÃO DAS TAREFAS 

A Adequação de Tarefas foi avaliada com um total de 7 respostas, não se verificando 

qualquer valor em falta. No Gráfico I.70 pode observar-se que as respostas se situam todas na 

área de satisfação, existindo cerca de 29% de respondentes Muito Satisfeitos. 

 
Gráfico I.70: Satisfação Geral com a Adequação das Tarefas. 

APOIO 

O grau de satisfação com o Apoio é analisado a partir de 7 respostas no total, podendo 

observar-se no Gráfico I.71 que todas as respostas se reúnem na área da Satisfação, existindo 

28,6% de respondentes Muito Satisfeitos. 

 
Gráfico I.71: Grau de Satisfação com o Apoio. 
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AUTONOMIA 

Relativamente à Autonomia analisaram-se 7 respostas, observa-se que a totalidade das 

respostas se situam na área da Satisfação, verificando-se que 29% dos respondentes 

encontram-se Muito Satisfeitos, como mostra o Gráfico I.72. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Gráfico I.72: Grau de Satisfação com a Autonomia. 

 

DESEMPENHO 

Relativamente ao Desempenho analisaram-se 7 respostas, que se distribuem quase na 

totalidade entre Satisfeito e Muito Satisfeito, não existindo qualquer resposta na área da 

insatisfação, como se pode observar no Gráfico I.73. Estes valores revelam que os 

Funcionários se sentem de uma forma geral muito satisfeitos com o seu próprio desempenho 

de funções na escola da Amadora I. 

 
Gráfico I.73: Grau de Satisfação com o Desempenho. 
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GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A DIMENSÃO LABORAL 

Após a análise das subdimensões Horário e Organização de Tarefas que compõem a 

Dimensão Laboral importa comparar os níveis de Satisfação e Insatisfação em cada uma, 

assim como observar o Grau de Satisfação Total com esta dimensão. 

No Gráfico I.74 é possível perceber que a Dimensão Laboral é positivamente avaliada, 

verificando-se que todas as áreas da subdimensão relativa à Organização de Tarefas reúnem 

o maior nível de Satisfação, assim como o Horário, enquanto a Pontualidade é aquela que 

agrupa mais respostas de Insatisfação. 

Gráfico I.74: Satisfação Geral com cada Subdimensão da Dimensão Laboral. 
 

O Grau de Satisfação Geral dos respondentes em relação à Dimensão Laboral pode ser 

observado no Gráfico I.75 verificando-se que aproximadamente 93% das respostas se 

encontram entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito, enquanto apenas 5,4% se situa 

na área da Insatisfação, valores que revelam que os Funcionários se sentem de uma forma 

geral satisfeitos ao nível da Dimensão Laboral. 

 
Gráfico I.75: Satisfação Geral com a Dimensão Laboral. 
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V –  ANÁLISE DA DIMENSÃO PEDAGÓGICA  

A Dimensão Pedagógica divide-se em quatro subdimensões: Curso, Aulas, Formação 

em Contexto de Trabalho e Projectos Finais. 

A subdimensão relativa às Aulas será apresentada num capítulo à parte. 

Na subdimensão Curso serão analisadas as respostas ao Questionário Geral, dadas por 

Alunos no que se refere ao Curso que estão a frequentar, sendo que as dimensões relativas à 

Satisfação, Utilidade e Conhecimentos do Curso foram já apresentadas no Relatório Geral.  
 

1. CURSO 

A satisfação com o curso foi avaliada por Alunos no Questionário Geral através da 

resposta à questão: “Refira qual o seu grau de satisfação com o curso que está a frequentar”. 

Pode observar-se no Gráfico I.76 a distribuição das 160 respostas pelos graus de 

satisfação, verificando-se que prevalecem as respostas de Satisfeito e de Muito Satisfeito, 

existindo 18,1% de Alunos que evidenciaram Insatisfação com os cursos que estão a 

frequentar. 

 
Gráfico I.76: Grau de Satisfação com o Curso.  

2. FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

Serão apresentadas as respostas dadas por Alunos e Docentes ao Questionário Geral 

referentes à Formação em Contexto de Trabalho (FCT), sendo que as dimensões relativas à 

Preparação, Tarefas, Duração, Assiduidade, Pontualidade, Adequação, Responsabilidade, 

Autonomia, Adaptação, Capacidade de Trabalho em Equipa, Utilidade e 

Competências/Conhecimentos foram já descritas no Relatório Geral. 

Relativamente à Formação em Contexto de Trabalho ou estágio, teve-se em conta 

apenas as respostas relativas ao curso de Sistema de Aprendizagem, num total de 8 respostas 
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de Alunos e 17 de Docentes. Na Tabela I.40 pode observar-se que os respondentes 

encontram-se Muito Satisfeitos com os estágios, em especial Alunos, embora 25% se 

posicionem na área da Insatisfação. Em relação aos Docentes, verificou-se uma percentagem 

elevada “Sem Opinião”, possivelmente por não estarem envolvidos com os estágios dos 

Alunos. 

 

 

 

Tabela I.40: Satisfação Geral com a Formação em Contexto de Trabalho. 

 

Pode observar-se no Gráfico I.76 que, das respostas com opinião, cerca de 43% 

encontra-se entre Ligeiramente e Muito Satisfeito, sendo de considerar que 27,6% das 

opiniões estão situadas na área da insatisfação. 

 
Gráfico I.76: Grau de Satisfação com a Formação em Contexto de Trabalho. 

3. PROJECTOS FINAIS 

Relativamente aos Projectos Finais serão analisadas as respostas dadas ao Questionário 

Geral por Alunos e Docentes apenas no que se refere ao Projecto Tecnológico e à Prova de 

Aptidão Final, sendo que as dimensões relativas à Preparação, Horário, Adequação e 

Utilidade foram já apresentadas no Relatório Geral. É ainda importante notar que na altura da 

aplicação do questionário não se encontrava a frequentar na escola as turmas de 3º ano de 

escolaridade do EP, pelo que não existem dados sobre o grau de satisfação geral em relação à 

Prova de Aptidão Profissional. 

 Alunos Docentes 
Sem Opinião 0,0% 58,8% 

Muito Insatisfeito 25,0% 0,0% 
Insatisfeito 0,00% 5,9% 

Ligeiramente Insatisfeito 12,5% 11,8% 
Ligeiramente Satisfeito 12,5% 5,9% 

Satisfeito 12,5% 5,9% 
Muito Satisfeito 37,5% 11,8% 
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PROJECTO TECNOLÓGICO 

O Projecto Tecnológico (PT) foi avaliado no Questionário Geral pelos Alunos do 2º de 

escolaridade de EP e pelos Docentes, através da questão “Refira qual o seu grau de satisfação 

com o(a) o Projecto Tecnológico”.  

Na Tabela I.41 encontram-se distribuídas as respostas de um total de 66 Alunos e 17 

Docentes, podendo observar-se que a maioria dos Alunos e dos Docentes encontra-se 

Satisfeito com os Projectos Tecnológicos. É de notar ainda a elevada percentagem de 

respostas “Sem Opinião”, principalmente no grupo de Docentes. 

 Alunos Docentes 
Sem Opinião 21,2% 64,7% 

Muito Insatisfeito 6,1% 5,9% 
Insatisfeito 4,5% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 3,0% 5,9% 
Ligeiramente Satisfeito 18,2% 0,0% 

Satisfeito 36,4% 11,8% 
Muito Satisfeito 10,6% 11,8% 

Tabela I.41: Grau de Satisfação com os Projectos Tecnológicos. 

No Gráfico seguinte encontra-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que as respostas com opinião encontram-se maioritariamente entre 

Ligeiramente e Muito Satisfeito, contudo cerca de 13% das respostas estão ao nível da 

insatisfação. 

 
Gráfico I.77: Satisfação Geral com o Projecto Tecnológico. 

 

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL 

Na questão relativa à Prova de Aptidão Profissional (PAP) responderam 17 Docentes, 

não existindo respostas dos Alunos de 3º ano do EP. Pode observar-se que 23,5% das 

respostas estão situadas entre Satisfeito e Muito Satisfeito, não se verificando qualquer 

resposta de Muito Insatisfeito, existindo uma elevada percentagem de respostas “Sem 

Opinião” (Gráfico I.78).  
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Gráfico I.78: Satisfação Geral com a Prova de Aptidão Profissional. 

 

PROVA DE APTIDÃO FINAL 

A Prova de Aptidão Final (PAF) foi avaliada no Questionário Geral pelos Alunos de 3º 

ano de escolaridade do Sistema de Aprendizagem e pelos Docentes, através da questão 

“Refira qual o seu grau de satisfação com a Prova de Aptidão Final”.  

A esta questão contabilizaram-se um total de 8 respostas de Alunos e 17 de Docentes 

que se apresentam na Tabela I.42. Verifica-se que a opinião dos Alunos em relação à PAF 

situa-se entre Ligeiramente e Muito Satisfeito, embora cerca de 37,5% tenha demonstrado 

Insatisfação. No grupo dos Docentes, as respostas são na sua maioria de Satisfação, 

verificando-se uma elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”.  

 Alunos Docentes 
Sem Opinião 12,5% 70,6% 

Muito Insatisfeito 25,0% 5,9% 
Insatisfeito 12,5% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 25,0% 0,0% 

Satisfeito 12,5% 11,8% 
Muito Satisfeito 12,5% 11,8% 

Tabela I.42: Grau de Satisfação com a Prova de Aptidão Final.  

O grau de satisfação geral com a PAF pode ser observado no Gráfico I.79, onde se 

verifica que aproximadamente 37% das respostas reúnem-se na área da satisfação, contudo 

importa ter em conta que 15% das respostas são de Muito Insatisfeito. 
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Gráfico I.79: Satisfação Geral com a Prova de Aptidão Final. 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM OS PROJECTOS FINAIS 

O grau de satisfação geral nas três subáreas analisadas dos Projectos Finais: PT, PAP e 

PAF; pode ser observado no Gráfico I.80, verificando-se que cerca de 37% das respostas 

situam-se ao nível da Satisfação e que 16% são de Insatisfação. É de notar uma elevada 

percentagem de respostas “Sem Opinião”. 

 
Gráfico I.80: Satisfação Geral com os Projectos Finais. 
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VI –  ANÁLISE DA DIMENSÃO RELAÇÃO COM O EXTERI OR 

 

A Dimensão de Relação com o Exterior divide-se em seis subdimensões: Oferta 

Educativa, Divulgação e Matrícula/Inscrição. Neste relatório serão analisadas apenas as 

respostas dadas pelos Alunos e Docentes no Questionário Geral relativas à subdimensão 

Oferta Educativa, dado que as restantes foram já apresentadas no Relatório Geral.  

1. OFERTA EDUCATIVA 

A Oferta Educativa foi avaliada no Questionário Geral através da questão “Refira qual o 

seu Grau de Satisfação com a Oferta Educativa (cursos existentes) “. Os valores percentuais 

decorrem da análise de 160 respostas no grupo de Alunos e de 17 respostas no grupo dos 

Docentes, não existindo valores em falta. 

A satisfação em relação à Oferta Educativa para cada grupo respondente pode observar-

se na Tabela I.43, verificando-se que a maioria das respostas é de Satisfeito e Muito 

Satisfeito. Os Alunos apresentam o nível de satisfação mais baixo, apesar de as avaliações 

positivas serem superiores às negativas, observando-se também uma elevada percentagem de 

respostas “Sem Opinião” no caso dos Docentes.  

 Alunos Docentes 

Sem Opinião 8,1% 23,5% 
Muito Insatisfeito 5,0% 5,9% 

Insatisfeito 3,1% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 5,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 16,9% 11,8% 

Satisfeito 36,3% 35,3% 
Muito Satisfeito 25,6% 23,5% 

Tabela I.43: Grau de Satisfação com a Oferta Educativa. 

No Gráfico I.81 pode observar-se a distribuição das respostas de Alunos e Docentes, 

verificando-se que a maioria das respostas (78%) situa-se entre Ligeiramente e Muito 

Satisfeito em relação à Oferta Formativa.  

 
Gráfico I.81: Satisfação Geral com Oferta Formativa. 
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2. DIVULGAÇÃO DA OFERTA 

A Divulgação foi avaliada pelos Alunos no Questionário Geral através questão “Refira 

qual o seu grau de satisfação com a divulgação da oferta formativa”. Obteve-se um total de 

160 respostas que se distribuem pelo seguinte Gráfico. Pode verificar-se que a maioria das 

respostas, cerca de 69% encontra-se entre Ligeiramente e Muito Satisfeito.  

 
Gráfico I.82:Grau de Satisfação com a Divulgação. 

 
 

3. MATRÍCULA/INSCRIÇÃO 

Por fim, na dimensão de Relação com o Exterior foi avaliado o processo de Matrícula 

no Questionário Geral, através da questão “Qual o seu grau de satisfação com o processo de 

matrícula/inscrição”. Responderam a esta questão 158 Alunos, cujas respostas podem ser 

observadas Gráfico I.83, verificando-se que a maior percentagem de respostas é dada na área 

de Satisfação, contudo, é de notar que cerca de 30% das respostas se encontram na área de 

insatisfação, entre Ligeiramente e Muito Insatisfeito. 

 
Gráfico I.83:Grau de Satisfação com a Matrícula. 
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VII  –  ANÁLISE DA SATISFAÇÃ O COM A AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ESCOLA 

No Questionário Geral foi pedido aos respondentes que revelassem o seu grau de 

satisfação com o presente estudo através da questão “Refira qual o seu grau de satisfação com 

o estudo acerca da qualidade da escola – o questionário que está a preencher”. 

A distribuição das 184 respostas pode observar-se na tabela seguinte, onde se verifica que 

as respostas se situam predominantemente na área de satisfação, sendo o grupo dos 

Funcionários aquele que avalia mais positivamente este estudo. Pode ainda verificar-se que os 

grupos de Discentes e Docentes dão elevada percentagem de respostas de Muito Insatisfeito. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 24,7% 9,4% 14,1% 
Muito Insatisfeito 6,1% 5,0% 2,2% 

Insatisfeito 3,1% 6,4% 2,2% 
Ligeiramente Insatisfeito 3,7% 2,0% 4,3% 
Ligeiramente Satisfeito 10,6% 12,9% 13,0% 

Satisfeito 33,2% 41,6% 32,6% 
Muito Satisfeito 18,6% 22,8% 31,5% 

Tabela I.44: Grau de Satisfação com o estudo ApQ. 

No Gráfico I.84 verifica-se a predominância de respostas entre Ligeiramente Satisfeito e 

Muito Satisfeito, apesar de aproximadamente 13% das respostas ser de insatisfação. Importa 

futuramente compreender as razões da insatisfação com o presente estudo. 

 
Gráfico I.84: Satisfação Geral com o estudo ApQ.   
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VIII  –  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS –  AMADORA I  

Após a apresentação dos resultados gerais e sua análise encontra-se que os respondentes 

estão sobretudo Satisfeitos com a EPGE da Amadora I, uma vez que em todos os domínios as 

respostas na área da satisfação foram sempre superiores às respostas de insatisfação. Contudo, 

existem alguns aspectos avaliados ao nível da insatisfação que merecem especial atenção. 

Para facilitar a análise comparativa dos resultados foram organizadas 5 tabelas de 

síntese, uma para cada dimensão. É de notar que as percentagens apresentadas nem sempre 

totalizam os 100% pois representam apenas as respostas com opinião, a restante percentagem, 

a das respostas “Sem Opinião”, não é apresentada nas tabelas. 

A Dimensão Física foi positivamente avaliada, como podemos observar na Tabela I.45, 

onde se encontra uma síntese dos resultados obtidos nesta dimensão. O Espaço Envolvente 

obteve os melhores valores, sobretudo ao nível da Recepção e da Secretaria. 

Dimensão Física Respondentes 

Pontos  
Fortes 

Pontos  
Fracos 

Respondentes 
com mais 

respostas na 
área de 

Insatisfação 

%  
Respostas na 

área de 
Satisfação 

%  
Respostas na 

área de 
Insatisfação 

Espaço Envolvente 78 19 -- 
Corredores A/D/F 69 28 A 
Secretaria A/D/F 80 16 D 
Recepção A/D/F 85 12 D 

Salas de Apoio 52 40 -- 
Bar A/D/F 71 25 D 

Centro de Recursos A/D/F 43 38 D/A 
Instalações Sanitárias A/D/F 42 56 A 

Salas de Trabalho 47 13 -- 
Local de Trabalho F 86 14 F 
Sala de Professores D 71 23 D 

Sala de Coordenação D 47 12 D 
Salas de Aula Valor Médio de Satisfação = 4 

-- 

A/D 

Salas Mais 
Satisfatórias 

Salas a Ter em 
Atenção 

35, 6 7, 16, 23, 27 e 37 A/D 
 25 D 
 26 A 

Tabela I.45: Síntese da Avaliação à Dimensão Física 

É de ter em conta os elevados valores de insatisfação revelado com os Corredores, 

Centro de Recursos e Instalações sanitárias. Os Alunos são os respondentes que avaliam mais 

negativamente as instalações sanitárias e os corredores, pelo que importa perceber o que 

motiva estas respostas de insatisfação. Pelo que será importante a posterior análise, no sentido 
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de compreender quais as necessidades que estes espaços necessitam, isto é, quais as alterações 

necessárias a aplicar para serem positivamente avaliados pelos actores. 

É importante ter em conta que o Centro de Recursos da escola é um espaço onde os 

Alunos podem passar grande parte do seu tempo não lectivo, devendo constituir um local de 

pesquisa, propício à realização de trabalhos lectivos e também de enriquecimento pessoal, 

permitindo a consulta de periódicos, livros de referência, promovendo o alargamento do 

campo de saberes, cultivando o gosto pela leitura e pesquisa. Importa que os centros de 

recursos sejam espaços apelativos para os Alunos de forma a proporcionar tempos de 

qualidade educativa e recreativa. 

Também as Instalações Sanitárias devem ser um espaço de higiene e privacidade que 

permita a utilização segura por parte de todos, requerendo a sua preservação por parte de 

quem utiliza. O facto de se ter verificado que, em termos gerais, mais de 50% dos 

respondentes estão descontentes com este espaço é um aspecto a analisar cuidadosamente.  

Por fim, no que respeita à Dimensão Física importa ter em atenção as sete (7) salas de 

aula, acima referidas na Tabela I.45, que foram analisadas de forma menos positiva, por 

Alunos e Docentes. Deverão ser tidas em conta as áreas e subáreas que foram avaliadas como 

mais negativas, de forma a melhorar as mesmas. 

Numa análise geral aos dados supracitados é possível verificar que são os Alunos e os 

Docentes que mais respostas de insatisfação revelaram aquando da inquirição. 

 

No que respeita à Dimensão Humana encontraram-se valores de menor satisfação, 

apesar de a área de Relações Interpessoais reunir níveis de satisfação muito elevados, como se 

pode verificar na Tabela I.46. 

Dimensão Humana Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos Respondentes 

com mais 
respostas na área 

de Insatisfação 
%  

Respostas na 
área de 

Satisfação 

% 
Respostas na 

área de 
Insatisfação 

Serviços 67 16 -- 
Bar A/D/F 77 18 A/D 

Produtos Bar A/D/F 63 34 A/D 
Centro de Recursos A/D/F 47 29 A 

Recepção A/D/F 77 15 A/D 
Secretaria A/D/F 79 15 A/D 

Serviços Financeiros D/F 54 12 D 
Recursos Humanos D/F 67 17 F 

SAD D/F 67 4 D 
Publicações Periódicas 23 14 -- 

Revista A/D/F 27 14 A/D 
Newsletter A/D/F 20 14 A/D 
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Hierarquia 64 15 -- 
Direcção A/D/F 56 14 D/A 

Director Geral D/F 67 21 D 
Direct. de Recursos Humanos D/F 54 25 D/F 
Chefe de Serviços Financeiros D/F 42 17 F 

Direcção Pedagógica D 76 6 - 
Direcção de Pólo A/D/F 67 11 A 

Chefia Directa F 86 14 F 
Relações Interpessoais 77 12 -- 

Alunos A/D 83 15 D/A 
Turma A 84 14 A 

Docentes A/D 64 7 D 
Funcionários A/D/F 70 15 A/D 

Colegas de Trabalho F 100 0 -- 
Coordenadores de Curso A/D 67 21 A 

Líderes do Grupo Disciplinar D 71 6 -- 
Orient. Educ. de Turma A/D 74 18 A/D 

Tabela I.46: Síntese da Avaliação à Dimensão Humana 

 

Na avaliação realizada aos Serviços, os Produtos do Bar e o Centro de Recursos são os 

mais negativamente avaliados. A Hierarquia é área com menor satisfação, concentrando-se as 

maiores percentagens de insatisfação são dadas em relação ao Director Geral e ao de Recursos 

Humanos, especialmente na opinião dos Docentes. É ainda possível verificar que a Chefia 

Directa, avaliada pelos Funcionários, reúne mais respostas de satisfação. 

No domínio das Relações Interpessoais todas as áreas reuniram elevada satisfação, 

especialmente os Colegas de Trabalho, avaliados pelos Funcionários, e a Turma, avaliada 

pelos Alunos. A avaliação feita aos Coordenadores de Curso é mais negativa, com 21% de 

respostas de insatisfação, especialmente dadas pelos Alunos. 

Importa também referir que à semelhança da avaliação feita no ano anterior a Revista 

Eiffel e a Newsletter têm um elevado número de respostas “Sem Opinião”, revelando 

possivelmente um algum desconhecimento das publicações, especialmente no grupo Discente, 

apesar de predominarem respostas na área de satisfação, face às de insatisfação. 

A Dimensão Laboral, apenas avaliada pelos Funcionários, foi de um modo geral 

avaliada de forma muito positiva, como se pode verificar na Tabela I.47. Apenas a avaliação 

da própria Assiduidade, e, sobretudo, da Pontualidade, pelos Funcionários registou respostas 

na área da Insatisfação. Pode assim considerar-se a dimensão Laboral como um ponto forte na 

escola da Amadora I. 

 



Análise por Escola – I - Amadora I                75 

 

Relatório ApQ  GIPE 

Dimensão Laboral Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos Respondentes 

com mais 
respostas na área 

de Insatisfação 
% Respostas 

na área de 
Satisfação 

% 
Respostas na área 

de Insatisfação 
Horário 81 14 -- 

Horário F 100 0 -- 
Assiduidade F 71 14 F 
Pontualidade F 71 29 F 

Organização de Tarefas 100 0 -- 
Distribuição F 100 0 -- 

Adequação das Tarefas F 100 0 -- 
Apoio F 100 0 -- 

Autonomia F 100 0 -- 
Desempenho F 100 0 -- 

Tabela I.47: Síntese da Avaliação à Dimensão Laboral 

 

Na Dimensão Pedagógica, como ilustra a Tabela I.48, verifica-se que prevalecem as 

respostas de Satisfeito, sobretudo em relação ao Curso. A Formação em Contexto de 

Trabalho foi a área em que os respondentes revelaram menor satisfação, especialmente os 

Alunos. Este aspecto, pela grande importância que o Estágio tem para estes cursos, deve 

merecer a melhor atenção, no sentido de se identificarem as razões que levam a esta 

avaliação, de forma a possibilitar a sua melhoria. É contudo de realçar que a maioria dos 

Alunos de 3º ano, em situação de Estágio, e motivados por essa situação, não conseguiram 

estar presentes no momento de aplicação dos questionários. 

Dimensão Pedagógica Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos 

Respondentes 
com mais 

respostas na 
área de 

Insatisfação 
% Respostas 

na área de 
Satisfação 

% 
Respostas na 

área de 
Insatisfação 

Curso A 72 18 -- 
Form. em Contexto de Trabalho A/D 43 28 A 

Projectos Finais 37 16 -- 
Projecto Tecnológico A/D 44 13 A 

Prova de Aptidão Profissional D 35 6 D 
Prova de Aptidão Final A/D 37 15 A 

Tabela I.48: Síntese da Avaliação à Dimensão Pedagógica 

 

A análise da Dimensão de Relação com o Exterior, patente na Tabela I.49, evidenciou 

sobretudo uma avaliação positiva, constatando-se que a Oferta Educativa reúne muitas 

respostas de Satisfação. É ainda de referir que o processo de Matrícula foi o pior avaliado, 
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com 30% de respostas na área da insatisfação, o que deve ser analisado no sentido de se 

compreender as razões que levaram a esta avaliação menos positiva. Contudo as respostas 

situam-se predominantemente na área de satisfação, prevalecendo respostas entre Satisfeito e 

Muito Satisfeito.  

Dimensão Relação 
com Exterior Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos 

Respondentes 
com mais 

respostas na 
área de 

Insatisfação 
% Respostas 

na área de 
Satisfação 

% 
Respostas na área 

de Insatisfação 
Oferta Educativa A/D 78 12 A 

Divulgação A 69 12 A 
Matrícula A 60 30 A 

Tabela I.49: Síntese da Avaliação à Dimensão Relação com o Exterior 

 

Por fim, após referidos alguns aspectos de insatisfação, que merecem especial atenção 

na investigação e trabalho futuros, importa notar que alguns pontos desta avaliação obtiveram 

graus de satisfação muito elevados que representam pontos fortes a manter no futuro desta 

escola, que podem servir de modelo a outras escolas. 
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II - AMADORA II 
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I  -  CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES 

Responderam ao Questionário Geral na Amadora II 81 Alunos, 7 Docentes e 5 

Funcionários. Na Tabela II.1 pode observar-se a distribuição de respostas por categoria, para 

um total de 93 respondentes, tendo existido na identificação de categoria apenas um "valor 

em falta". Os Docentes são um número reduzido, tal pode dever-se ao facto de Docentes que 

leccionam na EPGE da Amadora II terem uma carga horária superior noutra EPGE, logo, 

terem respondido ao Questionário Geral nessa outra escola. 

CATEGORIA DE 

RESPONDENTE 
NÚMERO 

PERCENTAGEM 

DO TOTAL (%) 

Alunos 81 87,1% 

Docentes/Formadores 7 7,5% 

Funcionários/Estagiários 5 5,4% 
Total 93 100,00% 

Tabela II.1: Distribuição dos Respondentes por Categoria 

 

Relativamente aos Alunos é de referir a distribuição por curso, encontrando-se no 

Gráfico II.1 as percentagens de Alunos respondentes a frequentar cada um dos cursos: 

Técnico de Apoio à Infância (TAI), Práticas de Acção Educativa (PAE), Instalação e 

Reparação de Computadores (IRC) e Práticas Técnico-Comerciais (PTC). A distribuição é 

bastante uniforme, verificando-se que existem ligeiramente mais Alunos no curso de IRC. 

 
Gráfico II.1: Alunos por Curso. 
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Questionário Pedagógico de Alunos 

O Questionário Pedagógico de Alunos obteve na Amadora II a resposta de 810 

Alunos, a frequentar o 1º ano, que se distribuem pelos cursos e turmas como mostra o Gráfico 

II.2.  

A maior percentagem de respostas foi de Práticas de Acção Educativa (PAE), 

representando 33% do total, e de Técnico de Apoio à Infância (TAI), que conta com 28% de 

respostas.  

 
Gráfico II.2: Alunos por Turma e Curso – 1º ano - Amadora II. 

Relativamente ao Tipo de Aula onde foi respondido o questionário, a maioria foi 

respondida em Aulas Teóricas (525 respostas) e 274 em aulas Práticas, registando-se 11 

“valores em falta”. 

 

Questionário Pedagógico de Docentes 

Na Amadora II obtiveram-se 56 respostas de Docentes ao Questionário Pedagógico de 

Docentes, estas distribuem-se pelos cursos e turmas como mostra o Gráfico II.3. 

Verificando-se a maior percentagem de respostas de Docentes a leccionar os cursos de 

Práticas de Acção Educativa (PAE), representando 39% do total, e de Instalação e Reparação 

de Computadores (IRC), que conta com 25% de respostas.  
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Gráfico II.3: Docentes por Ano, Curso e Turma - II. 

Relativamente ao Tipo de Aula onde foi respondido o questionário, a 67% foi respondida 

em Aulas Teóricas e 33% em aulas Práticas, registando-se 1 “valor em falta”. 

No que respeita à distribuição pelas áreas de formação: Sociocultural, Científica e 

Tecnológica; verifica-se na Tabela II.2 que a maior percentagem de respostas é dada em 

disciplinas da área Tecnológica, seguindo-se as disciplinas da área Sociocultural. 

 
ÁREA DE 

FORMAÇÃO  

ALUNOS  DOCENTES TOTAL 

N % N % N % 

Sociocultural 289 35,7% 20 35,7% 309 35,7% 

Científica 161 19,9% 11 19,6% 172 19,9% 

Tecnológica 359 44,4% 25 44,6% 384 44,4% 

Total 809 100,0% 56 100,0% 865 100,0% 

Tabela II.2: Distribuição das respostas por Área de Formação 

 

Após esta breve caracterização dos respondentes e das respostas dadas a cada questionário 

importa analisar o grau de satisfação com cada dimensão, de acordo com o modelo definido. 
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II  –  ANÁLISE DA DIMENSÃO FÍSICA 

 

A Dimensão Física organiza-se em três subdimensões: Espaço Envolvente, Salas de 

Trabalho e Salas de Apoio. Por sua vez, cada subdimensão divide-se em áreas, 

nomeadamente, o Espaço Envolvente decompõe-se em Corredores, Secretaria e Recepção; as 

Salas de Trabalho dividem-se em Local de Trabalho, Sala de Professores e Sala de 

Coordenação; as Salas de Apoio são constituídas pelo Bar, Centro de Recursos e Instalações 

Sanitárias; e por fim as Salas de Aula. 

Cada uma das áreas foram avaliadas através da questão “Refira qual o seu Grau de 

Satisfação em relação aos seguintes ESPAÇOS FÍSICOS (ambiente, limpeza, dimensões, 

recursos) ”. As Salas de Aula foram avaliadas nas áreas de Ambiente, Limpeza, Mobiliário, 

Dimensão e Recursos Materiais. 

Serão analisadas as respostas dos Alunos, Docentes e Funcionários. 
 

1. ESPAÇO ENVOLVENTE 

CORREDORES 

Os Corredores foram avaliados por todos respondentes num total de 93 respostas, e a 

satisfação em relação aos Corredores para cada grupo pode observar-se na Tabela II.3.  

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 3,7% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 22,2% 42,9% 40,0% 

Insatisfeito 30,9% 14,3% 40,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 16,0% 14,3% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 14,8% 0,0% 0,0% 

Satisfeito 11,1% 28,6% 20,0% 
Muito Satisfeito 1,2% 0,0% 0,0% 

Tabela II.3: Grau de Satisfação com os Corredores. 

Verifica-se que a maioria das respostas de avaliação é de Muito Insatisfeito e 

Insatisfeito, nos três grupos, sendo os Funcionários o grupo com mais respostas de 

insatisfação, seguindo-se os Alunos. 

No Gráfico II.4 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que a maioria das respostas está entre Ligeiramente Insatisfeito e Muito 

Insatisfeito (69,9%). 
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Gráfico II.4: Satisfação Geral com os Corredores. 

 

SECRETARIA 

A Secretaria foi avaliada por todos os grupos respondentes num total de 90 respostas, 

verificando-se 3 "valores em falta". Na tabela II.4 podemos observar a distribuição das 

respostas pelos graus de satisfação, predominando as respostas na área de satisfação. Os 

Funcionários são o grupo com maior percentagem de respostas de Insatisfeito. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 2,6% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 2,6% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 2,6% 0,0% 40,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 14,1% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 24,4% 14,3% 0,0% 

Satisfeito 43,6% 71,4% 60,0% 
Muito Satisfeito 10,3% 14,3% 0,0% 

Tabela II.4: Grau de Satisfação com a Secretaria. 

No Gráfico II.5 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que a maioria das respostas se encontra na área de satisfação (78,9%) e 18,9% 

na área de insatisfação. 

 

 

 

 

Gráfico II.5: Satisfação Geral com a Secretaria. 
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2. SALAS DE APOIO 

BAR 

O espaço de Bar foi avaliado por todos os grupos respondentes num total de 89 

respostas (quatro "valores em falta") e na Tabela II.5 pode observar-se que Docentes e 

Funcionários avaliam o espaço de Bar como ligeiramente satisfatório, enquanto a maioria dos 

Alunos se revela muito insatisfeita. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 5,2% 14,3% 0,0% 
Muito Insatisfeito 39,0% 0,0% 20,0% 

Insatisfeito 19,5% 14,3% 20,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 15,6% 14,3% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 1,3% 42,9% 40,0% 

Satisfeito 14,3% 14,3% 20,0% 
Muito Satisfeito 5,2% 0,0% 0,0% 

Tabela II.5: Grau de Satisfação com o espaço do Bar. 

No Gráfico II.6 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que a maioria das respostas dadas se concentra na área de insatisfação, 

existindo uma percentagem elevada de muito insatisfeito, aproximadamente 26% das 

respostas encontram-se na área de satisfação. 

 
Gráfico II.6: Satisfação Geral com o espaço do Bar. 

CENTRO DE RECURSOS 

O espaço de Centro de Recursos foi avaliado por todos os grupos respondentes num 

total de 92 respostas (um "valor em falta"), e na Tabela II.6 pode observar-se que a maioria 

das respostas de avaliação é de Satisfeito, nos três grupos, sendo os Funcionários o grupo 

com mais respostas de Satisfeito. Os Alunos e Docentes evidenciam maior nível de 

Insatisfação. 



Análise por Escola – II - Amadora II                84 

 

Relatório ApQ  GIPE 

 Alunos Docentes Funcionários 
Sem Opinião 8,8% 14,3% 0,0% 

Muito Insatisfeito 10,0% 14,3% 0,0% 
Insatisfeito 5,0% 0,0% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 13,8% 0,0% 20,0% 
Ligeiramente Satisfeito 21,3% 28,6% 20,0% 

Satisfeito 28,8% 28,6% 60,0% 
Muito Satisfeito 12,5% 14,3% 0,0% 

Tabela II.6: Grau de Satisfação com o espaço do Centro de Recursos. 

No Gráfico II.7 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que apesar de a maioria das respostas se encontrar entre Ligeiramente 

Satisfeito e Muito Satisfeito (64%), 27% das respostas estão entre Ligeiramente e Muito 

Insatisfeito. 

 

 

 

 

 

Gráfico II.7: Satisfação Geral com o espaço do Centro de Recursos. 

 

SALA DE ALUNOS 

A Sala de Alunos foi avaliada pelos Alunos com 79 respostas, existindo dois "valores 

em falta". No Gráfico II.8 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se algum descontentamento, com 58% de respostas na área de Insatisfação, e 

aproximadamente 33% entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito.  

 

 
Gráfico II.8: Satisfação Geral com a Sala de Alunos. 
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INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

As Instalações Sanitárias foram avaliadas por todos os grupos respondentes num total 

de 93 respostas, não se verificando qualquer valor em falta. Na Tabela II.7 pode observar-se 

que a maioria das respostas de avaliação é de Insatisfeito e Muito Insatisfeito. Os 

Funcionários dão todas as respostas entre Ligeiramente Insatisfeito e Muito Insatisfeito, e 

os Alunos são o grupo onde se verifica a maior percentagem de respostas de Muito 

Insatisfeito. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 4,9% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 63,0% 28,6% 20,0% 

Insatisfeito 14,8% 0,0% 60,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 9,9% 14,3% 20,0% 
Ligeiramente Satisfeito 3,7% 42,9% 0,0% 

Satisfeito 3,7% 14,3% 0,0% 
Muito Satisfeito 0,0% 0,0% 0,0% 
Tabela II.7: Grau de Satisfação com as Instalações Sanitárias. 

No Gráfico II.7 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se nível de Insatisfação elevado com aproximadamente 84,9% de respostas na 

área de Insatisfação, e 10,8% entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito. Pode 

verificar-se que mais de 58% dos respondentes estão Muito Insatisfeitos com as Instalações 

Sanitárias da EPGE da Amadora II, constituindo-se num aspecto a ter em atenção. 
 

 

 

 

 

 

 
Gráfico II.9: Satisfação Geral com as Instalações Sanitárias. 

 

3. SALAS DE TRABALHO 

LOCAL DE TRABALHO 

O Local de Trabalho foi avaliado pelo grupo dos Funcionários, com 5 respostas. 

Verifica-se no Gráfico II.10 que a maioria das respostas de avaliação é de Insatisfeito. 
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Gráfico II.10: Satisfação Geral com o Local de Trabalho. 

 

SALA DE PROFESSORES 

A Sala de Professores foi avaliada pelo grupo dos Docentes, com 7 respostas, não 

existindo qualquer “valor em falta”. Verifica-se no Gráfico II.11 que a maioria das respostas 

se situa na área de Satisfação, apesar de aproximadamente 43% serem respostas de 

insatisfação. 

 

 

 

 

 

Gráfico II.11: Satisfação Geral com a Sala de Professores. 

 

SALA DE COORDENAÇÃO 

A Sala de Coordenação foi avaliada pelo grupo dos Docentes, com 7 respostas, não 

existindo qualquer “valor em falta”. Verifica-se no Gráfico II.12 que a maioria das respostas 

são “Sem Opinião”, possivelmente porque os Docentes respondentes não utilizem a sala, 

contudo a avaliação feita pelos restantes Docentes é positiva, não existindo quaisquer 

respostas de insatisfação. 
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Gráfico II.12: Satisfação Geral com a Sala de Coordenação. 
 

4. SALAS DE AULAS 

 

As Salas de Aula foram avaliadas nas áreas de Ambiente, Mobiliário, Limpeza, 

Dimensão e Recursos Materiais no Questionário Pedagógico de Alunos e Docentes através 

da questão: 

Ambiente  

Qual o seu Grau de Satisfação com:  Subáreas 

1 A climatização (temperatura, ar, humidade) Climatização 

2 A iluminação da sala Iluminação 

3 A acústica, isto é, a sala permite que se ouça bem o que se diz, em qualquer ponto da sala Acústica 

4 O nível de ruído Ruído 

 

Mobiliário  

Qual o seu Grau de Satisfação com:  Subáreas 

5 A adequação do mobiliário a estas aulas/sessões Adequação 

6 A quantidade de mobiliário existente Quantidade 

 

Condições do Espaço  
Qual o seu Grau de Satisfação com:  Subáreas 

7 A limpeza da sala Limpeza 

8 O espaço existente na sala para o desenvolvimento destas aulas/sessões Espaço 

 

Recursos Materiais 
Qual o seu Grau de Satisfação com:  Subáreas 

9 A adequação dos equipamentos tecnológicos (ex. computadores, videoprojector) a estas aulas/sessões Adequação 

10 O número de equipamentos tecnológicos disponíveis para estas aulas/sessões Quantidade 

11 A possibilidade de utilizar os equipamentos tecnológicos existentes na sala Possibilidade de Utilização 
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As Salas de Aulas foram avaliadas através de uma escala compreendida entre 1 (um) e 

6 (seis), onde 1 corresponde a Muito Insatisfeito e 6 a Muito Satisfeito. Os dados foram 

analisados e organizam-se os resultados através de tabelas que mostram as médias e 

respectivos desvios-padrão. A média será um valor decimal entre 1 (um) e 6 (seis), 

considerando-se as respostas dadas até 3 (três) como respostas na área de Insatisfação e, a 

partir de 4 (quatro) na área de Satisfação. 

Considerando as 9 salas avaliadas na Amadora II foram analisados os dados relativos às 

810 respostas dadas pelos Alunos e das 56 respostas dadas pelos Docentes num total de 866 

respostas em relação às salas de aulas e ginásio, neste caso o Pavilhão da Venteira. 

Na Tabela II.8 pode observar-se o número das salas e o tipo de Sala correspondente.  

Tipo de Sala N.º das Salas 
Sala Teórica 2, 3, 4, 5, 6, 9 

Laboratório de Software 7, 11 
Laboratório de Hardware 8 

Pavilhão da Venteira Ginásio 
Tabela II.8: Número e Tipo de Salas 

As salas de aula da Amadora II foram avaliadas por cada turma de acordo com a 

disciplina que estava a ser leccionada à data da aplicação do questionário. Assim, uma turma 

que tivesse, por hipótese, quatro aulas de diferentes disciplinas na mesma sala poderá ter 

respondido às perguntas relativas a essa sala quatro vezes, pois, entende-se que de acordo com 

o tipo de aula – teórica ou prática, e os requisitos da disciplina, a sala pode estar mais ou 

menos adequada, logo ser mais ou menos satisfatória. Justificando-se assim que em algumas 

salas o número de respostas seja elevado. 

Na tabela seguinte apresenta-se o número médio de respostas dadas para cada sala, 

verificando-se que as salas 2, 3, 5 e 6 (salas teóricas), obtiveram um maior número de 

respostas, de Alunos e Docentes, enquanto a sala 9 e o Ginásio, foram avaliadas com menos 

respostas (uma turma, uma disciplina). 

Tabela II.9: Número médio de respostas de Alunos e Docentes, por Sala. 

De seguida, serão analisadas as respostas para cada uma das salas da Amadora II, em 

todas as áreas e subáreas, dadas por Alunos e Docentes. 

 
Salas 

 
2 3 4 5 6 7 8 9 11 Ginásio 

Nº médio de 
respostas 

Alunos 112 153 74 69 125 47 50 12 35 15 

Docentes 9 8 5 9 10 4 4 1 2 1 

X Total 120 162 79 78 135 51 54 13 37 13 
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SALA 2 

A sala 2 foi avaliada em nove aulas diferentes, reunindo uma média de 120 respostas 

com opinião. Através da análise aos dados verificou-se ainda que as respostas foram dadas 

por duas turmas, maioritariamente pela turma de Práticas Técnico Comerciais. A Sala 2 é uma 

sala teórica e foi avaliada em aulas teóricas, sobretudo da componente sociocultural. Os 

valores médios de satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, Condições 

do Espaço e Recursos, como ilustra o Gráfico II.13. 

Gráfico II.13: Valores Médios de Satisfação com a Sala 2. 
 

É possível verificar que, de uma forma geral, a sala tem uma avaliação ligeiramente 

satisfatória ( X = 3,7), e os Alunos avaliam mais positivamente esta sala ( X = 3,7). Os 

Docentes demonstram-se especialmente insatisfeitos com o Ruído da sala, com a 

Climatização, e ao nível dos Recursos Tecnológicos, revelam-se insatisfeitos com a 

Quantidade e com a Possibilidade de os Utilizar.  

SALA 3 

Analisando as respostas com opinião relativa à Sala 3, verifica-se que a mesma foi 

avaliada apenas por uma turma (TAI), em nove aulas, reunindo uma média de 160 respostas. 

A sala 3 é uma sala teórica e foi avaliada sobretudo em aulas teóricas, mas também reuniu 39 

respostas em aulas práticas, da componente Tecnológica. Através da análise das respostas, 

verificou-se que a avaliação foi mais negativa por parte dos Alunos, sobretudo nas aulas 

práticas, da componente Tecnológica. Os Docentes revelaram-se mais satisfeitos com esta 

sala, sobretudo nas aulas teóricas, da componente Sociocultural. 
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Os valores médios de satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, 

Condições do Espaço e Recursos, como ilustra o Gráfico II.14. 

Gráfico II.14: Valores Médios de Satisfação com a Sala 3. 
 

Verifica-se que, no geral, os Docentes avaliam de forma mais satisfatória a Sala 3 ( X = 

4,11), demonstram-se especialmente satisfeitos com a Iluminação, o Mobiliário e os Recursos 

Tecnológicos. Enquanto os Alunos se revelam mais insatisfeitos, sobretudo com o Ruído e a 

Acústica da sala, e revelam-se Muito Insatisfeitos com a Limpeza, apesar de os Docentes a 

avaliarem positivamente.  
 

SALA 4 

No caso da Sala 4, analisando as respostas com opinião, verifica-se que a mesma foi 

avaliada apenas por duas turmas de IRC, numa totalidade de seis aulas, contado com 79 

respostas (média total). A sala 4 é uma sala teórica e foi avaliada em aulas teóricas, das 

componentes Sociocultural e Científica, não se verificando diferenças entre a avaliação das 

duas componentes.  

Os valores médios de satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, 

Condições do Espaço e Recursos, como ilustra o Gráfico II.15. 

Verifica-se que, no geral, os Alunos avaliam de forma ligeiramente mais satisfatória a 

Sala 4 ( X = 3,63), demonstram-se especialmente satisfeitos com a Acústica. Os Docentes 

revelam-se mais insatisfeitos, sobretudo com a Iluminação e os Recursos.  
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Gráfico II.15: Valores Médios de Satisfação com a Sala 4. 

 

SALA 5 

Analisando as respostas com opinião relativa à Sala 5, verifica-se que a mesma foi 

avaliada apenas por uma turma (PAE), em dez aulas, reunindo uma média de 79 respostas por 

cada subárea. A sala 5 é uma sala teórica e foi avaliada sobretudo em 8 aulas teóricas, mas 

também em duas aulas práticas, da componente Tecnológica. Através da análise das respostas 

verificou-se que a avaliação foi mais positiva por parte dos Docentes em aulas Teóricas da 

componente Científica, no caso dos Alunos não se encontraram diferenças. Os valores médios 

de satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, Condições do Espaço e 

Recursos, como ilustra o Gráfico II.16. 

Gráfico II.16: Valores Médios de Satisfação com a Sala 5. 
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Verifica-se que Alunos e Docentes avaliam de forma muito semelhante a sala 5, com 

uma média entre ligeiramente satisfeito e ligeiramente insatisfeito. É de realçar que os 

Docentes avaliam muito positivamente a Limpeza desta sala, é a subárea melhor avaliada, e 

revelam-se insatisfeitos com o espaço disponível, a adequação dos equipamentos e a 

possibilidade de os utilizar. 

SALA 6 

Analisando as respostas com opinião relativa à Sala 6, verifica-se que a mesma foi 

avaliada apenas por uma turma (PAE), em dez aulas, reunindo uma média de 135 respostas 

por cada subárea. A sala 6 é uma sala teórica e foi avaliada sobretudo em aulas teóricas (6), 

mas também em quatro aulas práticas, da componente Tecnológica. Através da análise das 

respostas verificou-se que a avaliação foi mais negativa por parte dos Alunos, especialmente 

nas aulas Práticas ( X = 1,9). Os valores médios de satisfação distribuem-se pelas subáreas 

Ambiente, Mobiliário, Condições do Espaço e Recursos, como ilustra o Gráfico II.17. 

Gráfico II.17: Valores Médios de Satisfação com a Sala 6. 
 

Como ilustra o Gráfico II.17 os Alunos mostram-se muito insatisfeitos com a sala 6, 

especialmente ao nível do Mobiliário, Condições do Espaço e Recursos. Os Docentes revelam 

maior insatisfação com o Ruído, o Mobiliário e os Recursos Materiais e Tecnológicos. 
 

SALA 7 

No que respeita à Sala 7, através da análise de uma média de 51 respostas por subárea, 

verifica-se que a mesma foi avaliada apenas quatro turmas, num total de quatro aulas. É de 
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notar que apenas uma das quatro turmas avalia negativamente a sala em todas as subáreas. 

Duas das turmas avaliam numa média sempre superior a 4, o que revela que estão na sua 

maioria satisfeitos. A sala 7 é um Laboratório de Software e foi avaliada em aulas práticas da 

componente Sociocultural. Os valores médios de satisfação distribuem-se pelas subáreas 

Ambiente, Mobiliário, Condições do Espaço e Recursos, como ilustra o Gráfico II.18. 

Gráfico II.18: Valores Médios de Satisfação com a Sala 7. 
 

De acordo com o Gráfico II.18 podemos observar que esta sala reuniu um maior número 

de respostas de satisfação, sendo os Docentes os respondentes mais satisfeitos com o 

Laboratório de Software, apesar de sabermos que uma das turmas respondeu abaixo da média 

das restantes. O Ruído e a Adequação dos Recursos são as subáreas avaliadas por Alunos e 

Docentes como menos satisfatórias. 

SALA 8 

A sala 8 foi avaliada por duas turmas de IRC, em quatro aulas, numa média de 54 

respostas por subárea. A sala 8 é um Laboratório de Hardware e foi avaliada em quatro aulas 

práticas da componente Tecnológica. 
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Gráfico II.19: Valores Médios de Satisfação com a Sala 8. 
 

De acordo com o Gráfico II.19 podemos observar que esta sala é satisfatória, sendo os 

Docentes os respondentes mais satisfeitos com o Laboratório de Hardware. Os Recursos 

Materiais e Tecnológicos são a área avaliada por Alunos e Docentes como menos satisfatória. 

SALA 9 

No que respeita à Sala 9, obteve-se uma média de 13 respostas por subárea, por uma 

turma, numa aula. É uma turma de IRC e avalia numa média sempre superior a 4, o que revela 

que estão na sua maioria satisfeitos. A sala 9 é uma sala teórica e foi avaliada numa aula 

teórica da componente Sociocultural. Os valores médios de satisfação distribuem-se pelas 

subáreas Ambiente, Mobiliário, Condições do Espaço e Recursos (Gráfico II.20). 

Gráfico II.20: Valores Médios de Satisfação com a Sala 9. 
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De acordo com o Gráfico II.20 podemos observar que esta sala reuniu um elevado 

número de respostas de satisfação. A Climatização é avaliada como insatisfatória, e os 

Recursos reúnem mais respostas “Sem Opinião” e opinião mais negativa da parte do docente. 

SALA 11 

A sala 11 é um Laboratório de Software e através da análise de uma média de 37 

respostas por subárea, verifica-se que a mesma foi avaliada apenas numa aula, por uma turma 

na sua maioria satisfeita. A sala 11 é um Laboratório de Software e foi avaliada em aulas 

práticas da componente Sociocultural.  

Gráfico II.21: Valores Médios de Satisfação com a Sala 11. 
 

De acordo com o Gráfico II.21 podemos observar que esta sala reuniu de uma forma 

geral de respostas de satisfação, sendo os Alunos os respondentes mais satisfeitos com o 

Laboratório de Software. A Climatização e a Iluminação foram as subáreas avaliadas de 

forma menos satisfatória pelo docente que avaliou esta sala. 

 

 GINÁSIO 

O Ginásio foi avaliado apenas numa aula por uma média de 19 respostas por subárea, 

cuja distribuição se pode observar no Gráfico II.22. Uma vez que o Questionário não tinha 

perguntas especificamente concebidas para o ginásio, entendeu-se que as subáreas como o 

Mobiliário e os Recursos Tecnológicos (computadores, videoprojector, etc.) não deveriam ser 

tidos em conta nesta avaliação.  
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Gráfico II.22: Valores Médios de Satisfação com o Ginásio. 
 

De acordo com o Gráfico II.22 podemos observar que o Ginásio reuniu respostas de 

insatisfação especialmente em relação à Acústica e ao Ruído. O Docente também avaliou 

negativamente a Climatização. 

ANÁLISE GERAL DAS ÁREAS E SUBÁREAS 

Contabilizaram-se 8171 respostas com opinião relativamente às salas da Amadora II, 

cada área reuniu, em média, mais de 760 respostas, à excepção dos Recursos Tecnológicos, 

cuja média de respostas com opinião foi de 643. 

O Ambiente foi a área avaliada de forma mais satisfatória, onde a Iluminação e a 

Acústica são as subáreas que reúnem mais respostas de satisfação, enquanto o Ruído foi a 

subárea avaliada de forma mais negativa. A avaliação feita ao Mobiliário das salas é, na 

globalidade, de ligeira satisfação, sobretudo ao nível da Adequação. Os respondentes 

revelaram-se menos satisfeitos com a Limpeza, sobretudo os Alunos. O Espaço disponível é 

positivamente avaliado, sobretudo pelos Alunos. De uma forma geral a avaliação feita é de 

ligeira satisfação com os Recursos Tecnológicos. 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM AS SALAS DE AULA 

Após uma análise a cada área da dimensão física, avaliada nas salas de aula, importa 

perceber como foi avaliada cada sala da Amadora II, por cada grupo respondente. No Gráfico 

10 pode observar-se a avaliação média feita por Alunos e Docentes, verificando-se que para 

os Docentes o Laboratório de Hardware (n.º 8) e o Laboratório de Software (nº 7) são as 

salas avaliadas mais positivamente.  
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Para os Alunos a sala teórica nº 9 e o Laboratório de Software, nº 11, são salas mais 

satisfatórias. Pode verificar-se ainda que para os Alunos (140 respostas), a sala teórica nº 6 foi 

a mais insatisfatória. O ginásio aparece com uma avaliação muito insatisfatória por parte dos 

Docentes, apesar de ter havido apenas um respondente, e a sala 2 é também avaliada com 

alguma insatisfação. 

Gráfico II.23: Satisfação Geral com as Salas de Aulas. 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A DIMENSÃO FÍSICA 

Após a análise das subdimensões Espaço Envolvente, Salas de Apoio, Salas de 

Trabalho e Salas de Aula que compõem a Dimensão Física importa comparar os níveis de 

Satisfação e Insatisfação em cada uma, assim como observar o Grau de Satisfação Total com 

esta dimensão.  

Uma vez que as Salas de Aula foram avaliadas em áreas e subáreas distintas e mais 

específicas do que as restantes salas e espaços físicos não serão analisadas comparativamente 

no gráfico que se segue. 

Gráfico II.24: Satisfação Geral com cada Subdimensão da Dimensão Física. 



Análise por Escola – II - Amadora II                98 

 

Relatório ApQ  GIPE 

No Gráfico II.24 é possível perceber que a Dimensão Física é negativamente avaliada 

ao nível das Instalações Sanitárias e Local de Trabalho. A Secretaria, o Centro de Recursos 

e a Sala de Professores reúnem mais respostas de Satisfação. 

O Grau de Satisfação Geral dos respondentes em relação à Dimensão Física pode ser 

observado no Gráfico II.25 verificando-se que 50% das respostas são de Insatisfação, 

enquanto 38% das respostas se situa na área da Satisfação. Sendo a avaliação feita pelos 

respondentes na Amadora II maioritariamente negativa. 

 
Gráfico II.25: Satisfação Geral com a Dimensão Física. 

Tendo em conta que alguns espaços físicos obtiveram algum nível de insatisfação 

importa encontrar medidas para aumentar a satisfação da população escolar com os espaços 

e/ou fazer uma análise mais aprofundada no sentido de tornar explícito que subáreas reúnem 

maior descontentamento (e.g., ambiente, mobiliário, limpeza, dimensões e recursos). 
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III  –  ANÁLISE DA DIMENSÃO HUMANA 

 

A Dimensão Humana divide-se em quatro subdimensões: Serviços e Produtos, 

Hierarquia e Relações Interpessoais.  

Os Serviços são compostos pelo Bar, Centro de Recursos, Recepção, Vigilantes, 

Secretaria, Serviços Financeiros, Recursos Humanos e Serviços de Apoio à Direcção, 

analisando-se também os Produtos do Bar. 

A Hierarquia refere-se à Direcção, Director Geral, Director de Recursos Humanos, 

Chefe de Serviços Financeiros, Direcção Pedagógica, Direcção de Pólo, Chefia Directa e 

Responsável de Extensão. 

A subdimensão Relações Interpessoais é composta por Alunos, Turma, Docentes, 

Funcionários, Colegas de Trabalho, Coordenadores de Curso, Líderes de Grupo Disciplinar e 

Orientadores Educativos de Turma (OET). 
 

1. SERVIÇOS 

Os Serviços foram avaliados através da questão “Refira qual o seu Grau de Satisfação 

em relação aos SERVIÇOS (Atendimento, Apoio, Eficácia) prestados pelo (a):”.  
 

BAR 

A satisfação em relação ao serviço de Bar para cada grupo respondente pode observar-

se na Tabela II.10. Os valores percentuais da tabela decorre da análise de 93 respostas e pode 

verificar-se os Alunos estão mais insatisfeitos com 37% de respostas de Muito Insatisfeito, 

também os Funcionários dão 20% de respostas de Muito Insatisfeito, apesar de 80% das 

respostas ser dada na área de satisfação. Os Docentes são o grupo mais satisfeito com o 

serviço de bar com mais de 57% das respostas na área de satisfação. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 4,9% 14,3% 0,0% 
Muito Insatisfeito 37,0% 0,0% 20,0% 

Insatisfeito 11,1% 14,3% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 13,6% 14,3% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 11,1% 42,9% 20,0% 

Satisfeito 19,8% 14,3% 60,0% 
Muito Satisfeito 2,5% 0,0% 0,0% 

Tabela II.10: Grau de Satisfação com o Serviço de Bar. 

No Gráfico II.26 seguinte pode observar-se o grau de satisfação geral dos 93 

respondentes, verificando-se que a maioria das respostas está entre Ligeiramente Insatisfeito 

e Muito Insatisfeito (57%) e 37,6% entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito. 
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Gráfico II.26: Satisfação Geral com o Serviço do Bar. 

Esta avaliação é complementada com as respostas dadas em relação aos Produtos do 

Bar, analisadas na Tabela II.11. Os Produtos foram avaliados através da questão “Refira qual 

o seu Grau de Satisfação em relação aos PRODUTOS (Quantidade, Qualidade, Variedade) do 

(a):”.  

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 3,7% 14,3% 0,0% 
Muito Insatisfeito 40,7% 0,0% 20,0% 

Insatisfeito 19,8% 14,3% 40,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 4,9% 14,3% 20,0% 
Ligeiramente Satisfeito 8,6% 42,9% 0,0% 

Satisfeito 18,5% 14,3% 20,0% 
Muito Satisfeito 3,7% 0,0% 0,0% 

Tabela II.11: Grau de Satisfação com os Produtos de Bar. 

Foram contabilizadas 93 respostas nesta subdimensão e verifica-se que os Alunos são o 

grupo com maior número de respostas de Muito Insatisfeito. Também os Funcionários estão 

sobretudo insatisfeitos com os produtos do bar. No caso dos Docentes a avaliação feita aos 

produtos é mais positiva, estando a maioria Ligeiramente Satisfeito. 

No respeitante à Satisfação Geral, tendo em conta as respostas de todos os grupos, 

observa-se no Gráfico II.27 que os produtos são avaliados de forma mais negativa do que os 

serviços, uma vez que apenas 63,4% das respostas estão entre Ligeiramente e Muito 

Insatisfeito e 37,6% situam-se na área de Satisfação. 
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Gráfico II.27: Satisfação Geral com os Produtos do Bar. 

 

CENTRO DE RECURSOS 

Foram analisadas 93 respostas, não existindo qualquer "valor em falta" no total desta 

subdimensão. A satisfação em relação aos Centros de Recursos foi avaliada em todos os 

grupos respondentes e pode observar-se a sua distribuição na Tabela II.12. Verifica-se que os 

Alunos são o grupo que faz a avaliação menos positiva deste serviço, ainda assim, a maioria 

das respostas é de satisfação, o que é um factor positivo, pois os Alunos são o grupo que mais 

utiliza o Centro de Recursos. Os Funcionários são o grupo que mais positivamente avalia o 

serviço, com todas as respostas entre Satisfeito e Muito Satisfeito. Uma elevada percentagem 

de Docentes respondeu “Sem Opinião”, contudo, as opiniões dadas foram apenas de 

satisfação, não existindo qualquer resposta na área de insatisfação. 

 
 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 11,1% 28,6% 0,0% 
Muito Insatisfeito 7,4% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 6,2% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 6,2% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 22,2% 42,9% 0,0% 

Satisfeito 27,2% 14,3% 40,0% 
Muito Satisfeito 19,8% 14,3% 60,0% 
Tabela II.12: Grau de Satisfação com o Centro de Recursos. 

No Gráfico II.28 pode observar-se que 71% das respostas se situa entre Ligeiramente 

Satisfeito e Muito Satisfeito, o que evidencia uma avaliação positiva do serviço do Centro de 

Recursos. 
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Gráfico II.28: Satisfação Geral com os Centros de Recursos. 

VIGILANTES 

Foram analisadas 90 respostas, existindo três "valores em falta". A satisfação em 

relação ao serviço de Vigilantes pode observar-se na Tabela II.13. 

 Os Alunos fazem uma avaliação mais negativa do serviço, apesar de a percentagem de 

respostas de satisfação ser superior. Os Funcionários são o grupo mais satisfeito e sem 

qualquer resposta na área de insatisfação, enquanto os Docentes também concentram as suas 

respostas na área de satisfação, apesar de 14% se revelar muito insatisfeito.  

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 12,8% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 16,7% 14,3% 0,0% 

Insatisfeito 6,4% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 5,1% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 12,8% 14,3% 40,0% 

Satisfeito 30,8% 28,6% 40,0% 
Muito Satisfeito 15,4% 42,9% 20,0% 

Tabela II.13: Grau de Satisfação com os Vigilantes. 

Relativamente ao grau de Satisfação com o serviço de Vigilantes, ao considerar as 

respostas de todos os grupos, verifica-se que mais de 63% se situa entre Ligeiramente 

Satisfeito e Muito Satisfeito, como ilustra o Gráfico II.29, apesar de 25,6% serem respostas 

na área de insatisfação. 

 

 

 

 

 
Gráfico II.29: Satisfação Geral com os Vigilantes. 
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SECRETARIA  

Na Tabela II.14 pode observar-se a distribuição das 93 respostas dadas por Alunos, 

Docentes e Funcionários em relação ao serviço de Secretaria da EPGE da Amadora II. 

Verifica-se que os respondentes se encontram sobretudo satisfeitos. Os Docentes dão apenas 

respostas na área da satisfação e os Funcionários avaliaram o serviço da secretaria 

maioritariamente como muito satisfatório. Os Alunos são o grupo que avalia menos 

positivamente, apesar de a maioria das suas respostas estar na área da satisfação. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 9,9% 0,0% 20,0% 
Muito Insatisfeito 6,2% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 6,2% 0,0% 20,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 13,6% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 18,5% 14,3% 0,0% 

Satisfeito 35,8% 57,1% 20,0% 
Muito Satisfeito 9,9% 28,6% 40,0% 

Tabela II.14: Grau de Satisfação com os Serviços Administrativos/Secretaria. 

No Gráfico II.30 pode observar-se o grau de satisfação geral com os serviços da 

Secretaria da escola. Ao considerar as respostas de todos os grupos, verifica-se que 73% se 

situa entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito.  

 
Gráfico II.30: Satisfação Geral com os Serviços da Secretaria. 

SERVIÇOS FINANCEIROS 

Os Serviços Financeiros foram avaliados por Docentes e Funcionários, num total de 12 

respostas, sem existir qualquer "valor em falta". Não se analisam as respostas dos Alunos uma 

vez que não utilizam directamente este serviço. 

As respostas dos dois grupos podem observar-se na Tabela II.15, verificando-se que 

existe uma elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”, especialmente no grupo dos 

Funcionários. Os Docentes revelam-se mais satisfeitos, apesar de nenhum grupo dar respostas 

de insatisfação. 
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 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 42,9% 60,0% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 0,0% 20,0% 

Satisfeito 57,1% 20,0% 
Muito Satisfeito 0,0% 0,0% 

Tabela II.15: Grau de Satisfação com os Serviços Financeiros. 

No Gráfico II.31 pode observar-se que  a percentagem de respostas “Sem Opinião” é 

elevada em relação aos Serviços Financeiros, não se verificando qualquer resposta na área de 

insatisfação, e aproximadamente 50% das respostas estão situadas entre Ligeiramente 

Satisfeito e Satisfeito.  

 
Gráfico II.31: Satisfação Geral com os Serviços Financeiros. 

 

RECURSOS HUMANOS 

À questão relativa à satisfação com o serviço de Recursos Humanos foram analisadas as 

respostas do Grupo Docentes e de Funcionários (Tabela II.116), num total de 12, não se 

verificando qualquer "valor em falta". Observa-se que os Docentes estão sobretudo satisfeitos 

com os Recursos Humanos. 

 

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 28,6% 60,0% 
Muito Insatisfeito 0,0% 20,0% 

Insatisfeito 0,0% 20,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 0,0% 0,0% 

Satisfeito 71,4% 0,0% 
Muito Satisfeito 0,0% 0,0% 

Tabela II.16: Grau de Satisfação com os Recursos Humanos. 
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Relativamente ao Grau de Satisfação dos dois grupos respondentes, verifica-se no 

Gráfico II.32 que, aproximadamente 74% das respostas estão situadas entre Ligeiramente 

Satisfeito e Muito Satisfeito e 10% entre Ligeiramente e Muito Insatisfeito. 

 
Gráfico II.32: Satisfação Geral com os Recursos Humanos. 

 

SERVIÇOS DE APOIO À DIRECÇÃO 

Os Serviços de Apoio à Direcção foram avaliados por todos os Funcionários (Docentes 

e não Docentes), num total de 12, não existindo qualquer "valor em falta". Verifica-se na 

Tabela II.17 que existe uma maioria de respostas “Sem Opinião” em ambos os grupos, no 

entanto, no que respeita a respostas dadas todas elas se concentram no grau de Satisfeito, a 

percentagem de respostas de satisfeito superior no caso dos Docentes. 

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 57,1% 80,0% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 0,0% 0,0% 

Satisfeito 42,9% 20,0% 
Muito Satisfeito 0,0% 0,0% 

Tabela II.17: Grau de Satisfação com os Serviços de Apoio à Direcção. 

Relativamente ao Grau de Satisfação dos dois grupos respondentes, verifica-se no 

Gráfico II.33 que aproximadamente 67% das respostas são de “Sem Opinião” que dever-se-á 

provavelmente a uma menor utilização deste serviço. As restantes respostas são de Satisfeito, 

não se verificando qualquer resposta de insatisfação. 



Análise por Escola – II - Amadora II                106 

 

Relatório ApQ  GIPE 

 
Gráfico II.33: Satisfação Geral com os Serviços de Apoio à Direcção. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A ÁREA SERVIÇOS 

Após a análise das sete subáreas dos Serviços: Bar, Centro de Recursos, Secretaria, 

Serviços Financeiros, Recursos Humanos e Serviços de Apoio à Direcção; importa comparar 

os níveis de Satisfação e Insatisfação entre elas, assim como observar o Grau de Satisfação 

Total com os Serviços. 

Comparando as subáreas em análise, como representa o Gráfico II.34, é possível perceber 

que o Centro de Recursos é o serviço com maior nível de Satisfação, seguido da Secretaria, 

enquanto o serviço de Bar é aquele que reúne mais respostas de Insatisfação.  

Gráfico II.34: Satisfação Geral com cada Serviço. 

 

Por fim, importa perceber o grau de satisfação geral dos respondentes com todos os 

serviços avaliados, que é possível observar no Gráfico II.35 que 52% das respostas estão na 

área de Satisfação, enquanto 20% se situa na área da Insatisfação. 
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Gráfico II.35: Satisfação Geral com os Serviços. 

 

2. PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 

Foi ainda solicitada a opinião dos respondentes relativamente às Publicações Periódicas da 

EPGE, a Revista Eiffel (semestral) e a Newsletter Eiffel (mensal). 

REVISTA EIFFEL 

A Revista Eiffel foi avaliada por 76 Alunos, 7 Docentes e 5 Funcionários, num total de 88 

respostas, cuja distribuição pelos graus de satisfação se pode observar na Tabela II.18. A 

maioria dos Alunos responde “Sem Opinião”, o que pode revelar desconhecimento da 

publicação, contudo, aqueles que avaliam a Revista têm uma opinião sobretudo positiva, 

apesar de 6,6% se revelar Muito Insatisfeito. Os Docentes não dão qualquer resposta de 

insatisfação e os funcionários revelam-se maioritariamente Ligeiramente Satisfeitos.  

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 59,2% 14,3% 20,0% 
Muito Insatisfeito 6,6% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 2,6% 0,0% 20,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 7,9% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 6,6% 14,3% 40,0% 

Satisfeito 10,5% 42,9% 20,0% 
Muito Satisfeito 6,6% 28,6% 0,0% 

Tabela II.18: Grau de Satisfação com a Revista Eiffel. 

No Gráfico II.36. pode observar-se a prevalência de respostas “Sem Opinião” (53,4%), 

enquanto das respostas dadas cerca de 15% encontram-se na área de insatisfação e 30% na 

área de satisfação. 
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Gráfico II.36: Satisfação Geral a Revista Eiffel. 

NEWSLETTER EIFFEL 

Relativamente à Newsletter obtiveram-se 92 respostas, distribuídas de acordo com a 

Tabela II.19, onde se verifica que a percentagem de respostas “Sem Opinião” é muito elevada 

e superior à da Revista, especialmente no grupo dos Alunos. Das opiniões dadas a maioria 

situa-se em Satisfeito, para todos os respondentes, sobretudo para os Docentes. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 61,3% 42,9% 40,0% 
Muito Insatisfeito 7,5% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 3,8% 0,0% 20,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 3,8% 14,3% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 6,3% 0,0% 20,0% 

Satisfeito 12,5% 28,6% 20,0% 
Muito Satisfeito 5,0% 14,3% 0,0% 
Tabela II.19: Grau de Satisfação com a Newsletter Eiffel. 

No Gráfico II.37 pode observar-se a distribuição do total de respostas, observando-se que 

as respostas “Sem Opinião” representam mais de metade das respostas dadas. Das respostas 

com opinião, 15% figuram na área de insatisfação e 26% na área de satisfação. 

 

 

 

 

 

Gráfico II.37: Satisfação Geral a Newsletter Eiffel. 
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3. HIERARQUIA 

A Hierarquia foi avaliada através da questão “Refira qual o seu Grau de Satisfação com os 

seguintes SUPERIORES HIERÁRQUICOS (Promoção, Comunicação, Reconhecimento, 

Recompensa, Desempenho):”. 

DIRECÇÃO 

A Direcção da Cooptécnica foi avaliada por 92 respostas, verificando-se 1 "valor em 

falta". A Tabela II.20 permite observar que a maioria das respostas é de Satisfeito. É de 

referir que a percentagem de respostas “Sem Opinião” é bastante elevada, sobretudo no grupo 

dos Alunos. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 52,5% 28,6% 40,0% 
Muito Insatisfeito 3,8% 14,3% 0,0% 

Insatisfeito 1,3% 0,0% 20,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 10,0% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 10,0% 14,3% 0,0% 

Satisfeito 20,0% 42,9% 40,0% 
Muito Satisfeito 2,5% 0,0% 0,0% 

Tabela II.20: Grau de Satisfação com a Direcção. 

No Gráfico II.38 pode observar-se o grau de Satisfação Geral, verificando-se que metade 

das respostas são de “Sem Opinião”, contudo, as opiniões dadas situam-se sobretudo entre 

Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito (34,8%). 

 

 

 

 

Gráfico II.38: Satisfação Geral com a Direcção. 

DIRECTOR GERAL 

Para avaliar o Director Geral foram analisadas as respostas do grupo Docente e dos 

Funcionários num total de 12 respostas. Pode observar-se na Tabela II.21 que a maioria das 

respostas é de Satisfeito, sendo os Funcionários o grupo que avalia mais positivamente. É de 

referir que a percentagem de respostas “Sem Opinião” é bastante elevada em ambos os 

grupos. 
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 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 42,9% 40,0% 
Muito Insatisfeito 14,3% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 14,3% 0,0% 

Satisfeito 28,6% 60,0% 
Muito Satisfeito 0,0% 0,0% 

Tabela II.21: Grau de Satisfação com o Director Geral. 

No respeitante à totalidade das respostas dos dois grupos verifica-se que 50% das 

respostas estão entre Ligeiramente Satisfeito e Satisfeito e 8,3% são de Muito Insatisfeito. A 

percentagem elevada de respostas “Sem Opinião” pode dever-se a um menor contacto com 

esta hierarquia. 

 
Gráfico II.39: Satisfação Geral com o Director Geral. 

 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 

O Director de Recursos Humanos foi avaliado pelo grupo Docente e pelo grupo dos 

Funcionários, num total de 12 respostas. Pode observar-se na Tabela II.22 que existe uma 

elevada percentagem de respostas “Sem Opinião” em ambos os grupos. Os Docentes avaliam 

mais positivamente o Director de Recursos Humanos. 

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 42,9% 40,0% 
Muito Insatisfeito 14,3% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 20,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 20,0% 
Ligeiramente Satisfeito 14,3% 20,0% 

Satisfeito 28,6% 0,0% 
Muito Satisfeito 0,0% 0,0% 

Tabela II.22: Grau de Satisfação com o Director de Recursos Humanos. 
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Considerando as respostas dos dois grupos verifica-se que a maioria das respostas estão 

entre Ligeiramente Satisfeito e Satisfeito e 25% entre Ligeiramente Insatisfeito e Muito 

Insatisfeito. 

 
Gráfico II.40: Satisfação Geral com o Director de Recursos Humanos. 

CHEFE DE SERVIÇOS FINANCEIROS 

O Chefe de Serviços Financeiros foi avaliado pelo grupo Docente e pelo grupo dos 

Funcionários, num total de 12 respostas, observando-se na Tabela II.23 que a maioria dos 

respondentes está Satisfeito. Verifica-se ainda uma percentagem muito elevada de respostas 

“Sem Opinião”, que pode dever-se a um menor contacto com esta hierarquia. 

 Docentes Funcionários 
Sem Opinião 57,1% 60,0% 

Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 14,3% 20,0% 

Satisfeito 28,6% 20,0% 
Muito Satisfeito 0,0% 0,0% 

Tabela II.23: Grau de Satisfação com o Chefe de Serviços Financeiros. 

No Gráfico II.41 verifica-se que a maioria das respostas é de “Sem Opinião”, estando as 

restantes entre Ligeiramente Satisfeito e Satisfeito, não existindo qualquer resposta de 

insatisfação. 

 
Gráfico II.41: Satisfação Geral com o Chefe de Serviços Financeiros. 
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DIRECÇÃO PEDAGÓGICA 

A Direcção Pedagógica foi avaliada pelo grupo Docente num total de 7 respostas, cuja 

distribuição se pode observar no Gráfico II.42 verificando-se que as opiniões se concentram 

entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito, não existindo qualquer resposta de 

insatisfação, o que constitui uma avaliação bastante positiva. 

 
Gráfico II.42: Satisfação Geral com a Direcção Pedagógica. 

 

DIRECÇÃO DE PÓLO 

A Direcção de Pólo foi avaliada por todos os grupos, Alunos, Docentes e Funcionários 

num total de 93 respostas, cuja distribuição se pode observar na Tabela II.24. É possível 

constatar que os Alunos foram o grupo que deu mais respostas “Sem Opinião” e o único a 

responder na área da insatisfação, apesar de as respostas se concentrarem sobretudo entre 

Satisfeito e Muito Satisfeito. Os Docentes são o grupo mais satisfeito, com todas as respostas 

na área de satisfação. 

 Alunos Docentes Funcionários 
Sem Opinião 40,7% 0,0% 20,0% 

Muito Insatisfeito 4,9% 0,0% 0,0% 
Insatisfeito 2,5% 0,0% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 9,9% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 8,6% 28,6% 40,0% 

Satisfeito 22,2% 57,1% 40,0% 
Muito Satisfeito 11,1% 14,3% 0,0% 
Tabela II.24: Grau de Satisfação com a Direcção de Pólo. 

 

No Gráfico II.43 verifica-se que as opiniões se concentram sobretudo entre Ligeiramente 

Satisfeito e Muito Satisfeito, existindo 15% de respostas de insatisfação. 
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Gráfico II.43: Satisfação Geral com a Direcção de Pólo. 

 

RESPONSÁVEL DE EXTENSÃO 

O Responsável de Extensão foi avaliado por todos os respondentes, num total de 90 

respostas, existindo três "valores em falta". Apesar de se encontrar um elevado número de 

respostas “Sem Opinião”, especialmente de Alunos e Funcionários, as respostas dadas 

concentram-se sobretudo na área de satisfação, verificando-se uma percentagem considerável 

de respostas de Muito Satisfeito. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 60,8% 14,3% 40,0% 
Muito Insatisfeito 6,3% 14,3% 0,0% 

Insatisfeito 3,8% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 3,8% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 6,3% 0,0% 0,0% 

Satisfeito 8,9% 28,6% 20,0% 
Muito Satisfeito 10,1% 28,6% 40,0% 

Tabela II.25: Grau de Satisfação com o Responsável de Extensão. 

 

Através do Gráfico II.44 verifica-se que as opiniões se concentram na área de satisfação 

(30%), existindo 13,3% de insatisfação. 

 
 

 

 

 
 

Gráfico II.44: Satisfação Geral com o Responsável de Extensão. 



Análise por Escola – II - Amadora II                114 

 

Relatório ApQ  GIPE 

CHEFIA DIRECTA 

Este grupo hierárquico é avaliado apenas pelos Funcionários totalizando 5 respostas, não 

existindo qualquer valor em falta. Pode verificar-se no Gráfico II.45 que a avaliação é 

bastante positiva, não havendo qualquer resposta na área de insatisfação, revelando-se todos 

os Funcionários Satisfeitos e Muito Satisfeitos. 

 
Gráfico II.45: Satisfação Geral com a Chefia Directa. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A ÁREA HIERARQUIA 

Após a análise das sete subáreas dos Grupos Hierárquicos: Direcção, Director Geral, 

Director de Recursos Humanos, Chefe de Serviços Financeiros, Direcção Pedagógica, 

Direcção de Pólo, Responsável de Extensão e Chefia Directa; importa comparar os níveis de 

Satisfação e Insatisfação entre estes grupos, assim como observar o Grau de Satisfação Total 

com a Hierarquia. 

Comparando as subáreas em análise, como representa o Gráfico II.46, é possível perceber 

que a Direcção Pedagógica, avaliada pelos Docentes, e a Chefia Directa, avaliada pelos 

Funcionários, são as hierarquias mais positivamente avaliadas. A Direcção de Recursos 

Humanos, Direcção e Direcção de Pólo são as áreas que reúnem mais insatisfação, apesar de o 

nível de satisfação ser sempre superior. 
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Gráfico II.46: Satisfação Geral com cada Grupo Hierárquico. 

 

Por fim, importa perceber o grau de satisfação geral dos respondentes com todas as 

hierarquias avaliadas, que é possível observar no Gráfico II.47 verificando-se que existe uma 

elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”. Contudo, mais de 50% das respostas são de 

Satisfação, enquanto 9,6% se situam na área da Insatisfação. 

 

 
Gráfico II.47: Satisfação Geral com Hierarquia. 

 

4. RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

As Relações Interpessoais foram avaliadas através da questão “Refira qual o seu Grau de 

Satisfação em relação às RELAÇÕES INTERPESSOAIS (Comunicação, Apoio, Integração) 

com o (s) /a:”. 
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ALUNOS 

As relações interpessoais com o grupo de Alunos são avaliadas por Alunos e Docentes, 

num total de 86 respostas, existindo dois "valores em falta". Verifica-se que os Docentes 

estão mais satisfeitos, não havendo qualquer resposta na área de insatisfação. Ambos os 

grupos avaliam as relações com os Alunos sobretudo como Satisfeito. 

 Alunos Docentes 
Sem Opinião 2,5% 0,0% 

Muito Insatisfeito 12,7% 0,0% 
Insatisfeito 7,6% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 8,9% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 16,5% 0,0% 

Satisfeito 44,3% 85,7% 
Muito Satisfeito 7,6% 14,3% 
Tabela II.26: Grau de Satisfação com Alunos. 

 

No Gráfico II.34 pode observar-se que o grau de satisfação geral relativo às relações 

interpessoais com os Alunos é positivo, verificando-se que a maioria das respostas se encontra 

na área de Satisfação (≈71%) e cerca de 26% na área de Insatisfação, de respostas 

provenientes dos Alunos, como se pode constatar na tabela anteriormente analisada. 

 
Gráfico II.48: Satisfação Geral com Alunos. 

 

TURMA 

As relações com a Turma são avaliadas pelos Alunos, num total de 81 respostas, situadas 

sobretudo na área de Satisfação (75,3%), constituindo um facto positivo.  
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Gráfico II.49: Satisfação Geral com a Turma. 

DOCENTES 

A relação com o grupo Docente é avaliada por Alunos e Docentes através da análise de 86 

respostas, existindo dois "valores em falta". Na Tabela II.27 pode observar-se que ambos os 

grupos estão satisfeitos com as relações com o grupo Docente. Apesar de se verificar que os 

Docentes estão mais satisfeitos, com todas as respostas entre Satisfeito e Muito Satisfeito e 

sem qualquer resposta de insatisfação. É importante notar que existe uma elevada 

percentagem de respostas “Sem Opinião” no grupo de Alunos, provavelmente porque a 

palavra “Docente” pode não ter sido compreendida por alguns alunos, o que justificaria os 

dados encontrados. 

 Alunos Docentes 

Sem Opinião 41,8% 0,0% 
Muito Insatisfeito 5,1% 0,0% 

Insatisfeito 5,1% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 3,8% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 8,9% 0,0% 

Satisfeito 26,6% 71,4% 
Muito Satisfeito 8,9% 28,6% 

Tabela II.27: Grau de Satisfação com os Docentes. 

No Gráfico II.50 verifica-se que a maioria das respostas está entre Satisfeito e Muito 

Satisfeito (48,8%), o que revela um bom clima relacional entre Alunos e Docentes, apesar de 

se verificarem aproximadamente 12,8% de respostas na área de insatisfação. 
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Gráfico II.50: Satisfação Geral com os Docentes. 

 

FUNCIONÁRIOS 

A relação interpessoal com os Funcionários é avaliada por todos os grupos respondentes 

num total de 93 respostas. Pode observar-se na Tabela II.28 que o grupo Docente é o mais 

satisfeito com as relações interpessoais com os Funcionários. Também os Funcionários têm 

80% de respostas entre Satisfeito e Muito Satisfeito. Os Alunos apesar de avaliarem 

positivamente as relações com os Funcionários são o único grupo que dá respostas de 

insatisfação (23,5%). 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 13,6% 0,0% 20,0% 
Muito Insatisfeito 7,4% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 2,5% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 13,6% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 24,7% 0,0% 0,0% 

Satisfeito 29,6% 57,1% 40,0% 
Muito Satisfeito 8,6% 42,9% 40,0% 

Tabela II.28: Grau de Satisfação com os Funcionários. 

O Gráfico II.51 permite observar que 66,7% das respostas estão na área da satisfação e 

20,4% revelam insatisfação, o que traduz um clima relacional com os Funcionários sobretudo 

positivo, apesar de algumas dificuldades na relação, apenas sentidas pelos Alunos. 

 
Gráfico II.51: Satisfação Geral com os Funcionários. 
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COLEGAS DE TRABALHO 

A relação interpessoal com os Colegas de trabalho é avaliada pelos Funcionários num 

total de 5 respostas. O Gráfico II.52 permite observar que a quase totalidade das respostas é 

de Muito Satisfeito, reflectindo um sentimento muito positivo relativamente ao clima 

interpessoal entre Funcionários. 

 
Gráfico II.52: Satisfação Geral com os Colegas de Trabalho. 

COORDENAÇÃO DE CURSO 

A relação interpessoal com a Coordenação de Curso é avaliada por Alunos e Docentes, 

num total de 88 respostas, observando-se que a maioria revela satisfação em ambos os grupos 

respondentes, encontrando-se os Docentes mais satisfeitos. 

 Alunos Docentes 

Sem Opinião 19,8% 0,0% 
Muito Insatisfeito 8,6% 0,0% 

Insatisfeito 6,2% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 6,2% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 4,9% 0,0% 

Satisfeito 34,6% 57,1% 
Muito Satisfeito 19,8% 42,9% 

Tabela II.29: Grau de Satisfação com a Coordenação de Curso. 

O Gráfico II. 53 permite observar que mais de 62% das respostas estão compreendidas 

entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito, apesar de 19,3% revelar insatisfação, 

associada à avaliação que os Alunos fazem desta relação. 
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Gráfico II.53: Satisfação Geral com a Coordenação de Curso. 

 

LÍDERES DE GRUPO DISCIPLINAR 

A relação interpessoal com os Líderes de Grupo Disciplinar é avaliada pelos Docentes 

num total de 7 respostas. O Gráfico II.54 permite observar que a totalidade das opiniões dadas 

se encontra entre Satisfeito e Muito Satisfeito, reflectindo um sentimento muito positivo 

relativamente ao clima interpessoal entre Docentes e Líderes de Grupo Disciplinar. 
  

 
Gráfico II.54: Satisfação Geral com os Líderes de Grupo Disciplinar. 

 

ORIENTADORES EDUCATIVOS DE TURMA (OET) 

A relação interpessoal com os OET é avaliada por Alunos e Docentes, num total de 88 

respostas. Na Tabela II.30 observa-se que a maioria das respostas é de Satisfeito e Muito 

Satisfeito em ambos os grupos respondentes, revelando-se os Docentes mais satisfeitos. É de 

notar que os Alunos apresentam uma elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”, o que 

constitui um aspecto que deve ser melhor analisado. 
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 Alunos Docentes 

Sem Opinião 22,2% 0,0% 
Muito Insatisfeito 6,2% 0,0% 

Insatisfeito 2,5% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 2,5% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 6,2% 0,0% 

Satisfeito 33,3% 42,9% 
Muito Satisfeito 27,2% 57,1% 

Tabela II.30: Grau de Satisfação com os Orientadores Educativos de Turma. 

 
O Gráfico II.55 permite observar que existe um bom clima relacional com os 

Orientadores Educativos de Turma por parte de Alunos e Docentes, uma vez que mais de 

69,3% das respostas se situam entre Ligeiramente e Muito Satisfeito. 

 

 
Gráfico II.55: Satisfação Geral com os Orientadores Educativos de Turma. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A ÁREA RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

Após a análise das sete subáreas: Alunos, Turma, Docentes, Funcionários, Colegas de 

Trabalho, Coordenadores de Curso, Líderes de Grupo Disciplinar e Orientadores Educativos 

de Turma (OET); importa comparar os níveis de Satisfação e Insatisfação entre elas, assim 

como observar o Grau de Satisfação Total com as Relações Interpessoais. 

Comparando as subáreas em análise, como representa o Gráfico II.56, é possível 

perceber que as relações interpessoais com os Colegas de Trabalho, avaliados pelos 

Funcionários, reúnem o maior nível de Satisfação, seguindo-se os líderes do Grupo 

Disciplinar, avaliados pelos Docentes. É de notar que as respostas na área da Satisfação foram 

sempre superiores a 62%, excepto na avaliação das relações com os Docentes. 
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Gráfico II.56: Satisfação Geral com cada Grupo Relacional. 

O grau de satisfação geral dos respondentes com todos os grupos relacionais avaliados 

pode ser observado no Gráfico II.57 verificando-se que mais de 70% das respostas são de 

Satisfação, enquanto 14% se situa na área da Insatisfação. 

 
Gráfico II.57: Satisfação Geral com as Relações Interpessoais. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A DIMENSÃO HUMANA 

Após a análise das subdimensões Serviços, Hierarquia e Relações Interpessoais que 

compõem a Dimensão Humana importa comparar os níveis de Satisfação e Insatisfação em 

cada uma, assim como observar o Grau de Satisfação Total com esta dimensão. 

No Gráfico II.58 é possível perceber que a Dimensão Humana é positivamente avaliada, 

sendo as Relações Interpessoais a subdimensão com maior nível de Satisfação. 
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Gráfico II.58: Satisfação Geral com cada Subdimensão da Dimensão Humana. 

 

O Grau de Satisfação Geral dos respondentes em relação à Dimensão Humana pode ser 

observado no Gráfico II.59 verificando-se que aproximadamente 58% das respostas são de 

Satisfação, enquanto 14,4% se situam na área da Insatisfação. 

 
Gráfico II.59: Satisfação Geral com a Dimensão Humana. 
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IV –  ANÁLISE DA DIMENSÃO LABORAL  

 

A Dimensão Laboral divide-se em duas subdimensões: Horário e Organização de 

Tarefas. O Horário é composto pela Organização do Horário, Assiduidade e Pontualidade. A 

Organização de Tarefas subdivide-se pela Distribuição, Adequação, Explicação/Apoio, 

Autonomia e Desempenho. 

Serão analisadas as respostas de todas as escolas e centros em conjunto do grupo 

Funcionários (Funcionários e Estagiários). 

A Dimensão Laboral foi avaliada através da questão “Refira qual o seu Grau de 

Satisfação com a ORGANIZAÇÃO LABORAL enquanto funcionário da Cooptécnica em 

relação a (ao):”. 

1. HORÁRIO 

HORÁRIO 

O Horário foi avaliado pela totalidade dos Funcionários respondentes ao questionário, 

num total de 5 respostas, cuja distribuição se pode observar no Gráfico II.60. A maioria das 

respostas é de Satisfeito, revelando que os Funcionários da Amadora II estão satisfeitos com 

o seu horário, apesar de 20% demonstrar ligeira insatisfação. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfico II.60: Satisfação Geral com o Horário. 

 

ASSIDUIDADE 

A assiduidade foi igualmente avaliada num total de 5 respostas, cuja distribuição se 

pode encontrar no Gráfico II.61, verificando-se que a maioria das respostas é de Muito 

Satisfeito, não existindo qualquer resposta de insatisfação. Estes resultados demonstram que 

os Funcionários da Amadora II estão bastante satisfeitos com a sua Assiduidade. 
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Gráfico II.61: Satisfação Geral com a Assiduidade. 

 

PONTUALIDADE 

O grau de satisfação com a Pontualidade foi analisado através das 5 respostas dos 

Funcionários, verificando-se que na sua maioria estão Muito Satisfeitos, apesar de 20% se 

sentir Ligeiramente Insatisfeito. 

 
Gráfico II.62: Satisfação Geral com a Pontualidade. 

 

2. ORGANIZAÇÃO DE TAREFAS 

 

DISTRIBUIÇÃO 

A Distribuição de Tarefas foi avaliada com um total de 5 respostas, cuja distribuição 

pode observar-se no Gráfico II.63, encontrando-se alguma insatisfação, pois 60% das 

respostas estão na área de insatisfação, o que constitui um aspecto negativo a ter em conta. 
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Gráfico II.63: Satisfação Geral com a Distribuição de Tarefas. 

 

ADEQUAÇÃO DAS TAREFAS 

Relativamente à Adequação de Tarefas, os 5 Funcionários respondentes na Amadora II 

deram respostas sobretudo de satisfação, apesar de 20% se revelar muito insatisfeito. 

 
Gráfico II.64: Satisfação Geral com a Adequação das Tarefas. 

APOIO 

Pode verificar-se no Gráfico II.65 que os Funcionários se revelam sobretudo Satisfeitos 

com o Apoio sentido, o que representa um aspecto muito positivo. 

 
Gráfico II.65: Satisfação Geral com o Apoio. 
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AUTONOMIA 

A Autonomia foi avaliada através da análise das 5 respostas, predominantemente 

positivas, apesar de 40% revelar insatisfação com e autonomia laboral sentida. 

 
Gráfico II.66: Satisfação Geral com a Autonomia. 

DESEMPENHO 

Relativamente ao Desempenho analisaram-se 5 respostas, sobretudo de Satisfeito, 

apesar de 20% se revelar ligeiramente insatisfeito com o seu desempenho profissional. 
 

 
Gráfico II.67: Satisfação Geral com o Desempenho. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A DIMENSÃO LABORAL 

Após a análise das subdimensões Horário e Organização de Tarefas que compõem a 

Dimensão Laboral importa comparar os níveis de Satisfação e Insatisfação em cada uma, 

assim como observar o Grau de Satisfação Total com esta dimensão. 

No Gráfico II.68 é possível perceber que a Dimensão Laboral é positivamente avaliada, 

verificando-se que a Assiduidade e o Desempenho reúnem o maior nível de Satisfação, 

enquanto a Distribuição de Tarefas e a Autonomia agrupam mais respostas de Insatisfação. 
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Gráfico II.68: Satisfação Geral com cada Subdimensão da Dimensão Laboral. 

 

O Grau de Satisfação Geral dos respondentes em relação à Dimensão Laboral pode ser 

observado no Gráfico II.69 verificando-se que 75% das respostas se encontram entre 

Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito, e os restantes 25% se situam na área da 

Insatisfação. 

 

 
Gráfico II.69: Satisfação Geral com a Dimensão Laboral. 
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V –  ANÁLISE DA DIMENSÃO PEDAGÓGICA  

A Dimensão Pedagógica divide-se em quatro subdimensões: Curso, Formação em 

Contexto de Trabalho, Projectos Finais e Aulas. No caso da Amadora II, à data da aplicação 

dos questionários os Alunos ainda não tinham passado pela experiência da Formação em 

Contexto de Trabalho nem pelos Projectos Finais, pelo que serão analisadas as respostas 

dadas ao Questionário Geral por Alunos no que se refere ao Curso que estão a frequentar e no 

último capítulo deste relatório serão analisadas as respostas às aulas. 

 

1. CURSO 

A satisfação com o curso foi avaliada pelos Alunos no Questionário Geral através da 

resposta à questão: “Refira qual o seu grau de satisfação com o curso que está a frequentar”. 

Obtiveram-se 79 respostas que se distribuem pelos graus de satisfação como mostra a Gráfico 

II.70, verificando-se que prevalecem as respostas de Satisfeito e Muito Satisfeito.  

 
Gráfico II.70: Satisfação Geral com o Curso. 

 

  



Análise por Escola – II - Amadora II                130 

 

Relatório ApQ  GIPE 

VI –  ANÁLISE DA DIMENSÃO RELAÇÃO COM O EXTERI OR 

 

A Dimensão de Relação com o Exterior foi avaliada na Amadora II nas subdimensões 

Oferta Educativa, Divulgação e Matrícula/Inscrição.  

1. OFERTA EDUCATIVA 

A Oferta Educativa foi avaliada no Questionário Geral através da questão “Refira qual o 

seu Grau de Satisfação com a Oferta Educativa” (cursos existentes). Os valores percentuais 

decorrem da análise de 80 respostas no grupo de Alunos e de 7 respostas no grupo dos 

Docentes. 

A satisfação em relação à Oferta Educativa para cada grupo respondente pode observar-

se na Tabela 49, verificando-se que a maioria das respostas é de Satisfeito. Observa-se ainda 

uma elevada percentagem de respostas “Sem Opinião” no caso dos Docentes.  

 Alunos Docentes 

Sem Opinião 13,8% 28,6% 
Muito Insatisfeito 7,5% 0,0% 

Insatisfeito 2,5% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 5,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 8,8% 14,3% 

Satisfeito 47,5% 57,1% 
Muito Satisfeito 15,0% 0,0% 

Tabela II.31: Grau de Satisfação com a Oferta Educativa. 

No Gráfico II.17 pode observar-se a distribuição das respostas de Alunos e Docentes, 

verificando-se que a maioria das respostas é de satisfeito. 

 
Gráfico II.71: Satisfação Geral com a Oferta Educativa. 
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2. DIVULGAÇÃO DA OFERTA 

A divulgação foi avaliada pelos Alunos no Questionário Geral através questão “Refira 

qual o seu grau de satisfação com a divulgação da oferta formativa”.  

As respostas obtidas apresentam-se no Gráfico II.72, verificando-se que a maioria das 

respostas é de satisfeito, apesar de existir uma elevada percentagem de respostas “Sem 

Opinião”. É ainda de notar que aproximadamente 20% das respostas se encontram 

Ligeiramente Insatisfeito e Muito Insatisfeito. 

 
Gráfico II.72: Satisfação Geral com a Divulgação. 

 

3. MATRÍCULA/INSCRIÇÃO 

Por fim, na dimensão de Relação com o Exterior foi avaliado o processo de Matrícula, 

no Questionário Geral, através da questão “Qual o seu grau de satisfação com o processo de 

matrícula/inscrição”.  

As respostas dos Alunos podem observar-se no Gráfico II.73, verificando-se que a 

maior percentagem de respostas é dada na área de satisfação, contudo, é de notar que cerca de 

21% das respostas se encontram na área de insatisfação entre Ligeiramente Insatisfeito e 

Muito Insatisfeito, pelo que importa analisar com maior atenção este aspecto. 

 
Gráfico II.73: Satisfação Geral com a Matrícula/Inscrição. 
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VII  –  ANÁLISE DA SATISFAÇÃ O COM A AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ESCOLA 

No Questionário Geral foi pedido aos respondentes que revelassem o seu grau de 

satisfação com o presente estudo através da questão “Refira qual o seu grau de satisfação com 

o estudo acerca da qualidade da escola – o questionário que está a preencher”. 

A distribuição das 91 respostas pode observar-se na tabela seguinte, onde se verifica que 

as respostas se situam predominantemente na área de satisfação, verificando-se que os 

Docentes avaliam mais positivamente este estudo. Pode ainda verificar-se que os Docentes e 

Funcionários têm uma elevada percentagem de respostas de Muito Insatisfeito, na mesma 

proporção do que as respostas de Muito Satisfeito. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 31,6% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 8,9% 14,3% 20,0% 

Insatisfeito 5,1% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 1,3% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 2,5% 0,0% 20,0% 

Satisfeito 34,2% 71,4% 40,0% 
Muito Satisfeito 16,5% 14,3% 20,0% 

Tabela II.32: Grau de Satisfação com o estudo ApQ. 

No Gráfico II. 74 verifica-se a predominância de respostas entre Satisfeito e Muito 

Satisfeito, apesar de 15% das respostas ser de insatisfação. 

 
Gráfico II.74: Satisfação Geral com o estudo ApQ.   
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VIII  -  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS –  AMADORA II  

Após a apresentação dos resultados gerais e sua análise encontra-se que os respondentes 

estão sobretudo Satisfeitos com a escola da Amadora II, uma vez que em todos os domínios 

de avaliação as respostas entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito, ou seja, as respostas 

na área da satisfação, foram sempre superiores às respostas de insatisfação. Contudo, há 

alguns aspectos com algum grau de insatisfação que merecem especial atenção. 

Para facilitar a análise comparativa dos resultados foram organizadas 5 tabelas de 

síntese, uma para cada dimensão. É de notar que as percentagens apresentadas nem sempre 

totalizam os 100%, pois representam apenas as respostas com opinião, a restante 

percentagem, a das respostas “Sem Opinião”, não é apresentada nas tabelas. 

A Dimensão Física reuniu algumas respostas de menor satisfação (Tabela II.33), 

verificando-se uma opinião mais negativa em relação às Salas de Apoio, com 60% de 

respostas na área da Insatisfação. Importa ter em atenção a avaliação feita por todos os 

respondentes em relação às Instalações Sanitárias e aos Corredores e, do Local de Trabalho 

dos Funcionários, pois o nível de descontentamento demonstrado é muito elevado e superior 

às respostas de satisfação. Por outro lado, com mais respostas de satisfação encontra-se a 

Secretaria e o Centro de Recursos. 

Dimensão Física Respondentes 

Pontos  
Fortes 

Pontos  
Fracos 

Respondentes 
com mais 

respostas na 
área de 

Insatisfação 

%  
Respostas na 

área de 
Satisfação 

% 
 Respostas na 

área de 
Insatisfação 

Espaço Envolvente 53 44 -- 
Corredores A/D/F 27 70 A/D/F 
Secretaria A/D/F 79 19 A 

Salas de Apoio 33 60 -- 
Bar A/D/F 26 38 A/F 

Centro de Recursos A/D/F 64 27 D/A 
Sala de Alunos A 33 58 A 

Instalações Sanitárias A/D/F 11 85 A/D/F 
Salas de Trabalho 35 41  

Local de Trabalho F 20 80 F 
Sala de Professores D 57 43 D 

Sala de Coordenação D 29 0 -- 
Salas de Aula Valor Médio de Satisfação = 3,2 

-- 

A/D 

Salas Mais 
Satisfatórias 

Salas a Ter em 
Atenção 

9 3, 4, 5 A/D 
 6 A 
 Ginásio D 
 2 D 

Tabela II.33: Síntese de Avaliação à Dimensão Física. 
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No que respeita à avaliação das Salas de Aula, o Ambiente foi a área melhor avaliada, 

onde a Iluminação e a Acústica reúnem mais respostas de satisfação, e o Ruído foi a subárea 

avaliada de forma mais negativa. Os respondentes, sobretudo os Alunos, revelaram-se menos 

satisfeitos com a Limpeza. A sala Teórica n.º 9 foi a sala que reuniu mais satisfação por parte 

dos respondentes, sendo necessário ter em conta que as salas e o Ginásio, acima referidas na 

Tabela II.33, foram analisados de forma menos positiva.  

Tendo em conta que alguns espaços físicos obtiveram algum nível de insatisfação 

importa encontrar medidas para aumentar a satisfação da população escolar com os espaços 

e/ou fazer uma análise mais aprofundada no sentido de tornar explícito que subáreas reúnem 

maior descontentamento (e.g., ambiente, mobiliário, limpeza, dimensões e recursos). 

 

No geral, a Dimensão Humana obteve 58% de respostas na área de satisfação e 15% 

na área de Insatisfação, tendo sido avaliada de forma positiva, especialmente ao nível das 

Relações Interpessoais, como se pode observar na Tabela II.34. 

Dimensão Humana Respondentes 

Pontos  
Fortes 

Pontos  
Fracos 

Respondent
es com mais 
respostas na 

área de 
Insatisfação 

%  
Respostas na 

área de 
Satisfação 

% 
 Respostas na 

área de 
Insatisfação 

Serviços 52 20 -- 
Bar A/D/F 38 57 A/F 

Produtos Bar A/D/F 32 63 A/F 
Centro de Recursos A/D/F 71 17 A 

Vigilantes A/D/F 63 26 A/D 
Secretaria A/D/F 67 24 A/F 

Serviços Financeiros D/F 50 0 -- 
Recursos Humanos D/F 42 17 F 

SAD D/F 33 0 -- 
Publicações Periódicas 28 15 -- 

Revista A/D/F 31 16 A/F 
Newsletter A/D/F 26 15 A/F 

Hierarquia 50 10 -- 
Direcção A/D/F 35 15 D/F 

Director Geral D/F 50 8 D 
Director de Recursos Humanos D/F 33 25 D 
Chefe de Serviços Financeiros D/F 42 0 -- 

Direcção Pedagógica D 86 0 -- 
Direcção de Pólo A/D/F 48 15 A 

Responsável de Extensão A/D/F 30 13 A/D 
Chefia Directa F 80 0 -- 

Relações Interpessoais 71 14 -- 
Alunos A/D 71 27 A 
Turma A 75 20 A 

Docentes A/D 49 13 A 
Funcionários A/D/F 67 20 A 
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Colegas de Trabalho F 100 0 -- 
Coordenadores de Curso A/D 62 19 A 

Líderes do Grupo Disciplinar D 71 0 -- 
Orient. Educ. de Turma A/D 69 10 A 

Tabela II.34: Síntese de Avaliação à Dimensão Humana. 

 

No que respeita aos Serviços encontrou-se que o Centro de Recursos é o serviço com 

maior nível de Satisfação, enquanto o serviço e os produtos de Bar são os mais negativamente 

avaliados, sobretudo pelos Alunos e Funcionários. Ao nível da Hierarquia é possível 

perceber que a Direcção Pedagógica e a Chefia Directa, são as hierarquias mais positivamente 

avaliadas, enquanto a Direcção de Recursos Humanos agrupa respostas de menor satisfação, 

especialmente do grupo docente. No domínio das Relações Interpessoais, os Colegas de 

Trabalho reúnem o maior nível de Satisfação, seguindo-se os Líderes do Grupo Disciplinar. É 

de notar ainda que os Alunos, Turma e Funcionários obtiveram um número elevado de 

respostas de insatisfação, sobretudo por parte dos Alunos. Embora as respostas de satisfação 

em relação a estes grupos sejam superiores aos negativos, importa compreender as razões que 

conduzem a esta avaliação, dado o impacto que o clima relacional pode influir sobre o 

desenvolvimento do processo pedagógico. 

Foram ainda avaliadas as Publicações Periódicas da escola e importa também referir que 

a Revista Eiffel e a Newsletter têm um elevado número de respostas “Sem Opinião”, no caso 

da Revista especialmente por parte dos Alunos, enquanto a Newsletter parece ser 

desconhecida ainda por cerca de 40% dos Docentes e Funcionários. Apesar deste 

desconhecimento, encontrou-se que aqueles que conhecem e avaliam as publicações 

periódicas têm uma opinião sobretudo positiva. 

A Dimensão Laboral, avaliada apenas pelos Funcionários, foi positivamente avaliada, 

como se pode observar na Tabela II.35. Constatou-se que a Assiduidade é a subárea melhor 

avaliada, enquanto a Distribuição de Tarefas e a Autonomia registaram mais respostas na área 

da Insatisfação. De um modo geral, considera-se que esta dimensão constitui um dos pontos 

fortes, com 75% das respostas a figurar entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito. 
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Dimensão Laboral Respondentes 

Pontos  
Fortes 

Pontos  
Fracos 

Respondent
es com 
mais 

respostas 
na área de 
Insatisfaçã

o 

% 
 Respostas na 

área de 
Satisfação 

% 
 Respostas na 

área de 
Insatisfação 

Horário 87 13 -- 
Horário F 80 20 F 

Assiduidade F 100 0 -- 
Pontualidade F 80 20 F 

Organização de Tarefas 68 32  
Distribuição F 40 60 F 

Adequação das Tarefas F 80 20 F 
Apoio F 80 20 F 

Autonomia F 60 40 F 
Desempenho F 80 20 F 

Tabela II.35: Síntese de Avaliação à Dimensão Laboral. 

 

Na Dimensão Pedagógica, no que se refere à avaliação do Curso prevalecem as 

respostas na área da Satisfação, como podemos verificar na Tabela II.36.  

Dimensão Pedagógica Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos 

Respondentes 
com mais 

respostas na 
área de 

Insatisfação 

%  
Respostas 
na área de 
Satisfação 

%  
Respostas na 

área de 
Insatisfação 

Curso A 71 14 A 
Tabela II.36: Síntese de Avaliação à Dimensão Pedagógica. 

 

A análise da Dimensão de Relação com o Exterior revelou resultados de Satisfação 

por parte dos respondentes, especialmente ao nível da Oferta Formativa da escola (Tabela 

II.37). A Divulgação da oferta foi a subárea pior avaliada pelos Alunos, o que devia ser 

analisado de forma mais pormenorizada, no sentido de se tornar explícito que aspectos da 

divulgação reúnem maior descontentamento (e.g., ao nível da publicidade, da informação, 

etc.). 

 

Dimensão Relação com 
Exterior Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos 

Respondentes 
com mais 

respostas na 
área de 

Insatisfação 
% 

 Respostas na 
área de 

%  
Respostas na 

área de 
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Satisfação Insatisfação 

Oferta Educativa A/D 71 14 A 
Divulgação A 56 21 A 
Matrícula A 63 18 A 

Tabela II.37: Síntese de Avaliação à Dimensão Relação com o Exterior. 

 

De acordo com a análise geral aos resultados, constata-se que existem alguns pontos a 

ter em especial atenção na escola da Amadora II, sobretudo ao nível da Dimensão Física, 

aspectos que merecem análise e melhoramento, pela sua importância para o dia-a-dia da 

comunidade escolar.  
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III - ARRUDA DOS VINHOS 
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I  -  CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES 

Responderam ao Questionário Geral em Arruda dos Vinhos 76 indivíduos, não 

existindo "valores em falta" na identificação do tipo de respondente, pelo que na Tabela III.1 

podemos observar a distribuição dos 76 respondentes. As respostas nesta escola representam 

cerca de 5% do total de respondentes ao questionário. Sendo a maioria Alunos, com uma 

expressão de 70% do total de respostas. 

É ainda de notar que nesta análise apenas se contabilizaram as respostas de Alunos, 

Docentes e Funcionários na escola de Arruda dos Vinhos, onde se desenvolvem Cursos do 

Ensino Profissional e Cursos de Educação e Formação de Jovens. 

CATEGORIA DE 

RESPONDENTE 
NÚMERO PERCENTAGEM  

Alunos 54 71,1% 

Docentes/Formadores 18 23,7% 

Funcionários/ Estagiários 4 5,3% 

Total 76 100% 

Tabela III.1: Distribuição dos Respondentes por Categoria 

No Gráfico III.1 pode observar-se a distribuição das percentagens de Alunos a frequentar 

cada um dos cursos: Animação Sociocultural (ASC), Técnico de Gestão e Equipamentos 

Informáticos (TGEI) e Instalação e Reparação de Computadores (IRC).   

 

 
Gráfico III.1: Alunos por Curso – Arruda dos Vinhos 

 

Pode observar-se que existem mais Alunos a frequentar os cursos de TGEI e numa 

percentagem inferior os Alunos de ASC e de IRC. 
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Relativamente ao Tempo na Instituição, tanto os Alunos, como o Grupo Docente e a 

maioria dos Funcionários frequentam a Escola de Arruda dos Vinhos há um ano. Através da 

análise dos dados observou-se apenas um "valor em falta" verificada no grupo dos Alunos, 

contudo, importa referir que em todos os grupos respondentes a maioria encontra-se na escola 

há um ano, o que se pode justificar por se tratar de uma escola que iniciou em 2008/2009. 

Questionários Pedagógicos de Alunos 

Em Arruda dos Vinhos foram analisados um total de 640 respostas de Alunos que se 

distribuem pelo 1º ano, nos cursos e turmas ilustradas no Gráfico III.2.  

A maior percentagem de respostas provém de Animação Sociocultural (ASC) e das duas 

turmas do curso de Instalação e Reparação de Computadores (IRC), que juntas perfazem 

34% do total de respostas.  

 

 
Gráfico III.2: Alunos por Ano, Curso e Turma – Arruda dos Vinhos. 

Relativamente ao Tipo de Aula onde foi respondido o questionário, a maioria foi 

respondida em Aulas Teóricas (316 respostas) e 183 em aulas Práticas, registando-se 141 

“valores em falta”. 

 

Questionário Pedagógico de Docentes 

Em Arruda dos Vinhos obtiveram-se 52 respostas ao Questionário Pedagógico de 

Docentes, distribuindo-se pelo 1º ano, nos cursos e turmas apresentados no Gráfico III.3. 

Verifica-se uma distribuição diferente à dos Alunos, com a maior percentagem de respostas 

de Docentes a leccionar os cursos de Instalação e Reparação de Computadores (IRC) com 
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60% do total de respostas, seguido de Animação Sociocultural (ASC) e por fim as respostas 

do curso de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos (TGEI).  

 

 
Gráfico III.3: Docentes por Ano, Curso e Turma – Arruda dos Vinhos. 

Relativamente ao Tipo de Aula onde foi respondido o questionário, 25 Questionários 

foram respondidos em Aulas Teóricas e 14 em aulas Práticas, registando-se treze “valores 

em falta” na identificação desta categoria. 

 

No que respeita à distribuição pelas áreas de formação: Sociocultural, Científica e 

Tecnológica; verifica-se na Tabela III.2 que a maior percentagem de respostas é dada em 

disciplinas da área Sociocultural, seguindo-se as disciplinas da área Tecnológica. 

 
ÁREA DE 

FORMAÇÃO  

ALUNOS  DOCENTES TOTAL 

N % N % N % 

Sociocultural 284 44,4% 22 42,3% 306 44,2% 

Científica 130 20,3% 9 17,3% 139 20,1% 

Tecnológica 226 35,3% 21 40,4% 247 35,7% 

Total 640 100% 52 100% 692 100% 

Tabela III.2: Distribuição das respostas por Área de Formação 

 
Após esta breve caracterização dos respondentes e das respostas dadas a cada questionário 

importa analisar o grau de satisfação com cada dimensão: Física, Humana, Laboral, 

Pedagógica, Relação com o Exterior e Análise da Satisfação com a Avaliação da Qualidade 

da Escola.  



Análise por Escola – III – Arruda dos Vinhos                142 

 

Relatório ApQ  GIPE 

 

II  –  ANÁLISE DA DIMENSÃO FÍSICA 

 

A Dimensão Física organiza-se em três subdimensões: Espaço Envolvente, Salas de 

Trabalho e Salas de Apoio. Por sua vez, cada subdimensão divide-se em áreas: o Espaço 

Envolvente que se decompõe em Corredores, Secretaria e Recepção; as Salas de Trabalho 

dividem-se em Local de Trabalho, Sala de Professores e Sala de Coordenação; as Salas de 

Apoio são constituídas pelo Bar, Centro de Recursos e Instalações Sanitárias; e por fim as 

Salas de Aula. 

Cada uma das áreas foram avaliadas através da questão “Refira qual o seu Grau de 

Satisfação em relação aos seguintes ESPAÇOS FÍSICOS (ambiente, limpeza, dimensões, 

recursos)”. As Salas de Aula foram avaliadas nas áreas de Ambiente, Limpeza, Mobiliário, 

Dimensão e Recursos Materiais. 

Serão analisadas as respostas dos Alunos, Docentes e Funcionários. 
 

1. ESPAÇO ENVOLVENTE 

CORREDORES 

Os Corredores foram avaliados por todos os grupos respondentes num total de 183 

respostas, 159 respostas no grupo Alunos, 17 respostas no grupo Docentes e 7 no grupo 

Funcionários. 

A satisfação em relação aos Corredores para cada grupo respondente pode observar-se na 

Tabela III.3.  

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 20,4% 5,6% 25% 

Muito Insatisfeito 3,7% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 3,7% 0,0% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 5,6% 0,0% 0,0% 

Ligeiramente Satisfeito 9,3% 5,6% 0,0% 

Satisfeito 50,0% 50,0% 25,0% 

Muito Satisfeito 7,4% 38,9% 50,0% 

Tabela III.3: Grau de Satisfação com os Corredores. 

Verifica-se que a maioria das respostas de avaliação é de Satisfeito no grupo dos Alunos 

e dos Docentes, sendo que os Funcionários são grupo com mais respostas de Muito 

Satisfeito. O grupo de Alunos é aquele onde se verifica o maior nível de Insatisfação com os 

Corredores. 
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No Gráfico III.4 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que a maioria das respostas está entre Ligeiramente e Muito Satisfeito 

(73,7%) e que 9,2% das opiniões encontra-se na área da Insatisfação. 

 

 

 

 

 

Gráfico III.4: Satisfação Geral com os Corredores. 

 

PÁTIOS 

Os Pátios foram avaliados por todos os grupos respondentes num total de 76 respostas, 

não se verificando valores em falta. Na Tabela III.4 pode-se observar o grau de satisfação em 

relação aos Pátios para cada grupo de respondentes. 

 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 3,7% 5,6% 25,0% 
Muito Insatisfeito 1,9% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 1,9% 5,6% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 3,7% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 11,1% 11,1% 0,0% 

Satisfeito 55,6% 38,9% 0,0% 
Muito Satisfeito 22,2% 38,9% 75,0% 

 Tabela III.4: Grau de Satisfação com os Pátios. 

 Verifica-se que a maioria das respostas de avaliação situa-se entre Satisfeito e Muito 

Satisfeito, nos três grupos, sendo os Funcionários o grupo com mais respostas de Muito 

Satisfeito.  

No Gráfico III.5 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que a maioria dos respondentes, cerca de 88,2% encontra-se na área da 

satisfação e apenas 6,6% na área da Insatisfação. 
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Gráfico III.5: Satisfação Geral com os Pátios. 

SECRETARIA 

A Secretaria foi avaliada por todos os grupos respondentes num total de 76 respostas.  

A satisfação em relação aos espaços da Secretaria para cada grupo respondente pode 

observar-se na Tabela III.5. Pode verificar-se que a maioria das respostas dos Docentes e 

100% do grupo dos Funcionários encontra-se Muito Satisfeito, sendo os Alunos o grupo com 

mais respostas ao nível da insatisfação, embora a maioria se encontre Satisfeito. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 3,7% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 3,7% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 1,9% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 5,6% 0,0% 0,0% 

Satisfeito 63,0% 22,2% 0,0% 
Muito Satisfeito 22,2% 77,8% 100,0% 

Tabela III.5: Grau de Satisfação com a Secretaria. 

No Gráfico III.6 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que a maioria das respostas se encontra na área de Satisfação (93,4%), 

reflectindo uma avaliação bastante positiva ao espaço da Secretaria. 



Análise por Escola – III – Arruda dos Vinhos                145 

 

Relatório ApQ  GIPE 

 
Gráfico III.6: Satisfação Geral com a Secretaria. 

 

2. SALAS DE APOIO 

BAR 

O espaço de Bar foi avaliado por todos os grupos respondentes num total de 74 respostas, 

verificando-se dois “valores em falta”. Na Tabela III.6 pode observar-se que a maioria das 

respostas de avaliação é de Satisfeito no caso dos Alunos, e de Muito Satisfeito no grupo dos 

Docentes e Funcionários. Observa-se que os Alunos são o grupo com mais respostas “Sem 

Opinião” e também com o maior nível de insatisfação com o espaço de Bar. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 36,5% 22,2% 25,0% 
Muito Insatisfeito 9,6% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 1,9% 5,6% ,0% 
Ligeiramente Satisfeito 7,7% 0,0% 0,0% 

Satisfeito 40,4% 22,2% 0,0% 
Muito Satisfeito 3,8% 50,0% 75,0% 

Tabela III.6: Grau de Satisfação com o espaço do Bar. 

No Gráfico III.7 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que um pouco mais de metade das respostas encontra-se entre Ligeiramente e 

Muito Satisfeito (58,1%), existindo uma elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”.  
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Gráfico III.7: Satisfação Geral com o espaço do Bar. 

 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

As Instalações Sanitárias foram avaliadas por todos os grupos respondentes num total de 

76 respostas. Na Tabela III.8 pode observar-se que a maioria das respostas de avaliação se 

situa entre Ligeiramente e Muito Satisfeito nos três grupos. O grupo de Alunos é aquele 

onde se verifica um maior número de respostas de Muito Insatisfeito, o que denota alguma 

descontentamento em relação às Instalações Sanitárias.  

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 1,9% 11,1% 0,0% 
Muito Insatisfeito 9,3% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 9,3% 5,6% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 7,4% 5,6% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 33,3% 11,1% 0,0% 

Satisfeito 24,1% 22,2% 50,0% 
Muito Satisfeito 14,8% 44,4% 50,0% 
Tabela III.7: Grau de Satisfação com as Instalações Sanitárias. 

No Gráfico III.8 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que a maioria, cerca de 75% se situa entre Ligeiramente Satisfeito e Muito 

Satisfeito, observando-se também um nível de insatisfação elevado (21,1%) com as 

Instalações Sanitárias. 
 

 
Gráfico III.8: Satisfação Geral com as Instalações Sanitárias. 
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3. SALAS DE TRABALHO 

LOCAL DE TRABALHO 

O Local de Trabalho foi avaliado pelo grupo dos Funcionários, num total de 4 respostas. 

Verifica-se no Gráfico III.9 que todas as respostas de avaliação são de Satisfeito e Muito 

Satisfeito, o que representa uma avaliação bastante positiva dos Funcionários em relação aos 

seus locais de trabalho. 

 
Gráfico III.9: Satisfação Geral com o Local de Trabalho. 

 

SALA DE PROFESSORES 

O espaço Sala de Professores foi avaliado pelos Docentes, perfazendo um total de 18 

respostas. 

Pode observar-se no Gráfico III.10 que a avaliação realizada encontra-se ao nível da 

satisfação, entre Ligeiramente e Muito Satisfeito, e que quase metade dos Docentes se 

encontra Muito Satisfeito, o que reflecte uma avaliação positiva com a Sala de Professores. 

 

 
Gráfico III.10: Satisfação Geral com a Sala de Professores. 
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SALA DE COORDENAÇÃO 

O local de trabalho Sala de Coordenação foi avaliado exclusivamente pelo grupo de 

Docentes, reunindo 18 respostas no total. No Gráfico III.11 pode verificar-se que das 

respostas com opinião, 44,4% posiciona-se entre Ligeiramente e Muito Satisfeito. Pode 

observar-se que mais de metade respondeu “Sem Opinião”, porque possivelmente alguns 

Docentes respondentes não utilizam a sala de coordenação.  

 
Gráfico III.11: Satisfação Geral com a Sala de Coordenação. 

 

 

4. SALAS DE AULAS 

 

 As Salas de Aula foram avaliadas nas áreas de Ambiente, Mobiliário, Limpeza, 

Dimensão e Recursos Materiais no Questionário Pedagógico de Alunos e Docentes através 

da questão: 

 

 

Ambiente  
Qual o seu Grau de Satisfação com:  Subáreas 

1 A climatização (temperatura, ar, humidade) Climatização 

2 A iluminação da sala Iluminação 

3 A acústica, isto é, a sala permite que se ouça bem o que se diz, em qualquer ponto da sala Acústica 

4 O nível de ruído Ruído 

 

 

Mobiliário  

Qual o seu Grau de Satisfação com:  Subáreas 

5 A adequação do mobiliário a estas aulas/sessões Adequação 

6 A quantidade de mobiliário existente Quantidade 
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Condições do Espaço  
Qual o seu Grau de Satisfação com:  Subáreas 

7 A limpeza da sala Limpeza 

8 O espaço existente na sala para o desenvolvimento destas aulas/sessões Espaço 

 

Recursos Materiais 
Qual o seu Grau de Satisfação com:  Subáreas 

9 A adequação dos equipamentos tecnológicos (ex. computadores, videoprojector) a estas aulas/sessões Adequação 

10 O número de equipamentos tecnológicos disponíveis para estas aulas/sessões Quantidade 

11 A possibilidade de utilizar os equipamentos tecnológicos existentes na sala Possibilidade de Utilização 

 

 

As Salas de Aulas foram analisadas através de uma escala compreendida entre 1 (um) e 6 

(seis), onde 1 (um) corresponde a Muito Insatisfeito e 6 (seis) a Muito Satisfeito. A média 

será um valor decimal entre 1 (um) e 6 (seis), considerando-se as respostas dadas até 3 (três) 

como respostas na área de Insatisfação e, a partir de 4 (quatro), na área de Satisfação. 

Considerando as 6 salas avaliadas em Arruda dos Vinhos foram analisados os dados 

relativos a 640 respostas de Alunos e de 52 dos Docentes num total de 692 respostas em 

relação às salas de aulas e ginásio, neste caso o Pavilhão Multiusos de Arruda dos Vinhos. 

 

 

Na Tabela III.8 pode observar-se o número de salas e o tipo de Sala correspondente.  

Tipo de Sala N.º das Salas 

Sala Teórica 3, 5, 6 

Laboratório de Informática 9 

Laboratório de Hardware 11 

Pavilhão Ginásio 

Tabela III.8: Número e Tipo de Salas. 

 

As salas de aula de Arruda dos Vinhos foram avaliadas por cada turma de acordo com a 

disciplina que estava a ser leccionada à data da aplicação do questionário. Assim, uma turma 

que tivesse, por hipótese, quatro aulas de diferentes disciplinas na mesma sala poderá ter 

respondido às perguntas relativas a essa sala quatro vezes, pois, entende-se que de acordo com 

o tipo de aula – teórica ou prática, e os requisitos da disciplina, a sala pode estar mais ou 

menos adequada. Justificando-se assim que o número de respostas avaliadas em algumas salas 

sejam elevados. 
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Na tabela seguinte apresenta-se o número médio de respostas dadas para cada sala, 

verificando-se que a sala teórica 5 foi avaliada por um maior número de respondentes e que 

não houve respostas com opinião por parte dos Docentes em relação ao Ginásio.  

 
 

 

 

 

 
Tabela III.9: Número médio de respostas por Sala. 

 

De seguida serão analisadas as respostas dadas por Alunos e Docentes para cada uma das 

salas de Arruda dos Vinhos em todas as áreas e subáreas. 
 

SALA 3 

A sala 3 reuniu uma média de 80 respostas por cada subárea, tendo sido avaliada, por duas 

turmas do curso IRC, num total de oito aulas. Esta é uma sala Teórica, avaliada em aulas 

teóricas nas três componentes de formação, designadamente, Sociocultural, Científica e 

Tecnológica, verificando-se que as três componentes foram avaliadas de forma satisfatória, 

em especial pelos Docentes, nas aulas Teóricas da área Tecnológica ( X = 5,9).  

Os valores médios de satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, 

Condições do Espaço e Recursos, como ilustra o Gráfico III.12. 

Gráfico III.12: Valores Médios de Satisfação com a Sala 3. 

  
Salas 

  
3 5 6 9 11 Ginásio 

Nº médio  
de  

respostas 

Alunos 67 180 96 65 74 36 

Docentes 13 10 6 6 13 --- 

X Total 80 190 102 71 87 36 
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Verifica-se que a sala obteve uma avaliação positiva ( X = 4,7), sobretudo da parte dos 

Docentes que estão ligeiramente mais satisfeitos ( X = 5,2) do que os Alunos ( X = 4,7). É 

possível observar que a Climatização é a subárea que reúne mais respostas de Insatisfação por 

parte dos respondentes, sobretudo pelos Docentes. 
 

SALA 5 

A sala Teórica 5 foi avaliada em oito aulas, por uma turma do curso de ASC, numa média 

de 190 respostas com opinião por subárea. Esta sala foi avaliada em aulas teóricas nas três 

componentes de formação e em aulas práticas da componente Tecnológica, sendo estas aulas 

melhor avaliadas, embora apenas pelos Docentes. No Gráfico seguinte podem observar-se os 

valores médios de satisfação para cada uma das subáreas. 

Gráfico III.13: Valores Médios de Satisfação com a Sala 5. 

 

Através da análise das respostas, verificou-se que a Limpeza é a subárea com mais 

respostas de Insatisfação para os Alunos, ao contrário dos Docentes que a avaliam de forma 

bastante satisfatória. Por outro lado, observa-se que o Ruído é avaliado pelos Docentes com 

alguma Insatisfação. De uma forma geral, a sala foi avaliada de forma mais satisfatória pelos 

Docentes que os Alunos, verificando-se que os valores médios encontram-se ao nível da 

Satisfação ( X = 4,2). 
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SALA 6 

Relativamente à sala 6, verifica-se que foi avaliada por duas turmas, a maioria de TGEI, 

num total de seis aulas, contando com uma média de 102 respostas por cada subárea. A sala 6 

é uma sala teórica, tendo sido avaliada apenas em aulas teóricas, em disciplinas das três 

componentes de formação, verificando-se que as aulas da componente Tecnológica foram 

avaliadas com menor satisfação pelos Alunos ( X = 3,7), não se observando quaisquer 

respostas do grupo de Docentes nesta àrea.   

No Gráfico III.14 pode-se observar que os Docentes revelam-se mais Insatisfeitos na área 

dos Recursos Materiais relativamente à Possibilidade de Utilizar Equipamentos. Pode 

verificar-se pelos valores médios de satisfação, que os respondentes revelam-se Satisfeitos 

com a sala 6 ( X = 4,5).  

Gráfico III.14: Valores Médios de Satisfação com a Sala 6. 

SALA 9 

No que respeita à Sala 9, analisando as respostas com opinião, constata-se que a mesma 

foi avaliada por três turmas, sobretudo do curso de IRC, num total de quatro aulas de duas 

disciplinas. A sala 9 é um Laboratório de Informática e foi analisado em aulas práticas, nas 

componentes Sociocultural e Científica, reunindo uma média de 71 respostas com opinião, 

por cada subárea. Através da análise dos dados, verifica-se que os Alunos avaliam com maior 

satisfação as aulas da componente Tecnológica, não se registando respostas do grupo de 

docentes nestas aulas.  
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Como se pode observar no Gráfico III.15 a sala 15, foi avaliada de uma forma geral por 

todos os respondentes de forma ligeiramente satisfatória ( X = 3,9), verificando-se que os 

Docentes encontram-se muito insatisfeitos com a Climatização e avaliam com uma média de 

satisfação mais baixa a Quantidade e Possibilidade de Utilização dos Materiais. 

Gráfico III.15: Valores Médios de Satisfação com a Sala 9. 

SALA 11 

No caso da sala 11, analisando as respostas com opinião, verifica-se que a mesma foi 

avaliada por duas turmas de TGEI, num total de três aulas, com uma média de 87 respostas 

com opinião em cada subárea. A sala 11 é um Laboratório de Hardware e foi avaliado em 

aulas teóricas e, sobretudo em aulas práticas da componente Tecnológica, verificando-se que 

a sala obteve uma avaliação positiva por parte dos respondentes, sobretudo pelos Alunos nas 

aulas teóricas.  

Os valores médios de satisfação distribuem-se pelo Gráfico III.16, observando-se que a 

sala tem uma avaliação satisfatória ( X = 4,7) por parte dos respondentes, em que o 

Mobiliário e as Condições de Espaço são as áreas que reúnem mais respostas de satisfação. 

Os Docentes demonstram alguma insatisfação com a Quantidade de Materiais Tecnológicos 

do Laboratório.  



Análise por Escola – III – Arruda dos Vinhos                154 

 

Relatório ApQ  GIPE 

Gráfico III.16: Valores Médios de Satisfação com a Sala 11. 
 
 

GINÁSIO 

O Ginásio foi avaliado pelas quatro turmas, em quatro aulas, todas do tipo Prática, numa 

média de 36 respostas com opinião por subárea. A distribuição das respostas por cada subárea 

pode ser observada no Gráfico III.17. 

 

Gráfico III.17: Valores Médios de Satisfação com o Ginásio. 
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Uma vez que o Questionário não tinha perguntas especificamente concebidas para o 

ginásio, entendeu-se que as subáreas como o Mobiliário e os Recursos Tecnológicos 

(computadores, videoprojector, etc.) não deveriam ser tidos em conta nesta avaliação. 

Verifica-se que não existem respostas com opinião no grupo dos Docentes e que de uma 

forma geral, a avaliação que os Alunos fazem do Ginásio é de Satisfação ( X = 4,6).  

 

ANÁLISE GERAL DAS ÁREAS E SUBÁREAS 

No total contabilizaram-se 6224 respostas com opinião, relativamente às salas de 

Arruda dos Vinhos, cada área reuniu, em média, mais de 560 respostas, à excepção dos 

Recursos Materiais, cuja média de respostas com opinião é ligeiramente inferior, cerca de 

547.  

Os Recursos Tecnológicos foi a área avaliada de forma mais satisfatória, onde a 

Adequação e a Possibilidade de Utilização dos materiais são as subáreas que reúnem mais 

respostas de satisfação. A Climatização foi a subárea relativa ao Ambiente com mais 

respostas de insatisfação, embora na globalidade, esta área tenha sido avaliada de forma 

positiva. A avaliação feita às Condições do Espaço é ligeiramente inferior em relação às 

outras áreas, em que a Limpeza foi a subárea avaliada de forma mais negativa. A avaliação 

feita ao Mobiliário das salas é, na globalidade, de satisfação.  

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM AS SALAS DE AULA 

Após uma análise a cada área da dimensão física, avaliada nas salas de aula, importa 

perceber como foi avaliada cada sala de Arruda dos Vinhos, por cada grupo respondente. No 

Gráfico III.18 pode observar-se a avaliação média feita por Alunos e Docentes, verificando-se 

que para os Docentes o Laboratório de Informática (n.º 9) é a sala avaliada de forma mais 

negativa, embora se encontre na área da satisfação. No caso dos Alunos a sala Teórica n.º 5 é 

avaliada com uma média de satisfação mais baixa, o que difere da opinião dos Docentes. 

Verificou-se ainda que a Sala Teórica (nº 3) é a que reúne maior satisfação por parte dos 

respondentes.  

Pode observar-se ainda que o Ginásio aparece com uma avaliação satisfatória por parte 

dos Alunos. 
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Gráfico III.18: Satisfação Geral com as Salas de Aulas. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A DIMENSÃO FÍSICA 

 

Após a análise das subdimensões Espaço Envolvente, Salas de Apoio e Salas de 

Trabalho que compõem a Dimensão Física importa comparar os níveis de Satisfação e 

Insatisfação em cada uma, assim como observar o Grau de Satisfação Total com esta 

dimensão. 

No Gráfico III.19 é possível perceber que a Dimensão Física é positivamente avaliada, 

sendo o Local de Trabalho e a Sala de Professores os espaços que reúnem maior nível de 

Satisfação, enquanto as Salas de Apoio (Instalações Sanitárias e o Bar) obtêm mais 

respostas de Insatisfação. Importa ainda notar que o Bar obteve um número elevado de 

respostas “Sem Opinião”. 
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Gráfico III.19: Satisfação Geral com cada Subdimensão da Dimensão Física. 

 

O Grau de Satisfação Geral dos respondentes em relação à Dimensão Física pode ser 

observado no Gráfico III.20 verificando-se que, aproximadamente 79% das respostas 

encontram-se entre Ligeiramente e Muito Satisfeito, enquanto cerca de 6% se situa na área 

da Insatisfação.  

 
Gráfico III.20: Satisfação Geral com a Dimensão Física. 

 

Podemos verificar que predominam respostas na área da satisfação, no geral da 

Dimensão Física, o que constitui um aspecto muito positivo da avaliação feita à escola de 

Arruda dos Vinhos. Contudo, é também importante considerar a existência das respostas ao 

nível de insatisfação, sobretudo em relação às Salas de Apoio da dimensão Física, sendo 

importante ter estes aspectos em conta, no sentido de se realizar as alterações necessárias a 

uma avaliação positiva por parte dos actores. 
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III  –  ANÁLISE DA DIMENSÃO H UMANA 

 

A Dimensão Humana divide-se em quatro subdimensões: Serviços e Produtos, 

Hierarquia e Relações Interpessoais.  

Os Serviços são compostos pelo Bar, Transportes, Recepção, Secretaria, Serviços 

Financeiros, Recursos Humanos e os Serviços de Apoio à Direcção, analisando-se também os 

Produtos do Bar. 

A Hierarquia refere-se à Direcção, Director Geral, Director de Recursos Humanos, 

Chefe de Serviços Financeiros, Direcção Pedagógica, Direcção de Pólo e Chefia Directa. 

A subdimensão Relações Interpessoais é composta por Alunos, Turma, Docentes, 

Funcionários, Colegas de Trabalho, Coordenadores de Curso, Líderes de Grupo Disciplinar e 

Orientadores Educativos de Turma (OET).  

De seguida serão analisadas todas as respostas dos três grupos de respondentes: Alunos, 

Docentes e Funcionários. 

1. SERVIÇOS 

 

Os Serviços foram avaliados através da questão “Refira qual o seu Grau de Satisfação 

em relação aos SERVIÇOS (Atendimento, Apoio, Eficácia) prestados pelo (a):”.  
 

BAR 

A satisfação em relação ao serviço de Bar para cada grupo respondente pode observar-

se na Tabela III.11.  

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 9,3% 11,1% 0,0% 
Muito Insatisfeito 7,4% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 5,6% 11,1% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 7,4% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 11,1% 11,1% 0,0% 

Satisfeito 38,9% 50,0% 100,0% 
Muito Satisfeito 20,4% 16,7% 0,0% 

Tabela III.11: Grau de Satisfação com o Serviço de Bar. 

Os valores percentuais da tabela decorrem da análise de 76 respostas, 54 respostas no 

grupo Alunos, 18 respostas no grupo Docentes e 4 no grupo Funcionários.  
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Pode verificar-se que a maioria das respostas de avaliação é de Satisfeito nos três 

grupos, em que os Alunos e os Docentes reúnem mais respostas de Muito Satisfeito. Os 

Alunos são também o grupo com maior Insatisfação com o Serviço de Bar. 

No Gráfico III.21 seguinte pode observar-se o grau de satisfação geral dos 76 

questionários analisados, verificando-se que a maioria das respostas está entre Ligeiramente 

e Muito Satisfeito (73,7%) e 17,1% entre Ligeiramente e Muito Insatisfeito. 

 
Gráfico III.21: Satisfação Geral com o Serviço do Bar. 

Esta avaliação é complementada com as respostas dadas em relação aos Produtos do 

Bar, analisadas na Tabela III.12. 

Os Produtos foram avaliados através da questão “Refira qual o seu Grau de Satisfação 

em relação aos PRODUTOS (Quantidade, Qualidade, Variedade) do (a):”.  

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 9,3% 16,7% 0,0% 
Muito Insatisfeito 7,4% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 7,4% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 1,9% 5,6% 25,0% 
Ligeiramente Satisfeito 18,5% 5,6% 0,0% 

Satisfeito 31,5% 61,1% 75,0% 
Muito Satisfeito 24,1% 11,1% 0,0% 

Tabela III.12: Grau de Satisfação com os Produtos de Bar. 

Foram contabilizadas 75 respostas nesta subdimensão, seguindo a distribuição pelos 

grupos o padrão anteriormente descrito. Pode verificar-se que os Alunos são o grupo com 

maior número de respostas de Muito Insatisfeito, apesar de a maioria das suas respostas ser 

de satisfação. Os Docentes são o grupo mais satisfeito com os produtos do Bar. No caso dos 

Funcionários a avaliação feita aos serviços do Bar é bastante positiva. 

No respeitante à Satisfação Geral, tendo em conta as respostas de todos os grupos, 

observa-se no Gráfico III.22 que os produtos são avaliados de forma mais positiva do que os 
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serviços. Verifica-se que a maioria das respostas estão entre Ligeiramente e Muito Satisfeito, 

cerca de 73,7% e 17,1% situam-se na área de Insatisfação. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico III.22: Satisfação Geral com os Produtos do Bar. 

 

TRANSPORTES 

Em relação aos Transportes, foram analisadas 53 respostas de Alunos, registando-se um 

“valor em falta”. Este serviço foi avaliado apenas por Alunos, por este ser um serviço 

disponibilizado por esta escola para que os Alunos realizem as deslocações para a Arruda dos 

Vinhos. 

No entanto, importa ter em atenção que no questionário a questão referia-se apenas aos 

“Transportes”, não havendo especificação “Transportes disponibilizados pela escola”, o que 

pode ter levado a algum enviesamento na resposta, pois alguns Alunos podem ter respondido 

em relação aos transportes públicos que utilizam na deslocação para a escola. 

 

Pode observar-se o grau de satisfação geral dos Alunos em relação aos Transportes no 

Gráfico seguinte.  

 
Gráfico III.23: Satisfação Geral com os Transportes. 
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Verifica-se que o Serviço de Transportes foi avaliado com alguma insatisfação, em que 

aproximadamente 30% de respostas estão entre Ligeiramente e Muito Insatisfeito, o que 

constitui um aspecto a ser analisado com maior atenção, no sentido de se averiguar os factores 

que podem estar na origem do descontentamento. Observa-se também uma percentagem 

elevada de respostas “Sem Opinião” (30,2%), provavelmente por existir dentro do grupo de 

respondentes muitos Alunos residentes na área de Arruda dos Vinhos que não utilizam este 

serviço.  

 

SECRETARIA  

O serviço de Secretaria foi avaliado num total de 75 respostas, encontrando-se um 

"valor em falta". 

Na Tabela III.13 pode observar-se que a maioria das respostas são de Satisfação, sendo 

os Docentes e os Funcionários os grupos que avaliam mais positivamente estes serviços. Os 

Alunos também fazem uma avaliação positiva, embora sejam o grupo que apresenta mais 

respostas de insatisfação no total. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 5,7% 5,6% 0,0% 
Muito Insatisfeito 5,7% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 1,9% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 11,3% 0,0% 0,0% 

Satisfeito 49,1% 16,7% 25,0% 
Muito Satisfeito 26,4% 77,8% 75,0% 

Tabela III.13: Grau de Satisfação com a Secretaria. 

No Gráfico III.24 pode observar-se o grau de Satisfação com os serviços da Secretaria. 

Ao considerar as respostas de todos os grupos verifica-se que aproximadamente 89% se situa 

entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito, o que constitui uma avaliação bastante 

positiva aos Serviços da Secretaria.  

 
Gráfico III.24: Satisfação Geral com a Secretaria. 
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SERVIÇOS FINANCEIROS 

Os Serviços Financeiros foram avaliados num total de 22 respostas, não existindo 

"valores em falta". Não se analisam as respostas do Grupo dos Alunos uma vez que não 

utilizam este serviço. 

As respostas dos dois grupos podem observar-se na Tabela III.14, verificando-se que 

todas as respostas se situam entre Satisfeito e Muito Satisfeito e que os Docentes apresentam 

um maior número de respostas “Sem Opinião”, possivelmente por não contactarem com este 

serviço.  

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 27,8% 0,0% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 0,0% 0,0% 

Satisfeito 33,3% 75,0% 
Muito Satisfeito 38,9% 25,0% 

Tabela III.14: Grau de Satisfação com os Serviços Financeiros. 

No Gráfico III.25 pode observar-se que o grau de Satisfação com os Serviços 

Financeiros é bastante positivo, verificando-se que as respostas com opinião situam-se na área 

da satisfação.  

 
Gráfico III.25: Satisfação Geral com os Serviços Financeiros. 

RECURSOS HUMANOS 

À questão relativa à satisfação com o serviço de Recursos Humanos foram analisadas as 

respostas do Grupo Docentes e de Funcionários, num total de 22, não se verificando qualquer 

"valor em falta". 
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Pode observar-se na Tabela III.15 que em ambos os grupos a maioria das respostas 

situa-se ao nível da satisfação, verificando-se que os Funcionários apresentam mais respostas 

de Muito Satisfeito, em relação aos Recursos Humanos. Observa-se ainda que no grupo dos 

Docentes aproximadamente 17% de respostas são “Sem Opinião”.   

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 16,7% 0,0% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 0,0% 0,0% 

Satisfeito 38,9% 50,0% 
Muito Satisfeito 44,4% 50,0% 

Tabela III.15: Grau de Satisfação com os Recursos Humanos. 

O Grau de Satisfação Geral dos dois grupos respondentes é bastante positivo, verifica-se 

no Gráfico III.26 que 84% das respostas estão situadas entre Satisfeito e Muito Satisfeito. 

 
Gráfico III.26: Satisfação Geral com os Recursos Humanos. 

 

 

SERVIÇOS DE APOIO À DIRECÇÃO 

Os Serviços de Apoio à Direcção foram avaliados por todos os Funcionários e 

Docentes, num total de 24 respostas, não existindo "valores em falta". 

Na avaliação aos Serviços de Apoio à Direcção, em ambos os grupos a maioria das 

respostas é de Muito Satisfeito, verificando-se que os Docentes apresentam mais respostas 

“Sem Opinião” (Tabela III.16). 
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 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 27,8% 0,0% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 0,0% 0,0% 

Satisfeito 33,3% 0,0% 
Muito Satisfeito 38,9% 100,0% 

Tabela III.16: Grau de Satisfação com os Serviços de Apoio à Direcção. 

Relativamente ao Grau de Satisfação dos dois grupos respondentes, verifica-se no 

Gráfico III.27 que cerca de 77% das respostas estão situadas entre Satisfeito e Muito 

Satisfeito. É contudo de notar o elevado número de respostas “Sem Opinião” que se verificou 

sobretudo no grupo dos Docentes, e que dever-se-á provavelmente a uma menor utilização 

deste serviço por parte destes. 

 
Gráfico III.27: Satisfação Geral com os Serviços de Apoio à Direcção. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A ÁREA SERVIÇOS 

Após a análise das sete subáreas dos Serviços: Bar, Transportes, Secretaria, Serviços 

Financeiros, Recursos Humanos e Serviços de Apoio à Direcção; importa comparar os níveis 

de Satisfação e Insatisfação entre elas, assim como observar o Grau de Satisfação Total com 

os Serviços. 

Comparando as subáreas em análise, como representa o Gráfico III.28, é possível 

perceber que a Secretaria e os Recursos Humanos são os serviços com maior nível de 

Satisfação, enquanto os Transportes é aquele que reúne mais respostas de Insatisfação, 

seguido do Bar. É de referir que as respostas de Satisfação foram superiores a 70% em todos 

os serviços excepto os Transportes (39,6%). 
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Gráfico III.28: Satisfação Geral com cada Serviço. 

 

Por fim, importa perceber o grau de satisfação geral dos respondentes com todos os 

serviços avaliados, que é possível observar no Gráfico III.29, verificando-se que 74% das 

respostas são de Satisfação, enquanto 8,7% se situa na área da Insatisfação. O que de uma 

forma geral constitui uma avaliação muito positiva. 

 

 
Gráfico III.29: Satisfação Geral com os Serviços. 

 

2. PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 

Foi ainda solicitada a opinião dos respondentes relativamente às Publicações Periódicas 

da EPGE, a Revista Eiffel (semestral) e a Newsletter Eiffel (mensal). 

REVISTA EIFFEL 

A Revista Eiffel foi avaliada por 54 Alunos, 18 Docentes e 4 Funcionários, num total de 

76 respostas, cuja distribuição pelos graus de satisfação se pode observar na Tabela III.17. A 
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maioria dos Alunos responde “Sem Opinião”, o que pode revelar desconhecimento da 

publicação, contudo, aqueles que avaliam a Revista têm uma opinião sobretudo positiva. Os 

Docentes e os Funcionários não dão qualquer resposta de insatisfação e revelam-se 

maioritariamente Muito Satisfeitos.  

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 40,7% 16,7% 0,0% 
Muito Insatisfeito 5,6% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 3,7% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 5,6% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 13,0% 5,6% 0,0% 

Satisfeito 22,2% 33,3% 25,0% 
Muito Satisfeito 9,3% 44,4% 75,0% 

Tabela III.17: Grau de Satisfação com a Revista Eiffel. 

No Gráfico III.30 pode observar-se a distribuição do total de respostas, observando-se 

que cerca de 33% das respostas são “Sem Opinião”. Das respostas com opinião, 

aproximadamente 57% figuram na área da satisfação e 10,5% na área de insatisfação, 

provenientes das respostas dadas pelos Alunos como se pode verificar na tabela anterior. 

  
Gráfico III.30: Satisfação Geral com a Revista Eiffel. 

 

NEWSLETTER EIFFEL 

Relativamente à Newsletter foram avaliadas 75 respostas, distribuídas de acordo com a 

Tabela III.18, onde se verifica que a percentagem de respostas “Sem Opinião” é elevada e 

superior à da Revista, especialmente no grupo dos Docentes e dos Funcionários. Das opiniões 

dadas a maioria situa-se entre Satisfeito e Muito Satisfeito, para todos os respondentes, 

sobretudo para os Funcionários e Docentes. À semelhança do que se observou na Revista, o 

grupo dos Alunos é o único grupo com respostas na área da insatisfação.  
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 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 58,5% 38,9% 50,0% 
Muito Insatisfeito 7,5% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 5,7% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 3,8% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 7,5% 5,6% 0,0% 

Satisfeito 5,7% 22,2% 25,0% 
Muito Satisfeito 11,3% 33,3% 25,0% 
Tabela III.18: Grau de Satisfação com a Newsletter Eiffel. 

No Gráfico III.31 pode observar-se a prevalência de respostas “Sem Opinião” (53,3%), 

enquanto aproximadamente 35% das respostas se situam na área de satisfação e 12% entre 

ligeiramente e muito insatisfeito.  

 
Gráfico III.31: Satisfação Geral com a Newsletter Eiffel. 

 

 

 

3. HIERARQUIA 

A Hierarquia foi avaliada através da questão “Refira qual o seu Grau de Satisfação com 

os seguintes SUPERIORES HIERÁRQUICOS (Promoção, Comunicação, Reconhecimento, 

Recompensa, Desempenho):”. 

 

DIRECÇÃO 

A Direcção da Cooptécnica foi avaliada por todos os respondentes da escola perfazendo 

um total de 74 respostas, verificando-se dois “valores em falta” 

A Tabela III.19 permite observar que a maioria dos Alunos encontra-se Satisfeito, 

apresentando uma percentagem de respostas “Sem Opinião” bastante elevada. No grupo dos 

Docentes e Funcionários verifica-se que a maioria das respostas é de Muito Satisfeito.  
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 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 30,8% 11,1% 0,0% 
Muito Insatisfeito 1,9% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 3,8% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 9,6% 0,0% 0,0% 

Satisfeito 36,5% 27,8% 0,0% 
Muito Satisfeito 17,3% 61,1% 100,0% 

Tabela III.19: Grau de Satisfação com a Direcção. 

No Gráfico III.32 pode observar-se o grau de Satisfação Geral, verificando-se que a 

maioria das respostas situa-se entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito (89,2%), 

reflectindo uma apreciação bastante positiva em relação a esta hierarquia. 

 
Gráfico III.32: Satisfação Geral com a Direcção. 

DIRECTOR GERAL 

Para avaliar o Director Geral foram analisadas as respostas do grupo Docente e dos 

Funcionários num total de 21 respostas, verificando-se um "valor em falta". 

Pode observar-se na Tabela III.20 que a maioria das respostas é de Muito Satisfeito, em 

que os Funcionários estão, na sua totalidade, Muito Satisfeitos. É de referir que não existem 

respostas de insatisfação, embora se observe 11,8% de respostas “Sem Opinião” no grupo dos 

Docentes. 

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 11,8% 0,0% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 5,9% 0,0% 

Satisfeito 17,6% 0,0% 
Muito Satisfeito 64,7% 100,0% 

Tabela III.20: Grau de Satisfação com o Director Geral. 



Análise por Escola – III – Arruda dos Vinhos                169 

 

Relatório ApQ  GIPE 

No respeitante à totalidade das respostas dos dois grupos verifica-se que 

aproximadamente 90% das respostas estão entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito, 

o que constitui uma avaliação bastante positiva ao Director Geral (Gráfico III.33).  

 

 

 

 

 
 

Gráfico III.33: Satisfação Geral com o Director Geral. 

 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 

O Director de Recursos Humanos foi avaliado pelo grupo Docente e pelo grupo dos 

Funcionários, num total de 21 respostas, existindo um “valor em falta”. 

Pode observar-se na Tabela III.21 que a maioria das respostas dos dois grupos é de 

Muito Satisfeito. É de notar que existe uma elevada percentagem de respostas “Sem 

Opinião” em ambos os respondentes, sobretudo do Docente. 

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 29,4% 25,0% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 0,0% 0,0% 

Satisfeito 23,5% 25,0% 
Muito Satisfeito 47,1% 50,0% 

Tabela III.21: Grau de Satisfação com o Director de Recursos Humanos. 

Considerando as respostas dos dois grupos verifica-se no Gráfico III.34 que 75% das 

respostas situam-se entre Satisfeito e Muito Satisfeito, não se observando respostas relativas 

à área da insatisfação. É de referir que a percentagem de respostas “Sem Opinião” é elevada, 

contudo as respostas com opinião reflectem uma avaliação bastante positiva do Director dos 

Recursos Humanos. 
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Gráfico III.34: Satisfação Geral com o Director de Recursos Humanos. 

 

CHEFE DE SERVIÇOS FINANCEIROS 

O Chefe de Serviços Financeiros foi avaliado pelo grupo Docente e pelo grupo dos 

Funcionários, num total de 22 respostas. 

Pode observar-se na Tabela III.22 que a maioria dos Docentes avalia o Director de 

Financeiro entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito, sendo que os Funcionários são o 

grupo com mais respostas de Muito Satisfeito. Contudo, verifica-se uma percentagem muito 

elevada de respostas “Sem Opinião” no grupo Docente. 

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 50,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 5,6% 0,0% 

Satisfeito 11,1% 25,0% 
Muito Satisfeito 33,3% 75,0% 

Tabela III.22: Grau de Satisfação com o Chefe de Serviços Financeiros. 

Considerando as 22 respostas verifica-se no Gráfico III.35 que a maioria das avaliações 

estão entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito, não se registando qualquer resposta 

de insatisfação. A percentagem elevada de respostas “Sem Opinião”, proveniente do grupo 

Docente, e que dever-se-á a uma menor relação destes com o Chefe de Serviços Financeiros.  

 
Gráfico III.35: Satisfação Geral com o Chefe de Serviços Financeiros. 
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DIRECÇÃO PEDAGÓGICA 

A Direcção Pedagógica é avaliada apenas pelos Docentes num total de 18 respostas, 

não existindo qualquer valor em falta. Pode verificar-se no Gráfico III.36 que a avaliação é 

bastante positiva, não havendo qualquer resposta de insatisfação, observando-se que do total 

das respostas, 55,6% é de Muito Satisfeito. 

 
Gráfico III.36: Satisfação Geral com a Direcção Pedagógica. 

 

DIRECÇÃO DE PÓLO 

A Direcção de Pólo é avaliada por todos os grupos num total de 76 respostas, não 

existindo qualquer valor em falta. Pode observar-se na Tabela III.23 que os Alunos são o 

grupo com mais respostas “Sem Opinião” e o único a responder na área da insatisfação, 

apesar das suas respostas se concentrarem sobretudo entre Satisfeito e Muito Satisfeito. Os 

Docentes e os Funcionários avaliam de forma bastante satisfatória com a maioria de respostas 

de Muito Satisfeito. 

 

 

 

 

 
 

Tabela III.23: Grau de Satisfação com a Direcção de Pólo. 

 

No Gráfico III.37 pode observar-se que aproximadamente 66% das respostas 

encontram-se entre Ligeiramente e Muito Satisfeito, o que evidencia uma avaliação positiva 

em relação à Direcção de Pólo. É de notar ainda que a percentagem de respostas na área de 

insatisfação resulta da avaliação feita pelo grupo dos Alunos, como podemos observar na 

tabela atrás apresentada. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 33,3% 11,1% 25,0% 
Muito Insatisfeito 7,4% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 1,9% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 5,6% 0,0% 0,0% 

Satisfeito 29,6% 5,6% 0,0% 
Muito Satisfeito 22,2% 83,3% 75,0% 
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Gráfico III.37: Satisfação Geral com a Direcção de Pólo. 

CHEFIA DIRECTA 

Este grupo hierárquico é avaliado apenas pelos Funcionários totalizando 4 respostas, 

não existindo qualquer valor em falta. Como é possível verificar através do Gráfico III.38 a 

avaliação do grupo dos Funcionários à Chefia Directa é bastante positiva, não havendo 

qualquer resposta na área da insatisfação, existindo uma elevada percentagem de respostas de 

Muito Satisfeito. 

 
Gráfico III.38: Satisfação Geral com a Chefia Directa. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A ÁREA HIERARQUIA 

Após a análise das sete subáreas dos Grupos Hierárquicos: Direcção, Director Geral, 

Director de Recursos Humanos, Chefe de Serviços Financeiros, Direcção Pedagógica, 

Direcção de Pólo e Chefia Directa; importa comparar os níveis de Satisfação e Insatisfação 

entre estes grupos, assim como observar o Grau de Satisfação Geral com a Hierarquia 

(Gráfico III.39). 

Comparando as subáreas em análise é possível perceber que a Chefia Directa, avaliada 

pelos Funcionários, é o grupo com maior nível de Satisfação, seguido do Director Geral e a 

Direcção Pedagógica, enquanto a Direcção de Pólo é aquele que reúne mais respostas de 
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Insatisfação. É de referir que as respostas de Satisfação foram superiores a 50% em todos os 

grupos hierárquicos. 

Gráfico III.39: Satisfação Geral com cada Grupo Hierárquico. 

 

Por fim, importa perceber o grau de satisfação geral dos respondentes com todas as 

hierarquias avaliadas, que é possível observar no Gráfico III.40. Verifica-se que metade das 

respostas é de Muito Satisfeito e que apenas 1,5% se situa na área da Insatisfação, o que 

constitui um grau de satisfação bastante positivo com as estruturas hierárquicas.  

 
Gráfico III.40: Satisfação Geral com a Hierarquia. 

 

4. RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

As Relações Interpessoais foram avaliadas através da questão “Refira qual o seu Grau de 

Satisfação em relação às RELAÇÕES INTERPESSOAIS (Comunicação, Apoio, Integração) 

com o (s) /a:”.  
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ALUNOS 

As relações interpessoais com o grupo de Alunos são avaliadas por Alunos e Docentes 

decorrendo da análise total de 76 questionários gerais.  

Na Tabela III.24 pode observar-se que a maioria das respostas de todos os grupos se 

situa entre Ligeiramente e Muito Satisfeito, verificando-se mais respostas de Muito 

Insatisfeito no grupo dos Alunos. 

 Alunos Docentes 

Sem Opinião 1,9% 0,0% 
Muito Insatisfeito 3,7% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 3,7% 11,1% 
Ligeiramente Satisfeito 18,5% 5,6% 

Satisfeito 48,1% 33,3% 
Muito Satisfeito 24,1% 50,0% 

Tabela III.24: Grau de Satisfação com Alunos. 

No Gráfico III.41 pode observar-se que o grau de satisfação geral dos 72 respondentes é 

bastante positivo, verificando-se uma elevada percentagem de respostas entre Ligeiramente e 

Muito Satisfeito (90,3%), o que reflecte um bom clima relacional com os Alunos. 

 
Gráfico III.41: Satisfação Geral com Alunos. 

 
 
TURMA 

As relações interpessoais com a Turma são avaliadas apenas por Alunos através da 

análise de 54 respostas. Pode verificar-se no Gráfico III.42 que a maioria das respostas está 

entre Ligeiramente e Muito Satisfeito (90,8%), constituindo um aspecto muito positivo da 

relação entre os Alunos.  
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Gráfico III.42: Satisfação Geral com a Turma. 

DOCENTES 

A relação com o grupo Docente é avaliada por Alunos e Docentes através da análise de 

69 respostas, verificando-se três “valores em falta”. Na Tabela III.25 pode observar-se que 

ambos os grupos estão satisfeitos com as relações com o grupo docente. O grupo dos 

Docentes é aquele que avalia mais positivamente o seu grupo, não se verificando qualquer 

resposta de insatisfação. É importante notar que existe uma elevada percentagem de respostas 

“Sem Opinião” no grupo de Alunos, provavelmente porque a palavra “Docente” pode não ter 

sido compreendida por alguns alunos, o que justificaria os dados encontrados.  

 Alunos Docentes 

Sem Opinião 40,4% 11,8% 
Muito Insatisfeito 1,9% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 1,9% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 9,6% 0,0% 

Satisfeito 25,0% 11,8% 
Muito Satisfeito 21,2% 76,5% 

Tabela III.25: Grau de Satisfação com os Docentes. 

No Gráfico III.43 verifica-se que a maioria das respostas está entre Ligeiramente e 

Muito Satisfeito (≈64%) e apenas 2,9% de respostas na área de insatisfação, decorrente da 

avaliação feita por Alunos. Todavia, a análise geral revela um bom clima relacional entre 

todos os grupos em relação aos Docentes da Escola de Arruda dos Vinhos. 
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Gráfico III.43: Satisfação Geral com os Docentes. 

 

FUNCIONÁRIOS 

A relação interpessoal com os Funcionários é avaliada por todos os grupos respondentes 

num total de 76 respostas. Pode observar-se na Tabela III.26 que todos os respondentes estão 

satisfeitos com as relações interpessoais, sobretudo os Funcionários com todas as respostas 

em Muito Satisfeito. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 9,3% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 16,7% 0,0% 0,0% 

Satisfeito 44,4% 16,7% 0,0% 
Muito Satisfeito 29,6% 83,3% 100,0% 

Tabela III.26: Grau de Satisfação com os Funcionários. 

 

O Gráfico III.44 permite verificar que não existem respostas na área da insatisfação, 

sendo que do total 46% das respostas são de Muito Satisfeito, o que traduz um bom clima 

relacional com os Funcionários.  

 
Gráfico III.44: Satisfação Geral com os Funcionários. 
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COLEGAS DE TRABALHO 

A relação interpessoal com os Colegas de trabalho é avaliada pelos Funcionários num 

total de 4 respostas. O Gráfico III.45 permite observar que a quase totalidade é de Muito 

Satisfeito, reflectindo assim um sentimento muito positivo relativamente ao clima 

interpessoal entre Funcionários. 

 
Gráfico III.45: Satisfação Geral com os Colegas de Trabalho. 

 

COORDENAÇÃO DE CURSO 

A relação interpessoal com a Coordenação de Curso é avaliada por Alunos e Docentes, 

num total de 69 respostas, encontrando-se três “valores em falta”. Na Tabela III.27 observa-se 

que a maioria das respostas é de satisfação em ambos os grupos respondentes, revelando-se 

os Docentes mais satisfeitos e os Alunos mais descontentes. É de notar a elevada percentagem 

de respostas “Sem Opinião” em ambos os grupos de respondentes, e que pode reflectir um 

menor contacto com os Coordenadores de Curso.  

 Alunos Docentes 

Sem Opinião 19,6% 27,8% 
Muito Insatisfeito 3,9% 0,0% 

Insatisfeito 5,9% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 5,9% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 43,1% 5,6% 

Satisfeito 21,6% 66,7% 
Muito Satisfeito 19,6% 27,8% 

Tabela III.27: Grau de Satisfação com a Coordenação de Curso. 

 

O Gráfico III.46 permite observar que mais de metade das respostas situam-se entre 

Ligeiramente e Muito Satisfeito e que 7% das respostas, provenientes da avaliação dos 

Alunos, encontram-se ao nível da insatisfação, embora na globalidade, a relação com os 

Coordenadores seja avaliada de forma positiva. 
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Gráfico III.46: Satisfação Geral com a Coordenação de Curso. 

 

LÍDERES DE GRUPO DISCIPLINAR 

A relação interpessoal com os Líderes de Grupo Disciplinar é avaliada apenas pelos 

Docentes, num total de 18 respostas. O Gráfico III.47 permite observar que a totalidade das 

opiniões dadas é de Muito Satisfeito, reflectindo um sentimento muito positivo relativamente 

ao clima interpessoal entre Docentes e Líderes de Grupo Disciplinar.  

 
Gráfico III.47: Satisfação Geral com os Líderes de Grupo Disciplinar. 

Observa-se que existe uma percentagem elevada de respostas “Sem Opinião”, que 

dever-se-á provavelmente a um menor contacto por parte dos Docentes, com este grupo de 

trabalho. 

 

ORIENTADORES EDUCATIVOS DE TURMA (OET) 

A relação interpessoal com os OET é avaliada por Alunos e Docentes, num total de 71 

respostas, verificando-se um “valor em falta”. Na Tabela III.28 observa-se que a maioria das 

respostas situa-se entre Ligeiramente e Muito Satisfeito em ambos os grupos respondentes, 

revelando-se os Docentes mais satisfeitos. É de notar que os Alunos apresentam uma elevada 

percentagem de respostas “Sem Opinião”, o que constitui um aspecto menos positivo que 
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deve ser analisado com maior atenção, sendo de esperar que exista uma relação de maior 

proximidade entre Alunos e OET’s.  

 Alunos Docentes 

Sem Opinião 20,8% 11,1% 
Muito Insatisfeito 1,9% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 1,9% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 13,2% 0,0% 

Satisfeito 37,7% 11,1% 
Muito Satisfeito 24,5% 77,8% 

Tabela III.28: Grau de Satisfação com os Orientadores Educativos de Turma. 

 

O Gráfico III.48 permite observar que existe um bom clima relacional com os 

Orientadores Educativos de Turma por parte de Alunos e Docentes, uma vez que cerca de 

79% das respostas se situam entre na área da satisfação, verificando-se também que 

aproximadamente 3% dos respondentes se encontra insatisfeito, avaliação feita pelos Alunos, 

como se pode constatar na tabela anteriormente apresentada. 

 

 
Gráfico III.48: Satisfação Geral com os Orientadores Educativos de Turma. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A ÁREA RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

Após a análise das oito subáreas: Alunos, Turma, Docentes, Funcionários, Colegas de 

Trabalho, Coordenadores de Curso, Líderes de Grupo Disciplinar e Orientadores Educativos 

de Turma (OET); importa comparar os níveis de Satisfação e de Insatisfação entre elas, assim 

como observar o Grau de Satisfação Total com as Relações Interpessoais. 

Comparando as subáreas em análise, como representa o Gráfico III.49, é possível 

perceber que as relações interpessoais com os Colegas de Trabalho são aquelas com maior 

nível de Satisfação (100%), seguindo-se os Funcionários, os Alunos e a Turma, sendo que 
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são também os Alunos, aqueles que reúnem mais respostas de Insatisfação. É de referir que 

as respostas de Satisfação foram iguais ou superiores a 55% em todas as subáreas (78% em 

média). 

 
Gráfico III.49: Satisfação Geral com cada Grupo Relacional. 

 

O grau de satisfação geral dos respondentes com todos os grupos relacionais avaliados 

pode ser observado no Gráfico III.50 verificando-se que 88% das respostas estão entre 

Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito, enquanto 3,6% se situa na área da Insatisfação, 

reflectindo um bom clima relacional na Escola de Arruda dos Vinhos. 
 

 
Gráfico III.50: Satisfação Geral com as Relações Interpessoais. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A DIMENSÃO HUMANA 

Após a análise das subdimensões Serviços, Hierarquia e Relações Interpessoais que 

compõem a Dimensão Humana importa comparar os níveis de Satisfação e Insatisfação em 

cada uma, assim como observar o Grau de Satisfação Total com esta dimensão. 
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No Gráfico III.51 é possível perceber que a Dimensão Humana é positivamente 

avaliada, sendo as Relações Interpessoais aquelas com maior nível de Satisfação, enquanto 

os Serviços reúnem mais respostas de Insatisfação. 

 
Gráfico III.51: Satisfação Geral com cada Subdimensão da Dimensão Humana. 

 

O Grau de Satisfação Geral dos respondentes em relação à Dimensão Humana pode ser 

observado no Gráfico III.52 verificando-se que, aproximadamente 77% das respostas são de 

Satisfação, enquanto 4,6% se situa na área da Insatisfação, evidenciando uma avaliação 

positiva à Dimensão Humana. 
 

 

 

 

 

 

 
Gráfico III.52: Satisfação Geral com a Dimensão Humana. 
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IV –  ANÁLISE DA DIMENSÃO LABORAL  

 

A Dimensão Laboral divide-se em duas subdimensões: Horário e Organização de 

Tarefas. O Horário é composto pela Organização do Horário, Assiduidade e Pontualidade. A 

Organização de Tarefas é composta pela Distribuição, Adequação, Explicação/Apoio, 

Autonomia e Desempenho. 

Nesta dimensão serão analisadas apenas as respostas do grupo de Funcionários. 

A Dimensão Laboral foi avaliada através da questão “Refira qual o seu Grau de 

Satisfação com a ORGANIZAÇÃO LABORAL enquanto funcionário da Cooptécnica em 

relação a (ao):”. 

1. HORÁRIO 

HORÁRIO 

O Horário foi avaliado pela totalidade dos Funcionários respondentes ao questionário, 

num total de 4 respostas, cuja distribuição pode observar-se no Gráfico III.53. A totalidade 

das respostas situa-se entre Satisfeito e Muito Satisfeito, não se encontrando qualquer 

resposta na área da insatisfação, revelando um nível elevado de satisfação dos Funcionários 

com o seu horário. 

 
Gráfico III.53: Satisfação Geral com o Horário. 

 

ASSIDUIDADE 

A assiduidade foi igualmente avaliada num total de 4 respostas, podendo observar-se no 

Gráfico III.54 que todas as respostas são de Muito Satisfeito, o que indica que todos os 

Funcionários se sentem bastante satisfeitos com a sua assiduidade. 
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Gráfico III.54: Satisfação Geral com a Assiduidade. 

 

PONTUALIDADE 

O grau de satisfação com a Pontualidade foi analisado através de 4 respostas do grupo 

de Funcionários (Gráfico III.55). Tal como na avaliação feita à Assiduidade, a totalidade dos 

Funcionários estão Muito Satisfeitos com a sua Pontualidade. 

 
Gráfico III.55: Satisfação Geral com a Pontualidade. 

 

 

2. ORGANIZAÇÃO DE TAREFAS 

 

DISTRIBUIÇÃO 

A Distribuição de Tarefas foi avaliada com um total de 4 respostas, cuja representação 

pode observar-se no Gráfico III.56, verificando-se que a maioria está Muito Satisfeito, 

indicando um elevado nível de satisfação com a Distribuição de Tarefas.  
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Gráfico III.56: Satisfação Geral com a Distribuição de Tarefas. 

 

ADEQUAÇÃO DAS TAREFAS 

A Adequação de Tarefas foi avaliada com um total de 4 respostas, não se verificando 

qualquer valor em falta. No Gráfico III.57 pode observar-se que as respostas se situam todas 

na área de satisfação, existindo 100% de respondentes Muito Satisfeitos. 

 
Gráfico III.57: Satisfação Geral com a Adequação das Tarefas. 

 
APOIO 

O grau de satisfação com o Apoio é analisado a partir de 4 respostas no total, podendo 

observar-se no Gráfico III.58 que todas as respostas se reúnem na área da Satisfação, 

existindo 75% de respondentes Muito Satisfeitos, o que significa que os Funcionários se 

sentem satisfeitos com o apoio sentido. 

 
Gráfico III.58: Grau de Satisfação com o Apoio. 
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AUTONOMIA 

Relativamente à Autonomia analisaram-se 4 respostas, observa-se que a totalidade das 

respostas se situam na área da Satisfação, verificando-se 75% dos respondentes Muito 

Satisfeitos, como mostra o Gráfico III.59. 

 
Gráfico III.59: Grau de Satisfação com a Autonomia. 

 

DESEMPENHO 

Relativamente ao Desempenho analisaram-se 4 respostas, que se distribuem na 

totalidade em Muito Satisfeito, como se pode observar no Gráfico III.60. Estes valores 

revelam um grau de satisfação muito positivo com o desempenho de funções na Escola da 

Arruda dos Vinhos. 

 
Gráfico III.60: Grau de Satisfação com o Desempenho. 
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GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A DIMENSÃO LABORAL 

 

Após a análise das subdimensões Horário e Organização de Tarefas que compõem a 

Dimensão Laboral importa comparar os níveis de Satisfação e Insatisfação em cada uma, 

assim como observar o Grau de Satisfação Total com esta dimensão. 

No Gráfico III.61 é possível perceber que a Dimensão Laboral é positivamente avaliada, 

verificando-se que todas as áreas reúnem o nível máximo de Satisfação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico III.61: Satisfação Geral com cada Subdimensão da Dimensão Laboral. 

 

O Grau de Satisfação Geral dos respondentes em relação à Dimensão Laboral pode ser 

observado no Gráfico III.62, verificando-se que 100% das respostas se encontram na área da 

satisfação, em que 84,4% das respostas são de Muito Satisfeito, valores que revelam que os 

Funcionários fazem uma avaliação muito positiva ao nível da Dimensão Laboral. 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico III.62: Satisfação Geral com a Dimensão Laboral. 
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V –  ANÁLISE DA DIMENSÃO PEDAGÓGICA  

A Dimensão Pedagógica divide-se em quatro subdimensões: Curso, Aulas, Formação 

em Contexto de Trabalho e Projectos Finais.  

No caso da Escola de Arruda dos Vinhos, que se encontrava no seu primeiro ano de 

funcionamento e até à data da aplicação dos questionários os Alunos ainda não tinham 

passado pela experiência da Formação em Contexto de Trabalho nem pelos Projectos Finais, 

pelo que serão analisadas apenas as respostas dadas ao Questionário Geral por Alunos no que 

se refere ao Curso que estão a frequentar. As respostas ao Questionário Pedagógico por 

Alunos e Docentes relativamente à subdimensão Aulas serão apresentadas no capítulo final 

deste relatório. 

Na subdimensão Curso serão analisadas as respostas ao Questionário Geral, dadas por 

Alunos no que se refere ao Curso que estão a frequentar, sendo que as dimensões relativas à 

Satisfação, Utilidade e Conhecimentos do Curso foram já apresentadas no Relatório Geral.  

 
 

1. CURSO 

A satisfação com o curso foi avaliada por Alunos no Questionário Geral através da 

resposta à questão: “Refira qual o seu grau de satisfação com o curso que está a frequentar”. 

Pode observar-se no Gráfico III.63 a distribuição das 54 respostas pelos graus de 

satisfação, verificando-se que prevalecem as respostas entre Ligeiramente e Muito Satisfeito 

(64,8%), existindo 14,8% de Alunos que evidenciaram Insatisfação com os cursos que estão a 

frequentar. 

 

 

 

 

 

Gráfico III.63: Grau de Satisfação com o Curso.  
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VI –  ANÁLISE DA DIMENSÃO RELAÇÃO COM O EXTERI OR 

 

A Dimensão de Relação com o Exterior divide-se em seis subdimensões: Oferta 

Educativa, Divulgação e Matrícula/Inscrição.  

Neste relatório serão analisadas apenas as respostas dadas pelos Alunos e Docentes no 

Questionário Geral relativas à subdimensão Oferta Educativa, dado que as restantes foram já 

apresentadas no Relatório Geral.  

 

1. OFERTA EDUCATIVA 

A Oferta Educativa foi avaliada no Questionário Geral através da questão “Refira qual o 

seu Grau de Satisfação com a Oferta Educativa (cursos existentes) “. Os valores percentuais 

decorrem da análise de 54 respostas no grupo de Alunos e de 18 respostas no grupo dos 

Docentes, não existindo valores em falta. 

A satisfação em relação à Oferta Educativa para cada grupo respondente pode observar-

se na Tabela III.29. Verifica-se que a maioria das respostas para ambos os respondentes 

encontram-se entre Ligeiramente e Muito Satisfeito, apesar de aproximadamente 19% de 

respostas dos Alunos se encontrarem na área da insatisfação, observando-se também uma 

elevada percentagem de respostas “Sem Opinião” por parte destes.  

 Alunos Docentes 

Sem Opinião 16,7% 11,1% 

Muito Insatisfeito 9,3% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 9,3% 0,0% 

Ligeiramente Satisfeito 14,8% 22,2% 

Satisfeito 29,6% 38,9% 

Muito Satisfeito 20,4% 27,8% 

Tabela III.29: Grau de Satisfação com a Oferta Educativa. 

No Gráfico 56 pode observar-se a distribuição das respostas de Alunos e Docentes, 

verificando-se que a maioria das respostas (70,8%) situa-se entre Ligeiramente e Muito 

Satisfeito e aproximadamente 14% na área da Insatisfação, o que na globalidade indica uma 

avaliação positiva em relação à Oferta Formativa.  
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Gráfico III.64: Satisfação Geral com Oferta Formativa. 

 

2. DIVULGAÇÃO DA OFERTA 

A Divulgação foi avaliada pelos Alunos no Questionário Geral através questão “Refira 

qual o seu grau de satisfação com a divulgação da oferta formativa”. Obteve-se um total de 53 

respostas, registando-se um “valor em falta”. No Gráfico III.65 pode verificar-se que a 

maioria das respostas, cerca de 62% encontram-se entre Ligeiramente e Muito Satisfeito e 

que 13,2% das avaliações estão ao nível da insatisfação.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico III.65: Satisfação Geral com a Divulgação. 
 
 
 

3. MATRÍCULA/INSCRIÇÃO 

Por fim, na dimensão de Relação com o Exterior foi avaliado o processo de Matrícula 

no Questionário Geral, através da questão “Qual o seu grau de satisfação com o processo de 

matrícula/inscrição”. Responderam a esta questão 53 Alunos, observando-se um “valor em 

falta”.  
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No Gráfico III.66 pode observar-se o grau de satisfação dos respondentes em relação ao 

processo de matrícula, verificando-se que a maior percentagem de respostas é dada na área de 

Satisfação, com 66% das respostas entre Ligeiramente e Muito Satisfeito e que 13,2% das 

avaliações estão ao nível da insatisfação.  

 

 

 

 

 

Gráfico III.66: Grau de Satisfação com a Matrícula. 
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VII  –  ANÁLISE DA SATISFAÇÃ O COM A AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ESCOLA 

No Questionário Geral foi pedido aos respondentes que revelassem o seu grau de 

satisfação com o presente estudo através da questão “Refira qual o seu grau de satisfação com 

o estudo acerca da qualidade da escola – o questionário que está a preencher”. 

A distribuição das 75 respostas pode observar-se na tabela seguinte, onde se verifica que 

as respostas se situam predominantemente na área de satisfação, sendo o grupo dos 

Funcionários aquele que avalia este estudo de forma totalmente positiva. Pode ainda 

verificar-se que o grupo de Alunos é o único que dá respostas de Muito Insatisfeito e que a 

percentagem de respostas “Sem Opinião” neste grupo é bastante elevada. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 30,2% 5,6% 0,0% 
Muito Insatisfeito 3,8% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 3,8% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 13,2% 33,3% 0,0% 

Satisfeito 30,2% 33,3% 0,0% 
Muito Satisfeito 18,9% 27,8% 100,0% 

Tabela III.30: Grau de Satisfação com o estudo ApQ. 

 

No Gráfico III.67 verifica-se a predominância de respostas entre Ligeiramente e Muito 

Satisfeito (72%) e de aproximadamente 5,3% de respostas na área da insatisfação. Note-se 

ainda a percentagem elevada de respostas “Sem Opinião”, na sua maioria provenientes das 

respostas dadas pelos Alunos, como se pode observar na tabela atrás apresentada.   

 
Gráfico III.67: Satisfação Geral com o estudo ApQ. 
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VIII  –  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS –  ARRUDA DOS VINHOS  

Após a apresentação dos resultados gerais e sua análise encontra-se que os respondentes 

estão sobretudo Satisfeitos com a Escola de Arruda dos Vinhos, uma vez que em todos os 

domínios de avaliação as respostas entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito, ou seja, 

as respostas na área da satisfação, foram sempre superiores às respostas de insatisfação. 

Contudo, há alguns aspectos avaliados de forma menos positiva que merecem especial 

atenção. 

Para facilitar a análise comparativa dos resultados foram organizadas 5 tabelas de 

síntese, uma para cada dimensão. É de notar que as percentagens apresentadas nem sempre 

totalizam os 100% pois representam apenas as respostas com opinião, a restante percentagem, 

a das respostas “Sem Opinião”, não é apresentada nas tabelas. 

 

A Dimensão Física foi positivamente avaliada, como se pode constatar na Tabela 

III.31, sendo o Local de Trabalho e a Sala de Professores os espaços que reúnem maior nível 

de Satisfação, enquanto as Instalações Sanitárias registaram mais respostas negativas, 

sobretudo do grupo de Alunos.  

Dimensão Física Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos Respondentes com 

mais respostas na 
área de 

Insatisfação 
%  

Respostas na 
área de 

Satisfação 

%  
Respostas na 

área de 
Insatisfação 

Espaço Envolvente 85 7  
Corredores A/D/F 74 9 A 

Pátios A/D/F 88 7 A/D 
Secretaria A/D/F 93 4 A 

Salas de Apoio 67 15  
Bar A/D/F 58 9 A 

Instalações Sanitárias A/D/F 75 21 A 
Salas de Trabalho 81 0  

Local de Trabalho F 100 0 -- 
Sala de Professores D 100 0 -- 

Sala de Coordenação D 44 0 -- 
Salas de Aula Valor Médio de Satisfação = 4,5 

-- 

A/D 

Salas Mais 
Satisfatórias 

Salas a Ter em 
Atenção 

3 9 D 
 5 A 

Tabela III.31: Síntese de Avaliação à Dimensão Física. 
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É importante ter em conta que as instalações sanitárias devem ser um espaço de higiene 

e privacidade que permita a utilização segura por parte de todos, requerendo a sua preservação 

por parte de quem utiliza e pelo facto de se ter verificado que, em termos gerais, cerca de 21% 

das respostas são de insatisfação com este espaço é um aspecto a analisar cuidadosamente.  

Em relação às Salas de Aula verificou-se que as Condições do Espaço (Limpeza e 

Espaço Disponível) reuniram mais respostas de satisfação por parte dos respondentes, sendo 

importante ter em conta que a Climatização é a subárea pior avaliada. Ambos os grupos 

consideram a sala teórica n.º 3 como a mais satisfatória. Os Alunos avaliam com menor 

satisfação a sala teórica n.º 5, enquanto para os Docentes o Laboratório de Informática é o 

espaço que reúne maior insatisfação. 

Apesar de predominarem algumas respostas na área da insatisfação, existe 

predominantemente satisfação no geral da Dimensão Física.  

  

No que respeita à Dimensão Humana pode-se concluir que esta é positivamente 

avaliada (77% de respostas na área da Satisfação), sendo as Relações Interpessoais a área com 

maior nível de Satisfação, como ilustra a Tabela III.32.  

Os Serviços são a área onde se encontram valores de menor satisfação, especialmente 

nos Transportes, constituindo um aspecto a ter em conta no sentido de se perceber com maior 

detalhe quais as razões que levam os Alunos a estarem insatisfeitos (e.g.: o horário, o trajecto, 

as condições do veículo, a segurança da viagem, entre outras); tentando perceber se esses 

aspectos podem ser melhorados. 

Por outro lado, verifica-se também que os serviços de Secretaria, Recursos Humanos, 

Serviços de Apoio à Direcção e Serviços Financeiros são avaliados de forma bastante 

positiva, sobretudo pelos Docentes e Funcionários. 

Dimensão Humana Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos Respondentes 

com mais 
respostas na área 

de Insatisfação 
%  

Respostas 
na área de 
Satisfação 

%  
Respostas 
na área de 

Insatisfação 
Serviços 74 9 -- 

Bar A/D/F 74 17 A 
Produtos Bar A/D/F 75 14 A 
Transportes A 40 30 A 
Secretaria A/D/F 90 5 A 

Serviços Financeiros D/F 77 0 -- 
Recursos Humanos D/F 86 0 -- 

SAD D/F 77 0 -- 
Publicações Periódicas 46 11 -- 
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Revista A/D/F 57 10 A 
Newsletter A/D/F 35 12 A 

Hierarquia 78 1 -- 
Direcção A/D/F 72 4 A 

Director Geral D/F 90 0 -- 
Director de Recursos Humanos D/F 71 0 -- 
Chefe de Serviços Financeiros D/F 59 0 -- 

Direcção Pedagógica D 90 0 -- 
Direcção de Pólo A/D/F 66 7 A 

Chefia Directa F 100 0 -- 
Relações Interpessoais 80 4 -- 

Alunos A/D 90 8 A 
Turma A 87 7 A 

Docentes A/D 64 3 A 
Funcionários A/D/F 93 0 -- 

Colegas de Trabalho F 100 0 -- 
Coordenadores de Curso A/D 71 7 A 

Líderes do Grupo Disciplinar D 56 0 -- 
Orient. Educ. de Turma A/D 79 3 A 

Tabela III.32: Síntese de Avaliação à Dimensão Humana. 

Na avaliação realizada à Hierarquia, a Chefia Directa, o Director Geral e a Direcção 

Pedagógica constituem as estruturas com mais respostas de Satisfação. No domínio das 

Relações Interpessoais todas as áreas reuniram elevada satisfação, sendo possível perceber 

que as relações com os Colegas de Trabalho registam o maior nível de Satisfação, seguindo-se 

os Funcionários, enquanto os Alunos são aqueles que reúnem mais respostas de Insatisfação, 

ainda que 87% das respostas sejam de satisfação com o clima relacional.  

Relativamente à avaliação realizada à Revista Eiffel e à Newsletter, verificou-se um 

elevado número de respostas “Sem Opinião” (43,1%), revelando possivelmente algum 

desconhecimento das publicações, especialmente no grupo de Alunos, apesar de 

predominarem respostas na área de satisfação. Estes valores indicam que pode ser 

importante, melhorar a divulgação das publicações, principalmente junto dos Alunos.  

A Dimensão Laboral foi avaliada de forma muito positiva, como se pode observar na 

Tabela III.33. O Grau de Satisfação Geral dos respondentes com esta dimensão contou com 

84% das respostas de Muito Satisfeito, não se registando qualquer resposta negativa. 

 

Dimensão Laboral Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos Respondentes 

com mais 
respostas na área 

de Insatisfação 
% 

 Respostas 
na área de 
Satisfação 

%  
Respostas 
na área de 

Insatisfação 
Horário 100 0 -- 

Horário F 100 0 -- 
Assiduidade F 100 0 -- 
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Pontualidade F 100 0 -- 
Organização de Tarefas 100 0 -- 

Distribuição F 100 0 -- 
Adequação das Tarefas F 100 0 -- 

Apoio F 100 0 -- 
Autonomia F 100 0 -- 

Desempenho F 100 0 -- 
Tabela III.33: Síntese de Avaliação à Dimensão Laboral. 

 

Na Dimensão Pedagógica, verificou-se que prevalecem as respostas de Satisfeito em 

relação ao Curso, sendo que no último capítulo pode-se analisar a avaliação feita às Aulas 

nesta escola.   

Dimensão Pedagógica Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos Respondentes com 

mais respostas na 
área de 

Insatisfação 
% 

Respostas 
na área de 
Satisfação 

%  
Respostas 
na área de 

Insatisfação 
Curso A 65 15 A 

Tabela III.34: Síntese de Avaliação à Dimensão Pedagógica. 

A análise da Dimensão de Relação com o Exterior evidenciou sobretudo uma 

avaliação positiva (Tabela III.35), apesar de se verificar para todas as subáreas uma 

percentagem de respostas negativas por parte dos Alunos que devem ser tidas em conta, no 

sentido de se perceber as razões subjacentes e melhorando.  

Dimensão Relação com 
Exterior Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos Respondentes com 

mais respostas na 
área de 

Insatisfação 
% 

 Respostas 
na área de 
Satisfação 

%  
Respostas 
na área de 

Insatisfação 
Oferta Educativa A/D 71 14 A 

Divulgação A 62 13 A 
Matrícula A 66 13 A 

Tabela III.35: Síntese de Avaliação à Dimensão Relação com o Exterior. 

Por fim, após referidos alguns aspectos de insatisfação, que merecem especial atenção 

na investigação e trabalho futuros, importa notar que alguns pontos desta avaliação obtiveram 

graus de satisfação muito elevados, em especial ao nível da dimensão humana o Serviço de 

Secretaria, na Hierarquia a Chefia Directa, nas Relações Interpessoais de um modo geral, a 

Dimensão Laboral no seu todo, na Dimensão da Relação com o Exterior destaca-se a Oferta 

Formativa.  



Análise por Escola – IV - Entroncamento I                196 

 

Relatório ApQ  GIPE 

 

 

  

IV - ENTRONCAMENTO I 
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I  -  CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES 

Responderam ao Questionário Geral no Entroncamento I 128 indivíduos, não existindo 

"valores em falta" na identificação do tipo de respondente, pelo que na Tabela IV.1 podemos 

observar a distribuição dos 128 respondentes. As respostas nesta escola representam cerca de 

11% do total de respondentes ao questionário, sendo a maioria Alunos, com uma expressão 

de mais de 86% do total de respostas. 

É ainda de notar que apenas existem Alunos, Docentes e Funcionários na escola do 

Entroncamento I, por somente se desenvolverem Cursos do Ensino Profissional e de 

Educação e Formação de Jovens. 

CATEGORIA DE 

RESPONDENTE 
NÚMERO PERCENTAGEM  

Alunos 93 72,7% 

Docentes/Formadores 24 18,8% 

Funcionários 11 8,6% 

Total 128 100% 

Tabela IV.1: Distribuição dos Respondentes por Categoria 

No Gráfico IV.1 pode observar-se a distribuição das percentagens de Alunos a frequentar 

cada um dos cursos: Técnico de Gestão (TG), Técnico de Gestão e Equipamentos 

Informáticos (TGEI), Técnico de Higiene, Segurança no Trabalho e Ambiente (THSTA), 

Instalação e Reparação de Computadores (IRC), Práticas Administrativas (PA) e o Curso 

Práticas Técnico-Comerciais (TS).  

 

 
Gráfico IV.1: Alunos por Curso - Entroncamento I 
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Verifica-se que existem mais Alunos a frequentar os cursos de THSTA e uma 

percentagem inferior de Alunos no curso de PTC. 

 

Questionário Pedagógico de Alunos 

No Entroncamento I os Alunos responderam a um total de 598 Questionários 

Pedagógicos, que se distribuem pelos anos, cursos e turmas como mostra o Gráfico 3. Pode 

observar-se que as únicas respostas de Alunos de 3º ano são referentes ao curso de TGEI e de 

TG. 

A maior percentagem de respostas foi de Técnico de Higiene, Segurança no Trabalho e 

Ambiente (THSTA) representando aproximadamente 59% do total e de Técnico de Gestão de 

Equipamentos Informáticos (TGEI), que conta com cerca de 20% de respostas. Verifica-se 

que a maioria das respostas foi dada por Alunos do 2º ano. Pode ainda observar-se que não 

existem respostas da turma de Práticas Técnico-Comerciais, por se encontrarem em estágio no 

período em que estes Questionários Pedagógicos aplicados. 

 
Gráfico IV.2: Alunos por Ano, Curso e Turma - Entroncamento I. 

Relativamente ao Tipo de Aula onde foi respondido o questionário, a maioria foi 

respondida em Aulas Teóricas (403 respostas) e 189 em aulas Práticas, registando-se 6 

“valores em falta”. 
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Questionário Pedagógico de Docentes 

No Entroncamento I obtiveram-se 41 respostas de Docentes ao Questionário 

Pedagógico de Docentes, estas distribuem-se pelos anos, cursos e turmas como mostra o 

Gráfico IV.3. Verificando-se uma distribuição semelhante à das respostas de Alunos, com a 

maior percentagem de respostas de Docentes a leccionar os cursos de Técnico de Higiene, 

Segurança no Trabalho e Ambiente (THSTA), representando 47,5% do total, e de Técnico de 

Gestão de Equipamentos Informáticos (TGEI), que conta com 20% de respostas.  

 
Gráfico IV.3: Docentes por Ano, Curso e Turma – Entroncamento I. 

Relativamente ao tipo de aula onde foi respondido o questionário, 25 foram respondidos 

em Aulas Teóricas e 14 em aulas Práticas, registando-se 2 “valores em falta”. 

No que respeita à distribuição pelas áreas de formação: Sociocultural, Científica e 

Tecnológica; verifica-se na Tabela IV.2 que a maior percentagem de respostas é dada em 

disciplinas da área Sociocultural, sobretudo no caso dos Alunos, seguindo-se as disciplinas 

da área Tecnológica. 

 
ÁREA DE 

FORMAÇÃO  

ALUNOS  DOCENTES TOTAL 

N % N % N % 

Sociocultural 244 40,8% 17 41,5% 261 40,8% 

Científica 87 14,5% 7 17,7% 94 14,7% 

Tecnológica 267 44,6% 17 41,5% 284 44,4% 

Total 598 100% 41 100% 639 100% 

Tabela IV.2: Distribuição das respostas por Área de Formação 
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II  –  ANÁLISE DA DIMENSÃO FÍSICA 

 

A Dimensão Física organiza-se em três subdimensões: Espaço Envolvente, Salas de 

Trabalho e Salas de Apoio. Por sua vez, cada subdimensão divide-se em áreas, 

designadamente, o Espaço Envolvente, que se decompõe em Corredores, Secretaria e 

Recepção; as Salas de Trabalho, que se dividem em Local de Trabalho, Sala de Professores 

e Sala de Coordenação; as Salas de Apoio, constituídas pelo Bar, Centro de Recursos e 

Instalações Sanitárias; e por fim as Salas de Aula. 

Cada uma das áreas foram avaliadas através da questão “Refira qual o seu Grau de 

Satisfação em relação aos seguintes ESPAÇOS FÍSICOS (ambiente, limpeza, dimensões, 

recursos) ”. As Salas de Aula foram avaliadas nas áreas de Ambiente, Limpeza, Mobiliário, 

Dimensão e Recursos Materiais. 

Serão analisadas as respostas dos Alunos, Docentes e Funcionários. 
 

1. ESPAÇO ENVOLVENTE 

CORREDORES 

Os Corredores foram avaliados por todos os grupos respondentes num total de 128 

respostas, 93 respostas no grupo Alunos, 24 respostas no grupo Docentes e 11 no grupo 

Funcionários. A satisfação em relação aos Corredores para cada grupo respondente pode 

observar-se na Tabela IV.3. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 3,2% 4,2% 0,0% 
Muito Insatisfeito 5,4% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 11,8% 8,3% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 20,4% 8,3% 9,1% 
Ligeiramente Satisfeito 32,3% 41,7% 27,3% 

Satisfeito 24,7% 37,5% 54,5% 
Muito Satisfeito 2,2% 0,0% 9,1% 

Tabela IV.3: Grau de Satisfação com os Corredores. 

Verifica-se que a maioria das respostas de avaliação é de Satisfeito, nos três grupos, 

sendo os Funcionários o grupo com mais respostas de Satisfeito, não registando qualquer 

resposta “Sem Opinião”. Os Alunos e os Docentes reúnem, na maioria respostas na área da 

satisfação, contudo são os grupos mais insatisfeitos com os Corredores, principalmente os 

Alunos.  
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No Gráfico IV.4 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que a maioria das respostas está entre Ligeiramente e Muito Satisfeito (65,6%) 

e que 31,3% situam-se entre Ligeiramente e Muito Insatisfeito, o que denota alguma 

insatisfação com o Corredores. 

 
Gráfico IV.4: Satisfação Geral com os Corredores. 

 

PÁTIOS 

Os Pátios foram avaliados por todos os grupos respondentes num total de 128 respostas, 

não se observando “valores em falta”. Na Tabela IV.4 pode-se observar o grau de satisfação 

em relação aos Pátios para cada grupo de respondentes. 

 

 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 1,1% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 3,2% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 24,7% 4,2% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 14,0% 8,3% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 25,8% 25,0% 9,1% 

Satisfeito 30,1% 50,0% 54,5% 
Muito Satisfeito 1,1% 12,5% 36,4% 

 Tabela IV.4: Grau de Satisfação com os Pátios. 

 Verifica-se que a maioria das respostas de avaliação situa-se entre Satisfeito e Muito 

Satisfeito nos três grupos, sendo os Alunos o grupo mais insatisfeito com os pátios.  

No Gráfico IV.5 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que a maioria dos respondentes, cerca de 66% encontra-se na área da 

Satisfação, observando-se ainda que aproximadamente 32% das respostas estão entre 

Ligeiramente e Muito Insatisfeito, o que representa alguma insatisfação, especialmente por 

parte dos Alunos. 
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Gráfico IV.5: Satisfação Geral com os Pátios. 

 

SECRETARIA 

A Secretaria foi avaliada por todos os grupos respondentes num total de 128 respostas, não se 

observando “valores em falta”.  

A satisfação em relação aos espaços da Secretaria para cada grupo respondente pode 

observar-se na Tabela 5. Verifica-se que a maioria das respostas é de Satisfeito em todos os 

grupos, sendo os Docentes o grupo com mais respostas de Muito Satisfeito, enquanto os 

Alunos são os que reúnem mais respostas na área da insatisfação.  

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 2,2% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 1,1% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 2,2% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 8,6% 4,2% 9,1% 
Ligeiramente Satisfeito 19,4% 8,3% 27,3% 

Satisfeito 57,0% 62,5% 45,5% 
Muito Satisfeito 9,7% 25,0% 18,2% 

Tabela IV.5: Grau de Satisfação com a Secretaria. 

No Gráfico IV.6 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que a maioria das respostas se encontra na área de satisfação (88,3%) e 10,2% 

na área de insatisfação. 
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Gráfico IV.6: Satisfação Geral com a Secretaria. 

 

RECEPÇÃO 

A Recepção foi avaliada por todos os grupos respondentes num total de 127 respostas, 

registando-se um “valor em falta”.  

A satisfação em relação aos espaços de Recepção para cada grupo respondente pode 

observar-se na Tabela IV.6. Verifica-se que a maioria das respostas de avaliação é de 

Satisfeito, nos três grupos, sendo os Docentes o grupo com mais respostas de Muito 

Satisfeito e os Alunos o grupo que reúne mais respostas na área da Insatisfação. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 3,2% 4,2% 10,0% 
Muito Insatisfeito 2,2% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 1,1% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 9,7% 4,2% 30,0% 
Ligeiramente Satisfeito 23,7% 8,3% 10,0% 

Satisfeito 47,3% 45,8% 40,0% 
Muito Satisfeito 12,9% 37,5% 10,0% 

Tabela IV.6: Grau de Satisfação com a Recepção. 

No Gráfico IV.7 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que a maioria das respostas se encontra na área de satisfação (83,5%) e 12,6% 

na área de insatisfação. 
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Gráfico IV.7: Satisfação Geral com a Recepção. 

 

2. SALAS DE APOIO 

BAR 

O espaço de Bar foi avaliado por todos os grupos respondentes num total de 127 

respostas e na Tabela IV.7 pode observar-se que a maioria das respostas de avaliação é de 

Satisfeito, nos três grupos, sendo os Alunos o grupo com mais respostas de Muito Satisfeito 

e verificando-se também que os Docentes apresentam um número elevado de respostas ao 

nível da Insatisfação. A maioria das respostas da avaliação dos Funcionários é de 

Ligeiramente Satisfeito.  

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 4,3% 16,7% 0,0% 
Muito Insatisfeito 20,7% 12,5% 0,0% 

Insatisfeito 16,3% 16,7% 9,1% 
Ligeiramente Insatisfeito 9,8% 8,3% 18,2% 
Ligeiramente Satisfeito 26,1% 12,5% 54,5% 

Satisfeito 21,7% 33,3% 18,2% 
Muito Satisfeito 1,1% ,0% 0,0% 

Tabela IV.7: Grau de Satisfação com o espaço do Bar. 

No Gráfico IV.8 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que apesar de a maioria das respostas se encontrar entre Ligeiramente e Muito 

Satisfeito (50,4%), cerca de 43% das respostas estão entre Ligeiramente e Muito Insatisfeito, 

o que denota alguma Insatisfação com o espaço de Bar, que merece análise e correcção desta 

situação. 
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Gráfico IV.8: Satisfação Geral com o espaço do Bar. 

 

CENTRO DE RECURSOS 

O espaço de Centro de Recursos foi avaliado por todos os grupos respondentes num 

total de 128 respostas e na Tabela IV.8 pode observar-se que a maioria das respostas dos 

Alunos e dos Funcionários encontra-se entre Ligeiramente Satisfeito e Satisfeito. O grupo 

dos Docentes apresenta uma elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”, e 29,2% das 

respostas com opinião situam-se ao nível de Insatisfação. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 25,8% 45,8% 18,2% 
Muito Insatisfeito 5,4% 12,5% 0,0% 

Insatisfeito 6,5% 4,2% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 11,8% 12,5% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 23,7% 16,7% 27,3% 

Satisfeito 22,6% 8,3% 54,5% 
Muito Satisfeito 4,3% 0,0% 0,0% 

Tabela IV.8: Grau de Satisfação com o espaço do Centro de Recursos. 

No Gráfico IV.9 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que, apesar de a maioria das respostas se encontrar entre Ligeiramente e Muito 

Satisfeito (48,4%), 22,7% das respostas estão entre Ligeiramente e Muito Insatisfeito, o que 

denota um nível de Insatisfação elevado com o espaço do Centro de Recursos, o que deve ser 

encarado como um dado negativo a ser analisado e melhorado. 
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Gráfico IV.9: Satisfação Geral com o espaço do Centro de Recursos. 

 

SALA DE ALUNOS 

O espaço Sala de Alunos foi avaliado pelos Alunos, contabilizando-se um total de 92 

questionários analisados. Pode observar-se no Gráfico IV.10 que existe uma elevada 

insatisfação com a Sala de Alunos, verificando-se que a maioria das respostas (58,7%) 

situa-se entre Ligeiramente e Muito Insatisfeito, e que 33,7% das respostas encontram-se na 

área da satisfação. É um aspecto a ter em conta, que deve ser analisado no sentido de se 

perceber o que motiva esta insatisfação dos Alunos com este espaço, no sentido de produzir 

melhorias que permitam que esta sala seja seu uso e agrado. 

 
Gráfico IV.10: Satisfação Geral com a Sala de Alunos. 

 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

As Instalações Sanitárias foram avaliadas por todos os grupos respondentes num total 

de 128 respostas. Na Tabela IV.9 pode observar-se que a maioria das respostas de avaliação 

se situa entre Ligeiramente Satisfeito e Satisfeito no grupo dos Alunos e dos Docentes, não 

existindo qualquer resposta de Muito Satisfeito. O grupo de Alunos é aquele onde se verifica 
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o maior nível de Insatisfação com 32,3% de respostas de Muito Insatisfeito, o que denota 

um elevado número de respostas de insatisfação em relação às Instalações Sanitárias.  

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 2,2% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 32,3% 29,2% 0,0% 

Insatisfeito 33,3% 20,8% 18,2% 
Ligeiramente Insatisfeito 17,2% 20,8% 18,2% 
Ligeiramente Satisfeito 11,8% 16,7% 36,4% 

Satisfeito 3,2% 12,5% 18,2% 
Muito Satisfeito 0,0% 0,0% 9,1% 
Tabela IV.9: Grau de Satisfação com as Instalações Sanitárias. 

 

No Gráfico IV.11 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se um nível de Insatisfação elevado, com aproximadamente 77% de respostas na 

área de Insatisfação, enquanto apenas 22% se situa entre Ligeiramente Satisfeito e Muito 

Satisfeito.  

Pode verificar-se que 28,9% dos respondentes, sobretudo, os Alunos e os Docentes, 

estão Muito Insatisfeitos com as Instalações Sanitárias, constituindo um dado preocupante, 

que deve ser revisto na escola do Entroncamento I, de forma a compreender que aspectos 

devem ser alterados nestas instalações para que elas cumpram a sua função, e os seus 

utilizadores não sintam desagrado com as mesmas. 

 
Gráfico IV.11: Satisfação Geral com as Instalações Sanitárias. 

 
 

3. SALAS DE TRABALHO 

LOCAL DE TRABALHO 

O Local de Trabalho foi avaliado pelo grupo dos Funcionários, num total de 11 

respostas. Verifica-se no Gráfico IV.12 que a maioria das respostas de avaliação é de 

Ligeiramente Satisfeito, sendo que aproximadamente 82% está entre Ligeiramente 

Satisfeito e Satisfeito, não existindo qualquer avaliação na área da insatisfação, o que 

representa uma avaliação positiva dos Funcionários em relação aos seus locais de trabalho. 
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Gráfico IV.12: Satisfação Geral com o Local de Trabalho. 

 

SALA DE PROFESSORES 

O espaço Sala de Professores foi avaliado pelos Docentes, perfazendo um total de 24 

respostas. Pode observar-se no Gráfico IV.13 que a maioria das opiniões reveladas é de 

satisfação, sendo que 58,3% das respostas se situa entre Ligeiramente e Muito Satisfeito. 

No entanto, verifica-se que 37,5% das respostas estão entre Ligeiramente e Muito Insatisfeito, 

o que reflecte alguma insatisfação com a Sala de Professores. 

 
Gráfico IV.13: Satisfação Geral com a Sala de Professores. 

 

SALA DE COORDENAÇÃO 

A Sala de Coordenação foi avaliada exclusivamente pelo grupo de Docentes, reunindo 

24 respostas no total. No Gráfico IV.14 pode verificar-se que cerca de 58% respondeu “Sem 

Opinião”, porque possivelmente alguns Docentes respondentes não utilizam a sala de 

coordenação, contudo a maioria das respostas com opinião (33,3%) situam-se entre 

Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito. 
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Gráfico IV.14: Satisfação Geral com a Sala de Coordenação. 

 

4. SALAS DE AULAS 

 

 As Salas de Aula foram avaliadas nas áreas de Ambiente, Mobiliário, Limpeza, 

Dimensão e Recursos Materiais no Questionário Pedagógico de Alunos e Docentes através 

da questão: 

 

Ambiente  
Qual o seu Grau de Satisfação com:  Subáreas 

1 A climatização (temperatura, ar, humidade) Climatização 

2 A iluminação da sala Iluminação 

3 A acústica, isto é, a sala permite que se ouça bem o que se diz, em qualquer ponto da sala Acústica 

4 O nível de ruído Ruído 

 

Mobiliário  

Qual o seu Grau de Satisfação com:  Subáreas 

5 A adequação do mobiliário a estas aulas/sessões Adequação 

6 A quantidade de mobiliário existente Quantidade 

 

Condições do Espaço  
Qual o seu Grau de Satisfação com:  Subáreas 

7 A limpeza da sala Limpeza 

8 O espaço existente na sala para o desenvolvimento destas aulas/sessões Espaço 

 

Recursos Materiais 
Qual o seu Grau de Satisfação com:  Subáreas 

9 A adequação dos equipamentos tecnológicos (ex. computadores, videoprojector) a estas aulas/sessões Adequação 

10 O número de equipamentos tecnológicos disponíveis para estas aulas/sessões Quantidade 

11 A possibilidade de utilizar os equipamentos tecnológicos existentes na sala Possibilidade de Utilização 
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As Salas de Aulas foram avaliadas através de uma escala compreendida entre 1 (um) e 

6 (seis), onde 1 (um) corresponde a Muito Insatisfeito e 6 (seis) a Muito Satisfeito. Os dados 

foram analisados e organizam-se os resultados através de tabelas que mostram as médias e 

respectivos desvios-padrão. A média será um valor decimal entre 1 (um) e 6 (seis), 

considerando-se as respostas dadas até 3 (três) como respostas na área de Insatisfação e, a 

partir de 4 (quatro), na área de Satisfação. 

Considerando as 11 salas avaliadas no Entroncamento I, foram analisados os dados 

relativos às 6311 respostas dadas pelos Alunos e das 446 respostas dadas pelos Docentes num 

total de 6757 respostas em relação às salas de aulas e ginásio, neste caso um Pavilhão 

Externo. 

Na Tabela IV.10 pode observar-se o número de salas e o tipo de Sala correspondente.  

Tipo de Sala N.º das Salas 

Sala Teórica 1, 6, 7, 13, 15, 17 e 18 
Laboratório de Informática 8, 12 e 16 

Pavilhão Externo Ginásio 
Tabela IV.10: Número e Tipo de Salas 

 

As salas de aula do Entroncamento I foram avaliadas por cada turma de acordo com a 

disciplina que estava a ser leccionada à data da aplicação do questionário. Assim, uma turma 

que tivesse, por hipótese, quatro aulas de diferentes disciplinas na mesma sala poderá ter 

respondido às perguntas relativas a essa sala quatro vezes, pois, entende-se que de acordo com 

o tipo de aula – teórica ou prática, e os requisitos da disciplina, a sala pode estar mais ou 

menos adequada. Justificando-se assim que o número de respostas avaliadas em algumas salas 

sejam elevados. 

Na Tabela IV.11 apresenta-se o número médio de respostas dadas para cada sala, 

verificando-se que a sala teórica 17 foi avaliada por um maior número de respondentes, 

enquanto as salas teóricas 7 e 13 obtiveram um número menor de avaliações.  

Tabela IV.11: Número médio de respostas por Sala 

De seguida serão analisadas as respostas dadas por Alunos e Docentes para cada uma 

das salas do Entroncamento I em todas as áreas e subáreas. 

  
Salas 

  
1 6 7 8 12 13 15 16 17 18 Ginásio 

Nº médio  
de  respostas 

Alunos 27 31 11 80 22 14 24 31 199 106 29 

Docentes 3 3 1 6 2 2 2 3 10 7 2 

x Total 30 33 12 86 24 16 26 34 209 113 31 
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SALA 1 

A sala 1 foi avaliada num total de 327 respostas, reunindo uma média de 30 respostas 

com opinião, por cada subárea. Esta é uma sala teórica avaliada apenas em aulas teóricas das 

componentes Sociocultural e Científica. Através da análise dos dados verificou-se que as 

respostas foram dadas em três aulas, apenas por uma turma (IRC). Os valores médios de 

satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, Condições do Espaço e 

Recursos, como ilustra o Gráfico IV.15. 

Gráfico IV.15: Valores Médios de Satisfação com a Sala 1. 

É possível observar que a sala reúne mais respostas de Satisfação por parte dos 

Docentes ( X = 4,8). Os Alunos revelam-se mais insatisfeitos com o Ruído e com a área dos 

Recursos Materiais da sala ( X = 4,4). No entanto, de uma forma geral, esta sala obteve uma 

avaliação Satisfatória ( X = 4,6) por parte dos respondentes. 

SALA 6 

A sala 6 foi avaliada em três aulas, pela turma de IRC, num total de 368 respostas. Esta 

sala é uma sala teórica e foi avaliada apenas em aulas teóricas das componentes Sociocultural 

e Científica, verificando-se de uma forma geral, que os Alunos avaliam de forma menos 

satisfatória as aulas teóricas, na componente Sociocultural. No Gráfico IV.16 seguinte podem 

observar-se os valores médios de satisfação para cada uma das subáreas. 
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Gráfico IV.16: Valores Médios de Satisfação com a Sala 6. 

 

Através da análise das respostas, verificou-se que os Docentes avaliam a sala de forma 

muito positiva ( X = 5,1), sendo o Ruído a subárea com mais respostas de Insatisfação (para 

ambos os respondentes). Os Alunos revelam-se ligeiramente mais insatisfeitos com a sala (

X = 4,0), apesar de a avaliação ser positiva, observando-se que os Recursos Materiais e a 

Climatização são as subáreas avaliadas de forma menos positiva.  

SALA 7  

Relativamente à sala 7, verifica-se que foi avaliada apenas numa aula teórica da 

componente de formação Sociocultural, da turma de TGEI. A sala 7 é uma sala teórica, 

tendo-se verificado que os Alunos avaliam estas aulas de forma ligeiramente mais 

insatisfatória do que os Docentes.   

No Gráfico IV.17 é possível verificar que os Docentes, de uma forma geral, avaliam 

mais positivamente a sala ( X = 4,5). Ambos os respondentes evidenciam estar menos 

satisfeitos em relação ao Mobiliário, à Limpeza e à Adequação e Possibilidade de Utilização 

dos equipamentos. Os Alunos avaliam ainda o Ruído, o Espaço da sala e a Adequação dos 

equipamentos de uma forma ligeiramente satisfatória. 
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Gráfico IV.17: Valores médios de satisfação com a Sala 7. 

 

SALA 8 

No caso da Sala 8 constata-se que a mesma foi avaliada por duas turmas de TGEI, num 

total de seis aulas. A sala 8 é um Laboratório de Informática e foi analisada em aulas 

teóricas, nas componentes Sociocultural e Tecnológica e em aulas práticas desta última, 

reunindo um total de 950 respostas, numa média de 86 respostas por cada subárea. 

Como se pode observar no Gráfico IV.18, a sala 8, foi avaliada de uma forma geral por 

todos os respondentes de forma Satisfatória ( X = 4,6), verificando-se que os Docentes 

encontram-se ligeiramente mais satisfeitos que os Alunos. 
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Gráfico IV.18: Valores Médios de Satisfação com a Sala 8. 

 

SALA 12 

No que respeita à Sala 12, um Laboratório de Informática, reuniu uma média de 24 

respostas por subárea, e foi avaliada pela turma de IRC, num total de duas aulas práticas da 

componente Tecnológica. Verifica-se que ambos os respondentes avaliam o Laboratório de 

forma satisfatória, apresentando os Alunos uma média de avaliação ligeiramente inferior à dos 

Docentes. Os valores médios de satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, 

Mobiliário, Condições do Espaço e Recursos, como ilustra o Gráfico IV.19. 

 

Gráfico IV.19: Valores Médios de Satisfação com a Sala 12. 
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É possível verificar que de uma forma geral a sala tem uma avaliação positiva ( X = 

4,8) e que os Docentes avaliam mais positivamente esta sala ( X = 5,4). Os Alunos revelam-

se satisfeitos apenas demonstrando uma ligeira satisfação com o Ruído da sala. 

 

SALA 13 

Analisando as respostas com opinião relativas à sala 13, verifica-se que esta foi avaliada 

apenas pela turma de PA, num total de 2 aulas, reunindo 172 respostas, numa média de 16 

respostas por subárea. A sala 13 é uma sala Teórica e foi avaliada exclusivamente em aulas 

teóricas da componente de formação Tecnológica, verificando-se que os Docentes apresentam 

valores de satisfação inferiores ao dos Alunos. Os valores médios de satisfação com a sala 13 

podem ser observados no Gráfico IV.20. 

Gráfico IV.20: Valores Médios de Satisfação com a Sala 8. 

 

Verifica-se que, no geral, os Alunos avaliam de forma mais satisfatória a sala ( X = 4,3) 

do que os Docentes ( X = 3,6). Os Docentes revelam-se insatisfeitos sobretudo com a 

Quantidade de Equipamentos Tecnológicos e com a Possibilidade de os Utilizar, com a 

Climatização e o Ruído da sala. Observa-se ainda que a sala reúne respostas de satisfação por 

parte dos Alunos relativamente a todas as subáreas do Ambiente e da parte dos Docentes, a 

Limpeza. 
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SALA 15 

No caso da sala 15, analisando as respostas com opinião, verifica-se que a mesma foi 

avaliada por uma turma de TGEI, num total de 2 aulas, com uma média de 26 respostas. A 

sala 15 é uma sala Teórica e foi avaliada apenas em aulas teóricas das componentes 

Sociocultural e Científica, verificando-se que os Alunos avaliam de forma mais insatisfatória 

as aulas da componente Científica.  

Os valores médios de satisfação distribuem-se pelo Gráfico IV.21, observando-se que, 

de uma forma geral, os Docentes reúnem mais respostas de satisfação ( X = 4,5) do que os 

Alunos ( X = 3,7).  Ambos os respondentes encontram-se mais insatisfeitos com os Recursos 

Materiais e com a Climatização da sala, principalmente os Alunos.  

Gráfico IV.21: Valores Médios de Satisfação com a Sala 15. 
 

 

SALA 16 

A sala 16 foi avaliada em três aulas, por três turmas, reunindo uma média de 34 

respostas por cada subárea. Esta sala é um Laboratório de Informática e foi avaliada em 

aulas práticas das componentes Sociocultural e Tecnológica, não se verificando diferenças 

significativas. Os valores médios de satisfação distribuem-se pelas áreas ilustradas no gráfico 

seguinte. 
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Gráfico IV.22: Valores Médios de Satisfação com a Sala 16. 

 

É possível observar que, de uma forma geral, a sala obteve uma avaliação satisfatória (

X = 4,3). Ambos os respondentes avaliam mais negativamente a Adequação e a Quantidade 

dos Recursos Materiais do Laboratório, principalmente os Docentes, o que é de notar, uma 

vez que se trata de um laboratório, que deve ser um local, por excelência onde existem 

recursos materiais adequados e suficientes. 

 

SALA 17 

Analisando as respostas com opinião relativa à sala 17, verifica-se que esta foi avaliada 

apenas por uma turma (THSTA), num total de oito aulas, com uma média de 209 respostas 

por subárea. A sala 17 é uma sala teórica e foi analisada em aulas teóricas das três 

componentes e em aulas práticas da componente Tecnológica, verificando-se que de uma 

forma geral, os Alunos demonstram mais insatisfação que os Docentes em todas as 

componentes. Os valores médios de satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, 

Mobiliário, Condições de Espaço e Recursos, como se pode observar no Gráfico IV.23. 

Verifica-se que, no geral, a sala tem uma avaliação ligeiramente satisfatória ( X = 4,1). 

Os Docentes avaliam a sala de forma positiva, encontrando-se menos satisfeitos, com a 

Climatização e com a Quantidade de Recursos Materiais da sala. Os Alunos apresentam uma 

média de satisfação de 3,6 valores, evidenciando mais insatisfação em relação à Subárea dos 

Recursos Materiais ( X = 3,2). 
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Gráfico IV.23: Valores Médios de Satisfação com a Sala 17. 

SALA 18 

 A sala 18 foi avaliada apenas por uma turma de THSTA, num total de 7 aulas, reunindo 

uma média de 113 respostas. Esta sala é uma sala teórica e foi avaliada em aulas teóricas das 

três componentes e numa aula prática da componente Tecnológica, não se registando 

diferenças significativas. Os valores médios de satisfação com a sala 18 encontram-se 

representados no Gráfico IV.24. 

Gráfico IV.24: Valores Médios de Satisfação com a Sala 18. 

Através da análise do gráfico verifica-se que os Docentes avaliam a sala de forma 

bastante satisfatória ( X = 5,2). Os Alunos revelam uma ligeira satisfação com a sala, 

apresentando uma média de satisfação mais baixa no que respeita à  Climatização, ao 

Mobiliário e aos Recursos Materiais e Tecnológicos da sala. 
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GINÁSIO 

O Ginásio foi avaliado por seis turmas, em seis aulas, numa média de 73 respostas. A 

distribuição das respostas por cada subárea pode ser observada no Gráfico IV.25. 

Gráfico IV.25: Valores Médios de Satisfação com o Ginásio. 

 

Uma vez que o Questionário não tinha perguntas especificamente concebidas para o 

ginásio, entendeu-se que as subáreas como o Mobiliário e os Recursos Tecnológicos 

(computadores, videoprojector, etc.) não deveriam ser tidos em conta nesta avaliação. 

Pode observar-se que os Docentes se revelam bastante satisfeitos com o Ginásio ( X = 

5,3). Os Alunos avaliam o Ginásio entre ligeiramente satisfeito e ligeiramente insatisfeito, em 

que a Climatização é a área avaliada de forma menos satisfatória. 

 

ANÁLISE GERAL DAS ÁREAS E SUBÁREAS 

No total contabilizaram-se 6757 respostas com opinião, relativamente às salas do 

Entroncamento I, cada área reuniu, em média, mais de 600 respostas, à excepção dos 

Recursos Materiais, cuja média de respostas com opinião é ligeiramente inferior, cerca de 586 

respostas.  

O Ambiente foi a área avaliada de forma mais satisfatória, onde a Acústica e a 

Iluminação são as subáreas que reúnem mais respostas de satisfação, enquanto a Climatização 

e o Ruído foram as subáreas avaliadas de forma mais negativa. A avaliação feita ao 

Mobiliário das salas é, na globalidade, de satisfação. Os respondentes revelaram-se 

igualmente satisfeitos com as Condições do Espaço. De uma forma geral a avaliação feita 

aos Recursos Tecnológicos é de ligeira satisfação. 
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GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM AS SALAS DE AULA 

Após uma análise a cada área da dimensão física, avaliada nas salas de aula, importa 

perceber como foi avaliada cada sala do Entroncamento I, por cada grupo respondente. No 

Gráfico IV.26 pode observar-se a avaliação média feita por Alunos e Docentes, verificando-se 

que para os Docentes o Laboratório de Electrónica (n.º 12) é a sala avaliada de forma mais 

positiva, seguido do Ginásio e que difere bastante da opinião dos Alunos. Verificou-se ainda 

que a Sala Teórica (nº 13) é a que reúne menor satisfação por parte dos Docentes, aspecto 

que deve ser analisado e corrigido. 

Gráfico IV.26: Satisfação Geral com as Salas de Aulas. 

Para os Alunos a Sala teórica nº 18 é avaliada com mais satisfação, enquanto o Ginásio 

obteve a avaliação mais insatisfatória, seguindo-se a sala teórica n.º 17, devendo estes dados 

ser analisados mais aprofundadamente, no sentido de se compreender a insatisfação e 

melhorar as condições necessárias.  

De uma forma geral pode-se observar que os Docentes fazem uma avaliação mais 

positiva às salas do Entroncamento I, que o geral dos Alunos. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A DIMENSÃO FÍSICA 

Após a análise das subdimensões Espaço Envolvente, Salas de Apoio e Salas de 

Trabalho que compõem a Dimensão Física importa comparar os níveis de Satisfação e 

Insatisfação em cada uma, assim como observar o Grau de Satisfação Total com esta 

dimensão. 
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No Gráfico IV.27 é possível perceber que a Dimensão Física é positivamente avaliada, 

sendo o Local de Trabalho, a Secretaria e a Recepção os espaços que reúnem maior nível 

de Satisfação, enquanto as Instalações Sanitárias obtém mais respostas de Insatisfação. 

Gráfico IV.27: Satisfação Geral com cada Subdimensão da Dimensão Física. 

 

O Grau de Satisfação Geral dos respondentes em relação à Dimensão Física pode ser 

observado no Gráfico IV.28 verificando-se que aproximadamente 58% das respostas são de 

Satisfação, enquanto cerca de 30% se situa na área da Insatisfação.  

 
Gráfico IV. 28: Satisfação Geral com a Dimensão Física. 

Apesar de predominarem as respostas na área da satisfação é de considerar a existência 

de algumas respostas ao nível de insatisfação no geral da dimensão Física. Pelo que será 

importante ter esta avaliação em conta, no sentido de se realizar as alterações necessárias a 

uma avaliação positiva por parte dos actores. 
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III  –  ANÁLISE DA DIMENSÃO HUMANA 

 

A Dimensão Humana divide-se em quatro subdimensões: Serviços e Produtos, 

Hierarquia e Relações Interpessoais.  

Os Serviços são compostos pelo Bar, Centro de Recursos, Recepção, Secretaria, 

Serviços Financeiros, Recursos Humanos e os Serviços de Apoio à Direcção, analisando-se 

também os Produtos do Bar. 

A Hierarquia refere-se à Direcção, Director Geral, Director de Recursos Humanos, 

Chefe de Serviços Financeiros, Direcção Pedagógica, Direcção de Pólo e Chefia Directa. 

A subdimensão Relações Interpessoais é composta por Alunos, Turma, Docentes, 

Funcionários, Colegas de Trabalho, Coordenadores de Curso, Líderes de Grupo Disciplinar e 

Orientadores Educativos de Turma (OET). 

De seguida serão analisadas todas as respostas dos três grupos de respondentes: Alunos, 

Docentes e Funcionários. 
1. SERVIÇOS 

Os Serviços foram avaliados através da questão “Refira qual o seu Grau de Satisfação 

em relação aos SERVIÇOS (Atendimento, Apoio, Eficácia) prestados pelo (a):”.  

BAR 

A satisfação em relação ao serviço de Bar, para cada grupo respondente, pode observar-

se na Tabela IV.12.  

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 3,3% 16,7% 9,1% 
Muito Insatisfeito 12,0% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 9,8% 4,2% 9,1% 
Ligeiramente Insatisfeito 6,5% 8,3% 18,2% 
Ligeiramente Satisfeito 25,0% 16,7% 36,4% 

Satisfeito 32,6% 41,7% 27,3% 
Muito Satisfeito 10,9% 12,5% 0,0% 

Tabela IV.12: Grau de Satisfação com o Serviço de Bar. 

Os valores percentuais da tabela decorrem da análise de 127 respostas, 92 respostas no 

grupo Alunos, 24 respostas no grupo Docentes e 11 no grupo Funcionários.  

Pode verificar-se que a maioria das respostas de avaliação encontra-se na área da 

Satisfação nos três grupos, sendo de referir que apenas Alunos e Docentes revelam respostas 

de Muito Satisfeito. Apesar disto, os Alunos são o grupo que revela maior Insatisfação em 

relação o Serviço de Bar. 
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No Gráfico IV.29 seguinte pode observar-se o grau de satisfação geral dos 127 

respondentes, verificando-se que a maioria das respostas está entre Ligeiramente e Muito 

Satisfeito (68,5%) e 25,2% entre Ligeiramente e Muito Insatisfeito. 

 
Gráfico IV.29: Satisfação Geral com o Serviço do Bar. 

Esta avaliação é complementada com as respostas dadas em relação aos Produtos do 

Bar, analisadas na Tabela IV.13. 

Os Produtos foram avaliados através da questão “Refira qual o seu Grau de Satisfação 

em relação aos PRODUTOS (Quantidade, Qualidade, Variedade) do (a):”.  

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 4,3% 12,5% 9,1% 
Muito Insatisfeito 21,5% 4,2% 0,0% 

Insatisfeito 14,0% 29,2% 18,2% 
Ligeiramente Insatisfeito 11,8% 12,5% 27,3% 
Ligeiramente Satisfeito 15,1% 16,7% 36,4% 

Satisfeito 25,8% 16,7% 9,1% 
Muito Satisfeito 7,5% 8,3% 0,0% 

Tabela IV.13: Grau de Satisfação com os Produtos de Bar. 

Foram contabilizadas 128 respostas nesta subdimensão, seguindo a distribuição pelos 

grupos o padrão anteriormente descrito. Pode verificar-se que os Alunos são o grupo com 

maior número de respostas de Muito Insatisfeito, apresentando uma percentagem de 

respostas na área da satisfação muito semelhante à de insatisfação. Os Docentes encontram-se 

maioritariamente insatisfeitos com os produtos do Bar, apesar de haver cerca de 42% de 

respostas entre o Ligeiramente e o Muito Satisfeito. No caso dos Funcionários, na avaliação 

feita aos produtos do Bar, as respostas com opinião situam-se entre Insatisfeito e Satisfeito, 

sendo a percentagem de respostas de Ligeiramente Satisfeito um pouco superior às restantes. 

No respeitante à Satisfação Geral, tendo em conta as respostas de todos os grupos, 

observa-se no Gráfico IV.30 que os produtos são avaliados de forma mais negativa do que os 

serviços. Verifica-se que a percentagem de respostas nas duas áreas (satisfação e insatisfação) 
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é idêntica (46,9%), observando-se que cerca de 16% dos respondentes estão Muito 

Insatisfeitos, enquanto apenas 7% revela Muita Satisfação, o que demonstra algum 

descontentamento com os Produtos do Bar, aspecto que deverá merecer atenção por parte da 

escola, no sentido de melhorar esta situação de oferta do bar. 

 
Gráfico IV. 30: Satisfação Geral com os Produtos do Bar. 

 

CENTRO DE RECURSOS 

Foram analisadas 128 respostas, 93 de Alunos, 24 respostas do grupo Docente e 11 de 

Funcionários. A satisfação em relação aos Centros de Recursos foi avaliada em todos os 

grupos respondentes e pode observar-se a sua distribuição na Tabela IV.14. Verifica-se que os 

Alunos são o grupo que faz a avaliação mais negativa do serviço do Centro de Recursos, 

representam também o grupo que mais utiliza este serviço. Os Funcionários são o grupo que 

mais positivamente avalia o serviço.  

 Alunos Docentes Funcionários 
Sem Opinião 30,1% 45,8% 27,3% 

Muito Insatisfeito 2,2% 4,2% 0,0% 
Insatisfeito 9,7% 0,0% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 5,4% 0,0% 9,1% 
Ligeiramente Satisfeito 19,4% 12,5% 9,1% 

Satisfeito 28,0% 29,2% 45,5% 
Muito Satisfeito 5,4% 8,3% 9,1% 
Tabela IV.14: Grau de Satisfação com o Centro de Recursos. 

Existe em todos os grupos uma elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”, 

sendo os Docentes, o grupo onde mais de 40% responde “Sem Opinião”, possivelmente por 

utilizarem menos o serviço.  

No Gráfico IV.31 pode observar-se que a maioria das respostas se situa entre 

Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito. É de considerar que as respostas de Insatisfação 

são dadas sobretudo pelo grupo dos Alunos. 
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Gráfico IV. 31: Satisfação Geral com os Centros de Recursos. 

 

RECEPÇÃO 

Foi analisado o mesmo número de respostas (128) que na subdimensão anterior, não se 

verificando "valores em falta". 

A satisfação em relação ao serviço de Recepção pode observar-se na Tabela IV.15 

verificando-se que a percentagem de respostas “Sem Opinião” é reduzida em comparação 

com as subdimensões anteriores e a quantidade de respostas de satisfação é muito superior, 

para todos os grupos.  

A avaliação ao serviço feita pelos três grupos de respondentes situa-se maioritariamente 

entre Ligeiramente e Muito Satisfeito, existindo algumas respostas ao nível da insatisfação 

apenas no grupo dos Alunos. Os Docentes são o grupo mais satisfeito.  

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 4,3% 4,2% 9,1% 
Muito Insatisfeito 2,2% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 4,3% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 4,3% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 28,0% 4,2% 18,2% 

Satisfeito 43,0% 62,5% 54,5% 
Muito Satisfeito 14,0% 29,2% 18,2% 
Tabela IV. 15: Grau de Satisfação com o Serviço de Recepção. 

Relativamente ao grau de Satisfação geral com o serviço de Recepção, considerando as 

respostas de todos os grupos, verifica-se que aproximadamente 87,5% se situa entre 

Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito, como ilustra o Gráfico IV.32.  



Análise por Escola – IV - Entroncamento I                226 

 

Relatório ApQ  GIPE 

 
Gráfico IV. 32: Satisfação Geral com a Recepção. 

TRANSPORTES 

Em relação aos Transportes, foram analisadas 92 respostas, todas provenientes dos 

questionários pedagógicos de Alunos, registando-se um “valor em falta”. Este serviço foi 

avaliado apenas por Alunos, por se tratar de um serviço disponibilizado por esta escola aos 

Alunos para realizar as deslocações entre casa e escola. No entanto, é de ter em atenção que 

no questionário foram referidos os “Transportes”, não havendo a especificação “Transportes 

disponibilizados pela escola”, o que pode ter levado a algum enviesamento na resposta uma 

vez que alguns Alunos podem ter respondido em relação aos transportes públicos que utilizam 

na deslocação para a escola. 

Pode observar-se o grau de satisfação geral dos Alunos em relação aos Transportes no 

Gráfico IV.33.  

 
Gráfico IV. 33: Satisfação Geral com os Transportes. 

Verifica-se que o Serviço de Transportes obteve cerca de 45 % de respostas entre 

Ligeiramente e Muito Satisfeito e que 20,7% das respostas encontram-se na área da 

insatisfação. É de notar que a percentagem de respostas “Sem Opinião” é elevada (34,8%), 

provavelmente por existir dentro do grupo de respondentes muitos Alunos que não utilizam 

este serviço.   
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SECRETARIA  

O serviço de Secretaria foi avaliado num total de 128 respostas, não se registando 

"valores em falta". 

Na Tabela IV.16 pode observar-se que a maioria das respostas são de Satisfação, sendo 

os Docentes o grupo que avalia mais positivamente estes serviços. Os Funcionários também 

fazem uma avaliação positiva e os Alunos apesar de se encontrarem maioritariamente 

satisfeitos são o grupo que apresenta mais respostas de insatisfação no total. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 3,2% 0,0% 9,1% 
Muito Insatisfeito 4,3% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 5,4% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 7,5% 4,2% 9,1% 
Ligeiramente Satisfeito 14,0% 8,3% 9,1% 

Satisfeito 54,8% 50,0% 63,6% 
Muito Satisfeito 10,8% 37,5% 9,1% 

Tabela IV. 16: Grau de Satisfação com a Secretaria. 

No Gráfico IV.34 pode observar-se o grau de Satisfação com os serviços da Secretaria. 

Ao considerar as respostas de todos os grupos verifica-se que aproximadamente 83% se situa 

entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito, o que constitui uma avaliação bastante 

positiva aos Serviços da Secretaria.  

 
Gráfico IV. 34: Satisfação Geral com a Secretaria. 

SERVIÇOS FINANCEIROS 

Os Serviços Financeiros foram avaliados num total de 33 respostas, existindo dois 

"valores em falta". Não se analisam as respostas do Grupo dos Alunos uma vez que não 

utilizam este serviço. 

As respostas dos dois grupos podem observar-se na Tabela IV.17, verificando-se que a 

maioria das respostas situa-se entre Ligeiramente e Muito Satisfeito e que os Docentes 

apresentam um maior número de respostas de Insatisfeito. Verifica-se ainda uma elevada 
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percentagem de respostas “Sem Opinião” em ambos os grupos, sendo mais elevada nos 

Docentes.  

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 26,1% 20,0% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 4,3% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 4,3% 10,0% 
Ligeiramente Satisfeito 17,4% 20,0% 

Satisfeito 34,8% 40,0% 
Muito Satisfeito 13,0% 10,0% 

Tabela IV. 17: Grau de Satisfação com os Serviços Financeiros. 

No Gráfico IV.35 pode observar-se que o grau de Satisfação com os Serviços 

Financeiros é bastante positivo, não se verificando qualquer resposta de Muito Insatisfeito, e 

aproximadamente 67% das respostas situam-se entre Ligeiramente e Muito Satisfeito.  

 
Gráfico IV. 35: Satisfação Geral com os Serviços Financeiros. 
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RECURSOS HUMANOS 

Relativamente à satisfação com o serviço de Recursos Humanos foram analisadas as 

respostas do Grupo Docentes e de Funcionários, num total de 34, verificando-se um "valor em 

falta". 

Pode observar-se na Tabela IV.18 que no grupo dos Docentes e dos Funcionários a 

maioria das respostas é de Satisfação e que o grupo dos Docentes tem uma elevada 

percentagem de respostas “Sem Opinião”.   

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 37,5% 20,0% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 4,2% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 10,0% 
Ligeiramente Satisfeito 16,7% 20,0% 

Satisfeito 29,2% 40,0% 
Muito Satisfeito 12,5% 10,0% 

Tabela IV. 18: Grau de Satisfação com os Recursos Humanos. 

Relativamente ao Grau de Satisfação dos dois grupos respondentes, verifica-se no 

Gráfico IV.36 que aproximadamente 62% das respostas estão situadas entre Ligeiramente e 

Muito Satisfeito, não se registando respostas de muito insatisfeito. 

 
Gráfico IV. 36 Satisfação Geral com os Recursos Humanos. 

SERVIÇOS DE APOIO À DIRECÇÃO 

Os Serviços de Apoio à Direcção foram avaliados por todos os Funcionários e 

Docentes, num total de 35 respostas, não existindo "valores em falta". 

Na avaliação aos Serviços de Apoio à Direcção, em ambos os grupos a maioria das 

respostas é de satisfação, verificando-se que o grupo Funcionários está mais satisfeito, com 

9,1% de respostas de Muito Satisfeito e que os Docentes têm mais respostas de Insatisfeito 

(Tabela IV.19). 
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 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 41,7% 36,4% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 4,2% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 4,2% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 12,5% 9,1% 

Satisfeito 33,3% 45,5% 
Muito Satisfeito 4,2% 9,1% 

Tabela IV. 19: Grau de Satisfação com os Serviços de Apoio à Direcção. 

Relativamente ao Grau de Satisfação dos dois grupos respondentes, verifica-se no 

Gráfico IV.37 que cerca de 54% das respostas estão situadas entre Ligeiramente e Muito 

Satisfeito e apenas 5,7% se encontra na área de Insatisfação, não se observando qualquer 

resposta de muita insatisfação. Contudo, é de notar o elevado número de respostas “Sem 

Opinião” que se verificou nos dois grupos, principalmente os Docentes, que provavelmente se 

deve a uma menor utilização deste serviço. 

 
Gráfico IV. 37: Satisfação Geral com os Serviços de Apoio à Direcção. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A ÁREA SERVIÇOS 

Após a análise das sete subáreas dos Serviços: Bar, Centro de Recursos, Recepção, 

Transportes, Secretaria, Serviços Financeiros, Recursos Humanos e Serviços de Apoio à 

Direcção; importa comparar os níveis de Satisfação e Insatisfação entre elas, assim como 

observar o Grau de Satisfação Total com os Serviços. 

Comparando as subáreas em análise, como representa o Gráfico IV.38, é possível 

perceber que a Recepção e a Secretaria são os serviços com maior nível de Satisfação, 

enquanto o Bar e os Transportes são os reúnem mais respostas de Insatisfação. É de referir 

que as respostas de Satisfação foram superiores a 50% em todos os serviços excepto os 

Transportes (44,8%). 
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Gráfico IV. 38: Satisfação Geral com cada Serviço. 

 

Por fim, importa perceber o grau de satisfação geral dos respondentes com todos os 

serviços avaliados, que é possível observar no Gráfico IV.39, verificando-se que cerca de 

65% das respostas são de Satisfação, enquanto aproximadamente 13% se situa na área da 

Insatisfação. 

 
Gráfico IV. 39: Satisfação Geral com os Serviços. 

 

 

 

2. PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 

Foi ainda solicitada a opinião dos respondentes relativamente às Publicações Periódicas 

da EPGE, nomeadamente a Revista Eiffel (semestral), a Newsletter Eiffel (mensal) e o 

Suplemento “O Profissional” (semestral).  
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REVISTA EIFFEL 

A Revista Eiffel foi avaliada por 91 Alunos, 24 Docentes e 11 Funcionários, num total 

de 126 respostas, cuja distribuição pelos graus de satisfação se pode observar na Tabela 

IV.20. Verifica-se que a maioria dos respondentes se encontra Satisfeita com a Revista, 

observando-se que os Alunos são o grupo que reúne mais respostas na área da insatisfação. A 

percentagem elevada de respostas “Sem Opinião” por parte dos respondentes, sobretudo dos 

Alunos, pode revelar desconhecimento da publicação. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 30,8% 16,7% 18,2% 
Muito Insatisfeito 4,4% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 4,4% 4,2% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 6,6% 4,2% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 16,5% 8,3% 9,1% 

Satisfeito 30,8% 54,2% 63,6% 
Muito Satisfeito 6,6% 12,5% 9,1% 

Tabela IV. 20: Grau de Satisfação com a Revista Eiffel. 

No Gráfico IV.40 pode observar-se a distribuição do total de respostas, verificando-se 

que 60,3% das respostas encontram-se na área da Satisfação e cerca de 13% figuram na área 

da insatisfação. 

  
Gráfico IV.40: Satisfação Geral com a Revista Eiffel. 

 

NEWSLETTER EIFFEL 

Relativamente à Newsletter obtiveram-se 127 respostas no total, registando-se um 

“valor em falta”. As respostas distribuem-se de acordo com a Tabela IV.21, onde se verifica 

que a percentagem de respostas “Sem Opinião” é elevada e superior à da Revista, 

especialmente no grupo dos Docentes e dos Funcionários. Das opiniões dadas a maioria situa-

se em Satisfeito, para todos os respondentes, sobretudo para os funcionários e Docentes. 

Observa-se ainda que os Alunos revelam-se menos satisfeito com a Newsletter. 
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 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 52,2% 37,5% 27,3% 
Muito Insatisfeito 6,5% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 4,3% 4,2% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 5,4% 4,2% 9,1% 
Ligeiramente Satisfeito 7,6% 8,3% 9,1% 

Satisfeito 19,6% 37,5% 45,5% 
Muito Satisfeito 4,3% 8,3% 9,1% 
Tabela IV.21: Grau de Satisfação com a Newsletter Eiffel. 

No Gráfico IV.41 pode observar-se a prevalência de respostas “Sem Opinião” (66,3%), 

enquanto, das respostas dadas, cerca de 14% encontram-se na área de insatisfação e 39% na 

área de satisfação. 

 
Gráfico IV. 41:Satisfação Geral com a Newsletter Eiffel. 

 

SUPLEMENTO “O PROFISSIONAL” 

Relativamente ao suplemento obtiveram-se 127 respostas, distribuídas de acordo com a 

Tabela IV.22, onde se verifica uma percentagem muito elevada de respostas “Sem Opinião”, 

especialmente no grupo de Alunos, mas comum a todos os grupos, esta escassez de opiniões 

pode dever-se ao desconhecimento da publicação. Das opiniões dadas, a maioria situa-se em 

Satisfeito, para todos os respondentes, contudo os Alunos são o grupo com mais respostas de 

insatisfação. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 63,0% 50,0% 36,4% 
Muito Insatisfeito 4,3% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 2,2% 4,2% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 3,3% 0,0% 9,1% 
Ligeiramente Satisfeito 9,8% 8,3% 27,3% 

Satisfeito 15,2% 33,3% 18,2% 
Muito Satisfeito 2,2% 4,2% 9,1% 

Tabela IV.22: Grau de Satisfação com o Suplemento “O Profissional”. 
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No Gráfico IV.42 pode observar-se a distribuição do total de respostas, observando-se que 

as respostas “Sem Opinião” são muito expressivas, sendo dadas por aproximadamente 58% 

dos respondentes, no entanto, as respostas na área de satisfação são superiores às de 

insatisfação (cerca de 33,1%). Ainda assim, parece muito importante alargar a divulgação 

deste suplemento pela comunidade escolar, uma vez que parece existir um grande 

desconhecimento da existência desta publicação. 

 
Gráfico IV. 42: Satisfação Geral o Suplemento “O Profissional”. 

 

3. HIERARQUIA 

A Hierarquia foi avaliada através da questão “Refira qual o seu Grau de Satisfação com 

os seguintes SUPERIORES HIERÁRQUICOS (Promoção, Comunicação, Reconhecimento, 

Recompensa, Desempenho):”. 

DIRECÇÃO 

A Direcção da Cooptécnica foi avaliada por todos os respondentes da escola perfazendo 

um total de 127 respostas. A Tabela IV.23 permite observar que a maioria das respostas é de 

Satisfeito. O grupo dos Alunos é aquele que avalia menos positivamente a Direcção, 

enquanto o grupo dos Funcionários é o que dá mais respostas de Muito Satisfeito. É de 

referir que a percentagem de respostas “Sem Opinião” é bastante elevada, sobretudo no grupo 

dos Alunos. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 22,8% 16,7% 18,2% 
Muito Insatisfeito 7,6% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 12,0% 12,5% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 8,7% 4,2% 18,2% 
Ligeiramente Satisfeito 20,7% 16,7% 9,1% 

Satisfeito 20,7% 41,7% 27,3% 
Muito Satisfeito 7,6% 8,3% 27,3% 

Tabela IV. 23: Grau de Satisfação com a Direcção. 
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No Gráfico IV.43 pode observar-se o grau de Satisfação Geral, verificando-se que 

aproximadamente 54% das respostas está entre Ligeiramente e Muito Satisfeito e que 

25,2% dos respondentes se posicionam na área da insatisfação. 

 
Gráfico IV. 43: Satisfação Geral com a Direcção. 

 

DIRECTOR GERAL 

Para avaliar o Director Geral foram analisadas as respostas do grupo Docente e dos 

Funcionários num total de 35 respostas, não se verificando "valores em falta". 

Pode observar-se na Tabela IV.24 que a maioria das respostas dos Funcionários é de 

Satisfeito, apresentando a maior percentagem de Muito Satisfeito. A maioria das respostas 

do grupo Docente é “Sem Opinião”, no entanto, as respostas com opinião situam-se 

maioritariamente na área da satisfação.  

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 58,3% 36,4% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 4,2% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 4,2% 9,1% 
Ligeiramente Satisfeito 8,3% 9,1% 

Satisfeito 20,8% 18,2% 
Muito Satisfeito 4,2% 27,3% 

Tabela IV. 24: Grau de Satisfação com o Director Geral. 

No respeitante à totalidade das respostas dos dois grupos verifica-se que 

aproximadamente 40% das respostas estão entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito 

e que 8,6% se posiciona na área da insatisfação, não se verificando respostas de Muito 

Insatisfeito (Gráfico IV.44). É de referir que a percentagem de respostas “Sem Opinião” é 

bastante elevada. 
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Gráfico IV. 44: Satisfação Geral com o Director Geral. 

 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 

O Director de Recursos Humanos foi avaliado pelo grupo Docente e pelo grupo dos 

Funcionários, num total de 35 respostas. Pode observar-se na Tabela IV.25 uma percentagem 

de respostas “Sem Opinião” bastante elevada em ambos os grupos, principalmente o Docente 

(62,5%), contudo as respostas com opinião deste grupo são maioritariamente de Satisfeito, 

apresentando os Funcionários a maior percentagem de Muito Satisfeito.  

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 62,5% 36,4% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 4,2% 9,1% 
Ligeiramente Insatisfeito 4,2% 9,1% 
Ligeiramente Satisfeito 8,3% 0,0% 

Satisfeito 12,5% 18,2% 
Muito Satisfeito 8,3% 27,3% 

Tabela IV. 25: Grau de Satisfação com o Director de Recursos Humanos. 

Considerando as respostas dos dois grupos verifica-se no Gráfico IV.45 que 

aproximadamente 34% das respostas estão entre Ligeiramente e Muito Satisfeito e 11,4% 

entre Ligeiramente Insatisfeito e Insatisfeito. É de referir que a percentagem de respostas 

“Sem Opinião” é bastante elevada, provenientes sobretudo do grupo Docente. 

 
Gráfico IV. 45: Satisfação Geral com o Director de Recursos Humanos. 
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CHEFE DE SERVIÇOS FINANCEIROS 

O Chefe de Serviços Financeiros foi avaliado pelo grupo Docente e pelo grupo dos 

Funcionários, num total de 34 respostas. 

Pode observar-se na Tabela IV.26 que a maioria dos Docentes avalia o Chefe de 

Serviços Financeiros entre Ligeiramente Satisfeito e Satisfeito, sendo que os Funcionários 

são o grupo com mais respostas de Muito Satisfeito. Contudo, verifica-se uma percentagem 

muito elevada de respostas “Sem Opinião”, especialmente por parte do grupo Docente. 

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 75,0% 50,0% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 4,2% 10,0% 
Ligeiramente Satisfeito 8,3% 20,0% 

Satisfeito 8,3% 10,0% 
Muito Satisfeito 4,2% 10,0% 

Tabela IV. 26: Grau de Satisfação com o Chefe de Serviços Financeiros. 

Considerando as 34 respostas, verifica-se no Gráfico IV.46 que a maioria das avaliações 

está entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito e que aproximadamente 6% se 

encontra Ligeiramente Insatisfeito. É de notar a elevada percentagem de respostas “Sem 

Opinião”, em ambos os grupos, que provavelmente dever-se-á a um menor com o Chefe de 

Serviços Financeiros.  

 
Gráfico IV. 46: Satisfação Geral com o Chefe de Serviços Financeiros. 

 

DIRECÇÃO PEDAGÓGICA 

A Direcção Pedagógica é avaliada apenas pelos Docentes num total de 24 respostas, 

não existindo qualquer valor em falta. Pode verificar-se no Gráfico IV.47 que a avaliação é 

bastante positiva, com a maioria das respostas de Satisfeito e uma grande percentagem de 

Muito Satisfeito, não se verificando qualquer resposta de Muito Insatisfeito.  
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Gráfico IV. 47: Satisfação Geral com a Direcção Pedagógica. 

 

DIRECÇÃO DE PÓLO 

A Direcção de Pólo é avaliada por todos os grupos num total de 128 respostas, não 

existindo qualquer valor em falta. Pode observar-se na Tabela IV.27 que a maioria das 

respostas dos três grupos é de Satisfeito, verificando-se que o grupo dos Alunos é o que 

apresenta mais respostas de insatisfação e mais respostas “Sem Opinião”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela IV. 27: Grau de Satisfação com a Direcção de Pólo. 

 

No Gráfico IV.48 pode observar-se que a maioria das respostas situa-se ao nível da 

satisfação com aproximadamente 48% de respostas entre Ligeiramente e Muito Satisfeito, 

contudo 27,3% de respostas encontram-se na área da insatisfação. É de notar o elevado 

número de respostas “Sem Opinião”, proveniente sobretudo do grupo dos Alunos, como 

podemos observar na tabela atrás apresentada. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 29,0% 12,5% 9,1% 
Muito Insatisfeito 8,6% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 7,5% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 16,1% 16,7% 9,1% 
Ligeiramente Satisfeito 8,6% 16,7% 18,2% 

Satisfeito 23,7% 45,8% 54,5% 
Muito Satisfeito 6,5% 8,3% 9,1% 
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Gráfico IV. 48: Satisfação Geral com a Direcção de Pólo. 

 

CHEFIA DIRECTA 

Este grupo hierárquico é avaliado apenas pelos Funcionários totalizando 11 respostas, 

não existindo qualquer valor em falta. Pode verificar-se no Gráfico IV.49 que a maioria das 

respostas encontram-se entre Ligeiramente e Muito Satisfeito (45,5%), não havendo 

qualquer resposta de Insatisfeito ou Muito Insatisfeito. É de notar ainda uma elevada 

percentagem de respostas “Sem Opinião”. 

 
Gráfico IV. 49: Satisfação Geral com a Chefia Directa. 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A ÁREA HIERARQUIA 

Após a análise das sete subáreas dos Grupos Hierárquicos: Direcção, Director Geral, 

Director de Recursos Humanos, Chefe de Serviços Financeiros, Direcção Pedagógica, 

Direcção de Pólo e Chefia Directa; importa comparar os níveis de Satisfação e Insatisfação 

entre estes grupos, assim como observar o Grau de Satisfação Geral com a Hierarquia. 

Comparando as subáreas em análise, como representa o Gráfico IV.50, é possível 

perceber que a Direcção Pedagógica, avaliada pelos Docentes, é o grupo com maior nível de 

Satisfação, enquanto a Direcção de Pólo, seguida da Direcção são aquelas que reúnem mais 

respostas de Insatisfação. É de referir que existe uma elevada percentagem de respostas “Sem 
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Opinião” (superior a 50%) em relação ao Chefe dos Serviços Financeiros, ao Director de 

Recursos Humanos e ao Director Geral, que dever-se-á provavelmente a um menor contacto 

dos respondentes com estes serviços.  

 
Gráfico IV. 50: Satisfação Geral com cada Grupo Hierárquico. 

Por fim, importa perceber o grau de satisfação geral dos respondentes com todas as 

hierarquias avaliadas, que é possível observar no Gráfico IV.51 verificando-se que cerca de 

47% das respostas são de Satisfação e que 16,2% se situa na área da Insatisfação. É de notar 

uma elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”. 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico IV. 51: Satisfação Geral com a Hierarquia. 

 

4. RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

As Relações Interpessoais foram avaliadas através da questão “Refira qual o seu Grau 

de Satisfação em relação às RELAÇÕES INTERPESSOAIS (Comunicação, Apoio, 

Integração) com o (s) /a:”.  
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ALUNOS 

As relações interpessoais com o grupo de Alunos são avaliadas por 93 Alunos e 17 

Docentes decorrendo da análise total de 117 respostas. Na Tabela IV.28 pode observar-se que 

a maioria das respostas de todos os grupos se situa entre Satisfeito e Muito Satisfeito, sendo 

que os Docentes são o grupo com mais respostas de Muito Satisfeito e verificando-se que os 

Alunos reúnem mais respostas de Insatisfação. 

 Alunos Docentes 

Sem Opinião 1,1% 0,0% 
Muito Insatisfeito 7,5% 0,0% 

Insatisfeito 1,1% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 3,2% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 14,0% 0,0% 

Satisfeito 50,5% 33,3% 
Muito Satisfeito 22,6% 66,7% 

Tabela IV. 28: Grau de Satisfação com Alunos. 

No Gráfico IV.52 pode observar-se que o grau de satisfação geral dos 117 respondentes 

é bastante positivo, verificando-se uma elevada percentagem das respostas entre 

Ligeiramente e Muito Satisfeito, cerca de 90% e aproximadamente 9% na área de 

Insatisfação. 

 
Gráfico IV. 52: Satisfação Geral com Alunos. 

 

TURMA 

As relações interpessoais com a Turma são avaliadas apenas por Alunos através da 

análise de 90 respostas, encontrando-se três “valores em falta”. Pode verificar-se no Gráfico 

IV.53 que a maioria das respostas está entre Satisfeito e Muito Satisfeito (74,4%), 

denotando que, no geral, os Alunos estão satisfeitos e sentem-se integrados na sua turma, o 

que representa um factor positivo. 



Análise por Escola – IV - Entroncamento I                242 

 

Relatório ApQ  GIPE 

 
Gráfico IV. 53: Satisfação Geral com a Turma. 

DOCENTES 

A relação com o grupo Docente é avaliada por Alunos, Docentes e Funcionários através 

da análise de 116 respostas, verificando-se 1 “valor em falta”. Na Tabela IV.29 pode 

observar-se que todos os grupos estão maioritariamente Satisfeitos e os Docentes Muito 

Satisfeitos com as relações interpessoais com Docentes. Verifica-se ainda que existe uma 

elevada percentagem de respostas “Sem Opinião” no grupo dos Alunos. 

 Alunos Docentes 

Sem Opinião 13,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 1,1% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 4,3% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 17,4% 8,3% 

Satisfeito 52,2% 29,2% 
Muito Satisfeito 12,0% 62,5% 

Tabela IV.29: Grau de Satisfação com os Docentes. 

No Gráfico IV.54 verifica-se que a maioria das respostas está entre Ligeiramente e 

Muito Satisfeito (≈85%) e 4,3% de respostas na área de insatisfação, que, de acordo com a 

tabela anterior, decorreram maioritariamente da avaliação feita por Alunos. Todavia, a análise 

geral revela um bom clima relacional entre todos os grupos em relação aos Docentes da 

Escola do Entroncamento I. 

 
Gráfico IV. 54: Satisfação Geral com os Docentes. 
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FUNCIONÁRIOS 

A relação interpessoal com os Funcionários é avaliada por todos os grupos respondentes 

num total de 127 respostas. Pode observar-se na Tabela IV.30 que o grupo Docentes é o mais 

satisfeito com as relações interpessoais, onde metade das respostas é de Muito Satisfeito. O 

grupo de Alunos, apesar de avaliar positivamente as relações com os Funcionários, é o grupo 

que dá mais respostas na área da insatisfação (5,4%). 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 5,4% 0,0% 9,1% 
Muito Insatisfeito 2,2% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 1,1% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 2,2% 4,2% 9,1% 
Ligeiramente Satisfeito 19,6% 4,2% 0,0% 

Satisfeito 50,0% 41,7% 63,6% 
Muito Satisfeito 19,6% 50,0% 18,2% 

Tabela IV. 30: Grau de Satisfação com os Funcionários. 

O Gráfico IV.55 permite observar que aproximadamente 90% das respostas estão na 

área da satisfação e que 5,5% das respostas são de insatisfação, o que de um modo geral 

traduz um bom clima relacional com os Funcionários.  

 
Gráfico IV. 55: Satisfação Geral com os Funcionários. 

 

COLEGAS DE TRABALHO 

A relação interpessoal com os Colegas de trabalho é avaliada pelos Funcionários num 

total de 11 respostas. O Gráfico IV.56 permite observar que a quase totalidade das respostas 

se encontra entre Satisfeito e Muito Satisfeito, encontrando-se 9,1% de respostas de na área 

de insatisfação, reflectindo assim um sentimento positivo relativamente ao clima interpessoal 

entre Funcionários. 
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Gráfico IV. 56: Satisfação Geral com os Colegas de Trabalho. 

COORDENAÇÃO DE CURSO 

A relação interpessoal com a Coordenação de Curso é avaliada por Alunos e Docentes, 

num total de 117 respostas, encontrando-se 1 “valor em falta”. Na Tabela IV.31 observa-se 

que a maioria das respostas é de satisfação em ambos os grupos respondentes, revelando-se 

os Docentes mais satisfeitos. 

 Alunos Docentes 

Sem Opinião 2,2% 0,0% 
Muito Insatisfeito 1,1% 0,0% 

Insatisfeito 2,2% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 3,2% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 9,7% 4,2% 

Satisfeito 43,0% 41,7% 
Muito Satisfeito 38,7% 54,2% 

Tabela IV. 31: Grau de Satisfação com a Coordenação de Curso. 

 

O Gráfico IV.57 permite observar que aproximadamente 93% das respostas situam-se 

entre Ligeiramente e Muito Satisfeito, o que reflecte um clima muito positivo com os 

Coordenadores de Curso. 

 
Gráfico IV. 57: Satisfação Geral com a Coordenação de Curso. 
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LÍDERES DE GRUPO DISCIPLINAR 

A relação interpessoal com os Líderes de Grupo Disciplinar é avaliada apenas pelos 

Docentes num total de 24 respostas. O Gráfico IV.58 permite observar que a quase totalidade 

das opiniões dadas se encontra entre Satisfeito e Muito Satisfeito, não se observando 

qualquer resposta na área da insatisfação, reflectindo um sentimento muito positivo 

relativamente ao clima interpessoal entre Docentes e Líderes de Grupo Disciplinar. 

 
Gráfico IV. 58: Satisfação Geral com os Líderes de Grupo Disciplinar. 

 

ORIENTADORES EDUCATIVOS DE TURMA (OET) 

A relação interpessoal com os OET é avaliada por Alunos e Docentes, num total de 116 

respostas. Na Tabela IV.32 observa-se que a maioria das respostas é de Muito Satisfeito em 

ambos os grupos respondentes, o que é muito positivo. 

 Alunos Docentes 

Sem Opinião 3,3% 0,0% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 1,1% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 3,3% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 6,5% 4,2% 

Satisfeito 42,4% 41,7% 
Muito Satisfeito 43,5% 54,2% 

Tabela IV. 32: Grau de Satisfação com os Orientadores Educativos de Turma. 

 

O Gráfico IV.59 permite observar que existe um bom clima relacional com os 

Orientadores Educativos de Turma por parte de Alunos e Docentes, uma vez que cerca de 

94% das respostas se situam entre Ligeiramente e Muito Satisfeito, verificando-se que 

apenas 3,4% das respostas são ao nível da insatisfação, avaliação esta feita apenas pelos 

Alunos, como podemos verificar na tabela anterior. 
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Gráfico IV.59: Satisfação Geral com os Orientadores Educativos de Turma. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A ÁREA RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

Após a análise das oito subáreas: Alunos, Turma, Docentes, Funcionários, Colegas de 

Trabalho, Coordenadores de Curso, Líderes de Grupo Disciplinar e Orientadores Educativos 

de Turma (OET); importa comparar os níveis de Satisfação e de Insatisfação entre elas, assim 

como observar o Grau de Satisfação Total com as Relações Interpessoais. 

Comparando as subáreas em análise, como representa o Gráfico IV.60, é possível 

perceber que as relações interpessoais com os Orientadores Educativos de Turma são 

aquelas com maior nível de Satisfação (94%), seguindo-se os Coordenadores de Curso e os 

Líderes do Grupo Disciplinar, enquanto os Alunos e os Colegas de Trabalho são aqueles que 

reúnem mais respostas de Insatisfação. É de referir que as respostas de Satisfação foram 

superiores a 80% em todas as subáreas (89% em média). 

 
Gráfico IV. 60: Satisfação Geral com cada Grupo Relacional. 

 

O grau de satisfação geral dos respondentes com todos os grupos relacionais avaliados 

pode ser observado no Gráfico IV.61 verificando-se que mais de 75% das respostas são de 
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Satisfeito e Muito Satisfeito, enquanto 5,6% se situa na área da Insatisfação, reflectindo um 

bom clima relacional na Escola do Entroncamento I. 

 
Gráfico IV.61: Satisfação Geral com as Relações Interpessoais. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A DIMENSÃO HUMANA 

Após a análise das subdimensões Serviços, Hierarquia e Relações Interpessoais que 

compõem a Dimensão Humana importa comparar os níveis de Satisfação e Insatisfação em 

cada uma, assim como observar o Grau de Satisfação Total com esta dimensão. 

No Gráfico IV.62 é possível perceber que a Dimensão Humana é positivamente 

avaliada, sendo as Relações Interpessoais aquelas que apresentam maior nível de Satisfação, 

enquanto a Hierarquia reúne mais respostas de Insatisfação. 

 
Gráfico IV.62: Satisfação Geral com cada Subdimensão da Dimensão Humana. 

 

O Grau de Satisfação Geral dos respondentes em relação à Dimensão Humana pode ser 

observado no Gráfico IV.63 verificando-se que aproximadamente 67% das respostas 
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encontram-se entre Ligeiramente e Muito Satisfeito, enquanto 11,5% se situa na área da 

Insatisfação, evidenciando uma avaliação positiva à Dimensão Humana. 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico IV. 63: Satisfação Geral com a Dimensão Humana. 
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IV –  ANÁLISE DA DIMENSÃO LABORAL  

 

A Dimensão Laboral divide-se em duas subdimensões: Horário e Organização de 

Tarefas. O Horário é composto pela Organização do Horário, Assiduidade e Pontualidade. A 

Organização de Tarefas é composta pela Distribuição, Adequação, Explicação/Apoio, 

Autonomia e Desempenho. Serão analisadas apenas as respostas do grupo de Funcionários. 

A Dimensão Laboral foi avaliada através da questão “Refira qual o seu Grau de 

Satisfação com a ORGANIZAÇÃO LABORAL enquanto funcionário da Cooptécnica em 

relação a (ao):”. 

1. HORÁRIO 

HORÁRIO 

O Horário foi avaliado pela totalidade dos Funcionários respondentes ao questionário, 

num total de 11 respostas, cuja distribuição pode observar-se no Gráfico IV.64. A maioria das 

respostas situa-se entre Satisfeito e Muito Satisfeito (81,8%) e 18% respondem Ligeiramente 

Insatisfeito, o que de uma forma geral revela um nível elevado de satisfação dos Funcionários 

com o seu horário. 

 
Gráfico IV.64: Satisfação Geral com o Horário. 

ASSIDUIDADE 

A assiduidade foi igualmente avaliada num total de 11 respostas, podendo observar-se 

no Gráfico IV.65 que a maioria das respostas, aproximadamente 91% situa-se entre 

Ligeiramente e Muito Satisfeito, o que indica que os Funcionários se sentem na sua maioria 

satisfeitos com a sua Assiduidade. 
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Gráfico IV.65: Satisfação Geral com a Assiduidade. 

 

 

PONTUALIDADE 

O grau de satisfação com a Pontualidade foi analisado através de 11 respostas do grupo 

de Funcionários (Gráfico IV.66). Tal como na avaliação feita à Assiduidade a maioria dos 

Funcionários estão Satisfeitos com a sua Pontualidade. 

 
Gráfico IV. 66: Satisfação Geral com a Pontualidade. 

 

2. ORGANIZAÇÃO DE TAREFAS 

 

DISTRIBUIÇÃO 

A Distribuição de Tarefas foi avaliada com um total de 11 respostas, cuja distribuição 

pode observar-se no Gráfico IV.67, verificando-se que a maioria dos respondentes está 

Satisfeito, existindo aproximadamente 18% Ligeiramente Insatisfeito. 
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Gráfico IV. 67: Satisfação Geral com a Distribuição de Tarefas. 

 

ADEQUAÇÃO DAS TAREFAS 

A Adequação de Tarefas foi avaliada com um total de 11 respostas, não se verificando 

qualquer valor em falta. No Gráfico IV.68 pode observar-se que as respostas se situam 

maioritariamente na área de satisfação, existindo cerca de 27% de respondentes Muito 

Satisfeitos. 

 
Gráfico IV. 68: Satisfação Geral com a Adequação das Tarefas. 

 

APOIO 

O grau de satisfação com o Apoio é analisado a partir de 11 respostas no total, podendo 

observar-se no Gráfico IV.69 que aproximadamente 73% das respostas encontram-se entre 

Ligeiramente e Muito Satisfeito, existindo 18% de respondentes Ligeiramente Insatisfeitos. 
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Gráfico IV. 69: Grau de Satisfação com o Apoio. 

 

AUTONOMIA 

Relativamente à Autonomia analisaram-se 11 respostas, observa-se que a totalidade das 

respostas se situam na área da Satisfação, verificando-se que 36,4% dos Funcionários 

encontra-se Muito Satisfeito, como ilustra o Gráfico IV.70, o que representa uma avaliação 

muito positiva. 

 
Gráfico IV. 70: Grau de Satisfação com a Autonomia. 

 

DESEMPENHO 

Relativamente ao Desempenho analisaram-se 11 respostas dos Funcionários, que se 

distribuem quase na totalidade entre Satisfeito e Muito Satisfeito, como se pode observar no 

Gráfico IV.71. Estes valores revelam que os Funcionários se sentem de uma forma geral 

satisfeitos e muito satisfeitos com a forma como desempenham as suas funções na escola do 

Entroncamento I. 
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Gráfico IV.71: Grau de Satisfação com o Desempenho. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A DIMENSÃO LABORAL 

 

Após a análise das subdimensões Horário e Organização de Tarefas que compõem a 

Dimensão Laboral importa comparar os níveis de Satisfação e Insatisfação em cada uma, 

assim como observar o Grau de Satisfação Total com esta dimensão. 

No Gráfico IV.72 é possível perceber que a Dimensão Laboral é positivamente avaliada, 

verificando-se que a subárea Autonomia (nas Tarefas) reúne o maior nível de Satisfação, 

enquanto a Distribuição, a Adequação, o Apoio nas tarefas e o Horário são aquelas que 

agrupam mais respostas de Insatisfação. 

Gráfico IV. 72: Satisfação Geral com cada Subdimensão da Dimensão Laboral. 

O Grau de Satisfação Geral dos respondentes em relação à Dimensão Laboral pode ser 

observado no Gráfico IV.73 verificando-se que aproximadamente 84% das respostas se 

encontram entre Ligeiramente e Muito Satisfeito, e que 12,5% dos respondentes se situam 
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na área da Insatisfação, valores que revelam, de uma forma geral, que os Funcionários se 

sentem satisfeitos ao nível da Dimensão Laboral. 

 
Gráfico IV. 73: Satisfação Geral com a Dimensão Laboral. 
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V –  ANÁLISE DA DIMENSÃO PEDAGÓGICA  

A Dimensão Pedagógica divide-se em quatro subdimensões: Curso, Aulas, Formação 

em Contexto de Trabalho e Projectos Finais. 

As respostas ao Questionário Pedagógico por Alunos e Docentes relativamente à 

subdimensão Aulas serão apresentadas no capítulo final deste relatório. 

Na subdimensão Curso serão analisadas as respostas ao Questionário Geral, dadas por 

Alunos no que se refere ao Curso que estão a frequentar, sendo que as dimensões relativas à 

Satisfação, Utilidade e Conhecimentos do Curso foram já apresentadas no Relatório Geral.  
 

1. CURSO 

A satisfação com o curso foi avaliada por Alunos no Questionário Geral através da 

resposta à questão: “Refira qual o seu grau de satisfação com o curso que está a frequentar”. 

Pode observar-se no Gráfico IV.74 a distribuição das 93 respostas pelos graus de 

satisfação, verificando-se que prevalecem as respostas de Satisfeito e de Muito Satisfeito, 

existindo cerca de 9% de Alunos que evidenciaram Insatisfação com os cursos que estão a 

frequentar. 

 
Gráfico IV.74: Grau de Satisfação com o Curso.  

 

2. FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

Serão apresentadas as respostas dadas por Alunos e Docentes ao Questionário Geral 

referentes à Formação em Contexto de Trabalho (FCT), sendo que as dimensões relativas à 

Preparação, Tarefas, Duração, Assiduidade, Pontualidade, Adequação, Responsabilidade, 

Autonomia, Adaptação, Capacidade de Trabalho em Equipa, Utilidade e 

Competências/Conhecimentos foram já descritas no Relatório Geral. 
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Relativamente à Formação em Contexto de Trabalho ou estágio, teve-se em conta 

apenas as respostas relativas aos cursos de EP de 3º ano e aos CEF que se encontravam no 

último ano de escolaridade e aos de Tipo 3, num total de 30 respostas de Alunos e 24 de 

Docentes. Na Tabela IV.33 pode observar-se que a maioria dos Alunos encontra-se Satisfeito 

com o estágio, existindo aproximadamente 47% de respostas de Muito Satisfeito. Em relação 

aos Docentes, registaram-se muitas respostas “Sem Opinião”, contudo as respostas com 

opinião situam-se todas na área da satisfação, o que demonstra um nível de satisfação positivo 

com os estágios. 

 

 

 

Tabela IV.33: Satisfação Geral com a Formação em Contexto de Trabalho. 

No Gráfico IV.75 podemos observar o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que as respostas com opinião encontram-se maioritariamente entre 

Ligeiramente e Muito Satisfeito, existindo cerca de 5% de respostas ao nível da insatisfação, 

todas provenientes do grupo de Alunos, como podemos constatar na tabela anterior. 

 
Gráfico IV.75: Satisfação Geral com a Formação em Contexto de Trabalho. 

3. PROJECTOS FINAIS 

 Relativamente aos projectos finais serão analisadas as respostas dadas ao Questionário 

Geral por Alunos e Docentes no que se refere ao Projecto Tecnológico, à Prova de Aptidão 

Final e à Prova de Aptidão Profissional, sendo que as dimensões relativas à Preparação, 

Horário, Adequação e Utilidade foram já apresentadas no Relatório Geral.  
 

 Alunos Docentes 
Sem Opinião 13,3% 58,3% 

Muito Insatisfeito 3,3% 0,0% 
Insatisfeito 3,3% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 3,3% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 13,3% 0,0% 

Satisfeito 16,7% 37,5% 
Muito Satisfeito 46,7% 4,2% 
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PROJECTO TECNOLÓGICO 

O Projecto Tecnológico (PT) foi avaliado no Questionário Geral pelos Alunos do 2º e 3º 

ano de escolaridade de EP e pelos Docentes, através da questão “Refira qual o seu grau de 

satisfação com o(a) o Projecto Tecnológico”.  

Na Tabela IV.34 encontram-se distribuídas as respostas de um total de 52 Alunos e 24 

Docentes, podendo observar-se que a maioria dos Alunos e dos Docentes encontra-se 

Satisfeito com os Projectos Tecnológicos, verificando-se que o grupo dos Alunos é o mais 

insatisfeito. É de notar ainda a elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”, 

principalmente no grupo de Docentes. 

 Alunos Docentes 
Sem Opinião 15,4% 62,5% 

Muito Insatisfeito 5,8% 0,0% 
Insatisfeito 3,8% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 11,5% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 26,9% 0,0% 

Satisfeito 30,8% 33,3% 
Muito Satisfeito 5,8% 4,2% 

Tabela IV.34: Grau de Satisfação com os Projectos Tecnológicos 

No Gráfico IV.76 encontra-se o grau de satisfação geral dos respondentes, verificando-

se que as respostas com opinião encontram-se maioritariamente entre Ligeiramente e 

Muito Satisfeito, observando-se uma elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”, 

provenientes sobretudo do grupo dos Docentes. 

 
Gráfico IV.76: Satisfação Geral com o Projecto Tecnológico. 

 

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL 

Na questão relativa à Prova de Aptidão Profissional (PAP) responderam 24 Docentes, e 

20 Alunos de 3º ano do EP. Pode observar-se que 75% das respostas estão situadas entre 

Ligeiramente e Muito Satisfeito, não se verificando qualquer resposta de Muito Insatisfeito 
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(Gráfico IV.77). No grupo dos Docentes, as respostas com opinião são na sua maioria de 

Satisfação, verificando-se uma elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”.  

 Alunos Docentes 
Sem Opinião 15,0% 70,8% 

Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Insatisfeito 5,0% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 5,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 25,0% 4,2% 

Satisfeito 45,0% 20,8% 
Muito Satisfeito 5,0% 4,2% 

Tabela IV.35: Grau de Satisfação com a Prova de Aptidão Profissional.  

 
Gráfico IV.77: Satisfação Geral com a Prova de Aptidão Profissional. 

 

PROVA DE APTIDÃO FINAL 

A Prova de Aptidão Final (PAF) foi avaliada no Questionário Geral pelos Alunos de 

dos Cursos de Educação Formação a frequentar o último ano de escolaridade ou de Tipo 3 e 

pelos Docentes, através da questão “Refira qual o seu grau de satisfação com a Prova de 

Aptidão Final”.  

A esta questão contabilizaram-se um total de 12 respostas de Alunos e 24 de Docentes 

que se apresentam na Tabela IV.36. Verifica-se que a opinião dos Alunos e dos Docentes em 

relação à PAF situa-se entre Ligeiramente e Muito Satisfeito. No grupo dos Docentes 

observa-se uma elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”, não existindo respostas na 

área da insatisfação.  

 Alunos Docentes 
Sem Opinião 0,0% 70,8% 

Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Insatisfeito 8,3% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 8,3% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 16,7% 4,2% 

Satisfeito 50,0% 16,7% 
Muito Satisfeito 16,7% 8,3% 

Tabela IV.36: Grau de Satisfação com a Prova de Aptidão Final.  
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O grau de satisfação geral com a PAF pode ser observado no Gráfico IV.78, onde se 

verifica que aproximadamente 56% das respostas situam-se na área da Satisfação, existindo 

8,3% de respostas na área da insatisfação, todas provenientes do grupo dos Alunos, como 

podemos constatar na tabela anterior. 

 
Gráfico IV.78: Satisfação Geral com a Prova de Aptidão Final. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM OS PROJECTOS FINAIS 

O grau de satisfação geral nas três subáreas analisadas dos Projectos Finais: PT, PAP e 

PAF; pode ser observado no Gráfico IV.79, verificando-se que cerca de 53% das respostas 

situam-se ao nível da Satisfação e que 8% encontram-se na de Insatisfação. É de notar uma 

elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”. 

 
Gráfico IV.79: Satisfação Geral com os Projectos Finais. 
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VI –  ANÁLISE DA DIMENSÃO RELAÇÃO COM O EXTERI OR 

 

A Dimensão de Relação com o Exterior divide-se em seis subdimensões: Oferta 

Educativa, Visão Externa, Promoção do Envolvimento Parental, Qualidade dos Técnicos 

Formados, Divulgação e Matrícula/Inscrição.  

Neste relatório serão analisadas apenas as respostas dadas pelos Alunos e Docentes no 

Questionário Geral relativas à subdimensão Oferta Educativa, dado que as restantes foram já 

apresentadas no Relatório Geral.  

 

1. OFERTA EDUCATIVA 

A Oferta Educativa foi avaliada no Questionário Geral através da questão “Refira qual o 

seu Grau de Satisfação com a Oferta Educativa (cursos existentes) “. Os valores percentuais 

decorrem da análise de 93 respostas no grupo de Alunos e de 24 respostas no grupo dos 

Docentes, não existindo valores em falta. 

A satisfação em relação à Oferta Educativa para cada grupo respondente pode observar-

se na Tabela IV.37, verificando-se que a maioria das respostas é de Satisfeito. Os Alunos 

apresentam o nível de satisfação mais baixo, apesar de as avaliações positivas serem 

superiores às negativas.  

 Alunos Docentes 

Sem Opinião 6,5% 4,2% 
Muito Insatisfeito 4,3% 0,0% 

Insatisfeito 5,4% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 6,5% 4,2% 
Ligeiramente Satisfeito 18,3% 8,3% 

Satisfeito 47,3% 70,8% 
Muito Satisfeito 11,8% 12,5% 

Tabela IV.37: Grau de Satisfação com a Oferta Educativa. 

No Gráfico IV.80 pode observar-se a distribuição das respostas de Alunos e Docentes, 

verificando-se que 80,3% das respostas situa-se entre Ligeiramente e Muito Satisfeito em 

relação à Oferta Formativa.  
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Gráfico IV.80: Satisfação Geral com Oferta Formativa 

 

2. DIVULGAÇÃO DA OFERTA 

A Divulgação foi avaliada pelos Alunos no Questionário Geral através questão “Refira 

qual o seu grau de satisfação com a divulgação da oferta formativa”. Obteve-se um total de 93 

respostas que se distribuem pelo Gráfico IV.81. Pode verificar-se que a maioria das respostas, 

cerca de 70% encontra-se entre Ligeiramente e Muito Satisfeito.  

 
Gráfico IV.81:Grau de Satisfação com a Divulgação. 

 
 

3. MATRÍCULA/INSCRIÇÃO 

Por fim, na dimensão de Relação com o Exterior foi avaliado o processo de Matrícula 

no Questionário Geral, através da questão “Qual o seu grau de satisfação com o processo de 

matrícula/inscrição”. Responderam a esta questão 93 Alunos, cujas respostas podem ser 

observadas Gráfico IV.82, verificando-se que a maior percentagem de respostas é dada na 

área de Satisfação, contudo, é de notar que cerca de 30% das respostas se encontram na área 

de insatisfação, entre Ligeiramente e Muito Insatisfeito. 
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Gráfico IV.82:Grau de Satisfação com a Matrícula. 
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VII  –  ANÁLISE DA SATISFAÇÃ O COM A AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ESCOLA 

No Questionário Geral foi pedido aos respondentes que revelassem o seu grau de 

satisfação com o presente estudo através da questão “Refira qual o seu grau de satisfação com 

o estudo acerca da qualidade da escola – o questionário que está a preencher”. 

A distribuição das 128 respostas pode observar-se na tabela seguinte, onde se verifica 

que as respostas se situam predominantemente na área de satisfação, sendo o grupo dos 

Funcionários aquele que avalia mais positivamente este estudo. Pode ainda verificar-se que 

Alunos e Docentes revelam mais respostas de Muito Insatisfeito. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 18,3% 16,7% 0,0% 
Muito Insatisfeito 6,5% 8,3% 0,0% 

Insatisfeito 3,2% 12,5% 9,1% 
Ligeiramente Insatisfeito 2,2% 0,0% 18,2% 
Ligeiramente Satisfeito 12,9% 8,3% 9,1% 

Satisfeito 41,9% 37,5% 36,4% 
Muito Satisfeito 15,1% 16,7% 27,3% 

Tabela IV.38: Grau de Satisfação com o estudo ApQ. 

 

No Gráfico IV.83 verifica-se a predominância de respostas entre Ligeiramente e Muito 

Satisfeito, apesar de aproximadamente 15% das respostas ser de insatisfação. Importa 

futuramente compreender as razões da insatisfação com o presente estudo. 

 
Gráfico IV.83: Satisfação Geral com o estudo ApQ.   
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VIII  –  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS –  ENTRONCAMENTO I  

Após a apresentação dos resultados gerais e sua análise encontra-se que os respondentes 

estão sobretudo Satisfeitos com a EPGE do Entroncamento I, uma vez que em todos os 

domínios de avaliação as respostas entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito, ou seja, 

as respostas na área da satisfação, foram sempre superiores às respostas de insatisfação. 

Contudo, há alguns aspectos com algum grau de insatisfação que merecem especial atenção. 

Para facilitar a análise comparativa dos resultados foram organizadas 5 tabelas de 

síntese, uma para cada dimensão. É de notar que as percentagens apresentadas nem sempre 

totalizam os 100% pois representam apenas as respostas com opinião, a restante percentagem, 

a das respostas “Sem Opinião”, não é apresentada nas tabelas. 

A Dimensão Física foi avaliada de forma sobretudo positiva, em especial ao nível dos 

Espaços Envolventes, como se pode observar na Tabela IV.39. encontra-se que o Local de 

Trabalho, a Secretaria e a Recepção são pontos fortes no que respeita às instalações desta 

escola, enquanto as Instalações Sanitárias e a Sala de Alunos são os pontos mais fracos. É 

ainda possível verificar que os Alunos e os Docentes são os respondentes que se manifestam 

menos satisfeitos.  

Dimensão Física Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos 

Respondentes 
com mais 

respostas na 
área de 

Insatisfação 
% Respostas 

na área de 
Satisfação 

% Respostas na 
área de 

Insatisfação 
Espaço Envolvente 76 22 -- 

Corredores A/D/F 66 31 A 
Pátios A/D/F 66 33 A 

Secretaria A/D/F 88 10 A 
Recepção A/D/F 83 13 A 

Salas de Apoio 39 50 -- 
Bar A/D/F 50 43 A/D 

Centro de Recursos A/D/F 48 23 D/A 
Sala de Alunos A 34 59 A 

Instalações Sanitárias A/D/F 22 77 A/D 
Salas de Trabalho 61 15 -- 

Local de Trabalho F 91 0 -- 
Sala de Professores D 58 37 D 

Sala de Coordenação D 33 8 D 
Salas de Aula Valor Médio de Satisfação = 4,3 

-- 

A/D 

Salas Mais 
Satisfatórias 

Salas a Ter em 
Atenção 

12 13 D 
 7, 15, 17, Gin. A 

Tabela IV.39: Síntese da Avaliação à Dimensão Física 



Análise por Escola – IV - Entroncamento I                265 

 

Relatório ApQ  GIPE 

No que se refere aos pontos fracos detectados, nomeadamente as instalações sanitárias 

onde se verificou que cerca de 77% dos respondentes estão descontentes com este espaço, 

constitui um aspecto a analisar cuidadosamente, no sentido de se perceber que características 

as tornam tão pouco satisfatórias para Alunos e Docentes. Sabendo-se que estas instalações 

devem ser espaços de higiene, limpeza e privacidade que permitam a utilização segura por 

parte de todos. 

No caso da sala de Alunos a insatisfação revelada com este espaço também é elevada e 

torna-se necessário compreender o que motiva esta insatisfação com a sala. É importante 

analisar que características da sala a tornam insatisfatória para os Alunos, verificar se os 

problemas residem em torno do mobiliário, espaço disponível, equipamentos, climatização, 

ou outros. De forma a avaliar as possibilidades de resolução dos problemas existentes.  

 

No que respeita à Dimensão Humana encontraram-se valores de maior satisfação, 

sobretudo, nas Relações Interpessoais, enquanto as Publicações Periódicas e a Hierarquia 

reuniram valores mais baixos, apesar de a quantidade de respostas de satisfação ser superior 

às de insatisfação, como se pode observar na Tabela IV.40. 

Dimensão Humana Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos 

Respondentes 
com mais 

respostas na 
área de 

Insatisfação 
% Respostas 

na área de 
Satisfação 

% Respostas na 
área de 

Insatisfação 

Serviços 65 13 -- 
Bar A/D/F 61 25 A 

Produtos Bar A/D/F 47 47 A/D 
Centro de Recursos A/D/F 53 14 A 

Recepção A/D/F 87 8 A 
Transportes A 45 21 A 
Secretaria A/D/F 83 14 A 

Serviços Financeiros D/F 67 9 D 
Recursos Humanos D/F 62 6 D 

SAD D/F 54 6 D 
Publicações Periódicas 44 12 -- 

Revista A/D/F 60 13 A 
Newsletter A/D/F 39 14 A 
Suplemento A/D/F 33 9 A 

Hierarquia 47 16 -- 
Direcção A/D/F 53 25 A 

Director Geral D/F 40 9 D 
Director de Recursos Humanos D/F 34 11 F 
Chefe de Serviços Financeiros D/F 26 6 F 

Direcção Pedagógica D 79 17 D 
Direcção de Pólo A/D/F 48 27 A 

Chefia Directa F 45 18 F 
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Relações Interpessoais 89 6 -- 
Alunos A/D 90 9 A 
Turma A 90 9 A 

Docentes A/D 85 4 A 
Funcionários A/D/F 90 5 A 

Colegas de Trabalho F 82 9 F 
Coordenadores de Curso A/D 93 5 A 

Líderes do Grupo Disciplinar D 92 0 D 
Orient. Educ. de Turma A/D 94 3 A 

Tabela IV.40: Síntese da Avaliação à Dimensão Humana 

 

Na avaliação realizada aos Serviços, o Bar é o mais negativamente avaliado nos 

serviços prestados, mas sobretudo no que respeita aos produtos disponibilizados. Este é um 

aspecto a avaliar concretamente na escola no sentido de se perceber em específico quais os 

problemas do funcionamento deste serviço e a possibilidade de melhoria dos produtos, 

compreendendo se os constrangimentos se verificam ao nível da quantidade, qualidade, 

variedade, etc.  

Também os Transportes reuniram cerca de 21% de respostas dos Alunos na área da 

insatisfação, constituindo mais um ponto a analisar, no sentido de verificar se os problemas 

encontrados pelos Alunos com este serviço são solucionáveis, se estão relacionados com o 

horário, o trajecto, as condições do veículo, a segurança da viagem, ou outras. 

A Hierarquia reúne uma baixa percentagem de satisfação, sendo a Direcção de Pólo a 

dimensão com mais respostas de insatisfação, apesar de a maioria das respostas ter sido 

positiva. Por outro lado, a Direcção Pedagógica, avaliada pelos Docentes, é o grupo 

hierárquico mais satisfatório. 

No domínio das Relações Interpessoais todas as áreas reuniram elevada satisfação, 

sendo os Orientadores Educativos de Turma, avaliados por Docentes e Alunos, os mais 

satisfatórios ao nível do Apoio, Empatia e Comunicação, o que representa um aspecto muito 

positivo para o processo de acompanhamento das turmas e dos Alunos. 

Importa também referir que à semelhança da avaliação feita no ano anterior a Revista 

Eiffel, a Newsletter e sobretudo o Suplemento “O Profissional” reúnem um elevado número 

de respostas “Sem Opinião”, revelando possivelmente algum desconhecimento das 

publicações, especialmente no grupo de Alunos, apesar de predominarem respostas na área de 

satisfação. Assim, considera-se que pode ser importante investir na divulgação das 

publicações, principalmente junto dos Alunos. 

A Dimensão Laboral foi de um modo geral avaliada de forma muito positiva, 

encontrando-se que o grau de satisfação geral dos respondentes com esta dimensão contou 
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com aproximadamente 84% das respostas entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito. 

De acordo com a Tabela IV.41, verifica-se que apenas ao nível do Horário, Distribuição e 

Adequação das Tarefas, e Apoio, se verifica alguma insatisfação. 

Dimensão Laboral Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos 

Respondentes 
com mais 

respostas na 
área de 

Insatisfação 
% Respostas 

na área de 
Satisfação 

% Respostas 
na área de 

Insatisfação 
Horário 88 12 -- 

Horário F 82 18 F 
Assiduidade F 91 9 F 
Pontualidade F 91 9 F 

Organização de Tarefas 82 13 -- 
Distribuição F 73 18 F 

Adequação das Tarefas F 73 18 F 
Apoio F 73 18 F 

Autonomia F 100 0 -- 
Desempenho F 91 9 F 

Tabela IV.41: Síntese da Avaliação à Dimensão Laboral 

 

Na Tabela IV.42 pode observar-se a síntese dos resultados da Dimensão Pedagógica, 

verificando-se que o Curso foi a área onde os respondentes revelaram maior satisfação 

(82,8%). A Formação em Contexto de Trabalho também reuniu na maioria respostas 

positivas, o que é positivo. O Projecto Tecnológico foi a subdimensão avaliada menos 

positivamente, apenas pelos Alunos, sendo importante encontrar as razões desta avaliação 

menos satisfatória. 

Dimensão Pedagógica Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos 

Respondentes 
com mais 

respostas na 
área de 

Insatisfação 
% Respostas 

na área de 
Satisfação 

% Respostas 
na área de 

Insatisfação 
Curso A 83 9 A 

Form. em Contexto de Trab. A/D 59 8 A 
Projectos Finais 53 8 -- 

Projecto Tecnológico A/D 50 11 A 
Prova de Aptidão Profissional D 52 5 A 

Prova de Aptidão Final A/D 56 8 A 
Tabela IV.42: Síntese da Avaliação à Dimensão Pedagógica 

 

A análise da Dimensão de Relação com o Exterior evidenciou sobretudo uma 

avaliação positiva, sendo que a Oferta Educativa foi a área que reuniu mais satisfação. Por 

outro lado o processo de Matrícula teve mais respostas na área de insatisfação, apesar de as 
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respostas se situarem predominantemente na área de satisfação, importa contudo, averiguar os 

motivos que levam à menor satisfação com o processo de matrícula, no sentido de se 

procederem às melhorias necessárias. 

Dimensão Relação com 
Exterior Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos 

Respondentes 
com mais 

respostas na área 
de Insatisfação 

% Respostas 
na área de 
Satisfação 

% Respostas 
na área de 

Insatisfação 
Oferta Educativa A/D 80 14 A 

Divulgação A 70 13 A 
Matrícula A 64 30 A 

Tabela IV.43: Síntese da Avaliação à Dimensão Relação com o Exterior 

 

Importa notar que alguns pontos desta avaliação obtiveram graus de satisfação muito 

elevados, nomeadamente, as Relações Interpessoais, a Dimensão Laboral e a Dimensão 

Pedagógica, em relação ao Curso, sendo estes pontos fortes da escola do Entroncamento I. Os 

pontos fracos, atrás discutidos, devem merecer atenção e análise das situações actuais no 

sentido de se planearem intervenções conducentes à maior satisfação de todos os envolvidos 

na vida da escola. 
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V – ENTRONCAMENTO II 



Análise por Escola – V – Entroncamento II                270 

 

Relatório ApQ  GIPE 

I  -  CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES 

Responderam ao Questionário Geral da Escola do Entroncamento II 108 indivíduos. 

Na indicação da categoria de respondente existem 16 "valores em falta", pelo que na Tabela 

V.1 encontra-se a distribuição de 108 respostas pelas cinco categorias. Na escola do 

Entroncamento II são leccionados Cursos de: Ensino Profissional, Educação e Formação de 

Jovens e Educação e Formação de Adultos.  

CATEGORIA DE 

RESPONDENTE 
NÚMERO PERCENTAGEM  

Alunos 74 68,5 

Formandos 14 13,0 

Docentes/Formadores 14 13,0 

Mediadores de EFA 1 0,9 

Funcionários 5 4,6 

Total 108 100,0 

Tabela V.1: Distribuição dos Respondentes por Categoria 

Relativamente aos Alunos/Formandos existem 8 indivíduos que não identificaram o 

Curso, encontrando-se no Gráfico V.1 as percentagens de Alunos/Formandos respondentes a 

frequentar cada um dos cursos de Ensino Profissional (EP): Animador Sociocultural (ASC), 

Técnico de Construção Civil (TCC), Técnico de Electrónica, Automação e 

Computadores (TEAComp); Cursos de Educação Formação de Jovens (CEF) de Práticas de 

Acção Educativa (PAE) e um Curso de Educação e Formação de Adultos (EFA) de Higiene 

e Segurança no Trabalho (EFA_HST). É de notar que não existem respostas ao 

Questionário Geral da turma do curso de Electricidade de Instalações (EI), possivelmente por 

estes se encontrarem a frequentar o Estágio, no entanto a turma respondeu a um Questionário 

Pedagógico, como se pode observar de seguida. 

 
Gráfico V.1: Alunos por Curso na Escola do Entroncamento II. 
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Questionário Pedagógico de Alunos 

O Questionário Pedagógico de Alunos obteve no Entroncamento II a resposta a 649 

questionários de Alunos/Formandos, que se distribuem pelos anos, cursos e turmas como 

mostra o Gráfico V.2.  

O maior número de respostas por curso foi de Técnico de Construção Civil (TCC) que 

no total apresentam 28,2% das respostas e o de Técnico de Animador Sociocultural (ASC), 

com 27,3% 11% do total de respostas. 

 
Gráfico V.2: Alunos/Formandos por Ano, Turma e Curso – Entroncamento II. 

Relativamente ao Tipo de Aula onde foi respondido o questionário, registaram-se 22 

“valores em falta”, sendo que a maioria das respostas foi respondida em Aulas Teóricas (395 

respostas), seguida de aulas Práticas (232 respostas), verificando-se que não houve 

indivíduos a assinalar “Sessões de Formação”, que se deve provavelmente ao facto dos 

Formandos de EFA terem assinalado outra opção no Questionário Pedagógico.  

 

Questionário Pedagógico de Docentes 

No Entroncamento II obtiveram-se 57 Questionários Pedagógicos de Docentes, que se 

distribuem pelos anos, cursos e turmas como mostra o Gráfico V.3. À semelhança do que se 

observou com os Alunos, o maior número de respostas por curso foi o de Técnico de 

Construção Civil (TCC), com 31,6% das respostas e ainda o curso de Técnico de Animador 

Sociocultural (ASC), com aproximadamente 23% do total de respostas. 
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Gráfico V.3: Docentes/Formadores por Ano, Curso e Turma. 

Relativamente ao Tipo de Aula onde foi respondido o questionário, 31 respostas foram 

respondidas em Aulas Teóricas e 22 em aulas Práticas, verificando-se igualmente que 

ninguém assinalou no Questionário Pedagógico o tipo de aula “Sessão de Formação”. 
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II  –  ANÁLISE DA DIMENSÃO FÍSICA 

 

A Dimensão Física organiza-se em três subdimensões: Espaço Envolvente, Salas de 

Trabalho e Salas de Apoio. Por sua vez, cada subdimensão divide-se em áreas, 

nomeadamente, o Espaço Envolvente decompõe-se em Corredores, Pátios, Secretaria e 

Recepção; as Salas de Trabalho dividem-se em Local de Trabalho, Sala de Professores e 

Sala de Coordenação; e por fim, as Salas de Apoio são constituídas pelo Centro de Recursos, 

Sala de Alunos e Instalações Sanitárias. 

Cada uma das áreas foram avaliadas através da questão “Refira qual o seu Grau de 

Satisfação em relação aos seguintes ESPAÇOS FÍSICOS (ambiente, limpeza, dimensões, 

recursos) ”.  

Serão analisadas as respostas de todas em conjunto e separadamente dos três grandes 

grupos de respondentes: Discentes (Alunos de EP, CEF e Formandos de EFA), Docentes 

(Docentes, Formadores de EFA e Mediadores de EFA) e Funcionários. 

 

1. ESPAÇO ENVOLVENTE 

CORREDORES 

Os Corredores foram avaliados por todos os grupos respondentes num total de 108 

respostas, 88 respostas no grupo Discentes, sendo 74 de Alunos e 14 de Formandos, 15 

respostas no grupo Docentes, 4 de Docentes, 10 de Formadores e 1 de Mediador de EFA, e 5 

no grupo Funcionários, não se registando "valores em falta". 

A satisfação em relação aos Corredores para cada grupo respondente pode observar-se 

na Tabela V.2.  

 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 6,8% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 2,3% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 5,7% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 14,8% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 23,9% 20,0% 0,0% 

Satisfeito 43,2% 66,7% 80,0% 
Muito Satisfeito 3,4% 13,3% 20,0% 

Tabela V.2: Grau de Satisfação com os Corredores. 

Verifica-se que a maioria das respostas de avaliação é de Satisfeito, nos três grupos, 

sendo os Alunos o grupo com mais respostas na área da Insatisfação e os Funcionários o 
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grupo com todas as respostas entre Satisfeito e Muito Satisfeito, embora no grupo Docente 

também se verifique que todos respondem na área da Satisfação. 

No Gráfico V.4 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que a maioria das respostas está entre Ligeiramente e Muito Satisfeito 

(75,9%) e que aproximadamente 18% se situa entre Ligeiramente e Muito Insatisfeito. 

 
Gráfico V.4: Satisfação Geral com os Corredores. 

PÁTIOS 

Os Pátios foram avaliados por todos os grupos respondentes num total de 108 respostas. 

Na Tabela V.3 pode-se observar o grau de satisfação em relação aos Pátios para cada grupo de 

respondentes. 

 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 3,4% 0,0% 40,0% 
Muito Insatisfeito 8,0% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 6,8% 13,3% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 9,1% 6,7% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 22,7% 26,7% 0,0% 

Satisfeito 43,2% 40,0% 60,0% 
Muito Satisfeito 6,8% 13,3% 0,0% 

 Tabela V.3: Grau de Satisfação com os Pátios. 

 Verifica-se que a maioria das respostas dos três grupos encontram-se Satisfeitos, 

sendo os Alunos o grupo mais insatisfeito com os pátios.  

No Gráfico V.5 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que a maioria dos respondentes, cerca de 73% encontra-se na área da 

Satisfação, observando-se ainda que aproximadamente 22% das respostas estão entre 

Ligeiramente e Muito Insatisfeito. 
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Gráfico V.5: Satisfação Geral com os Pátios. 

 

SECRETARIA 

A Secretaria foi avaliada por todos os grupos respondentes num total de 108 respostas, 

não se observando “valores em falta”. 

A satisfação em relação aos espaços da Secretaria para cada grupo respondente pode 

observar-se na Tabela V.4. Pode verificar-se que a maioria das respostas dos três grupos 

encontra-se entre Satisfeito e Muito Satisfeito, sendo os Alunos o grupo que apresenta mais 

respostas na área da insatisfação. O grupo dos Docentes é aquele que evidencia mais respostas 

de Muito Satisfeito. 

 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 3,4% 6,7% 0,0% 
Muito Insatisfeito 4,5% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 5,7% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 9,1% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 20,5% 0,0% 0,0% 

Satisfeito 52,3% 53,3% 80,0% 
Muito Satisfeito 4,5% 40,0% 20,0% 

Tabela V.4: Grau de Satisfação com a Secretaria. 

No Gráfico V.8 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que a maioria dos respondentes se situa na área de Satisfação (80,6%), entre 

Ligeiramente e Muito Satisfeito. 
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Gráfico V.8: Satisfação Geral com a Secretaria. 

 

RECEPÇÃO 

A Recepção foi avaliada por todos os grupos respondentes num total de 104 respostas, 

verificando-se 4 "valores em falta". 

A satisfação em relação aos espaços de Recepção para cada grupo respondente pode 

observar-se na Tabela V.5. Verifica-se que a maioria das respostas de avaliação é de 

Satisfeito, nos três grupos, sendo o grupo Discente o único onde se registaram respostas na 

área da Insatisfação. 

 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 14,1% 6,7% 0,0% 
Muito Insatisfeito 8,2% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 7,1% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 5,9% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 16,5% 6,7% 0,0% 

Satisfeito 42,4% 60,0% 75,0% 
Muito Satisfeito 5,9% 26,7% 25,0% 

Tabela V.5: Grau de Satisfação com a Recepção. 

No Gráfico seguinte pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que a maioria das respostas se encontra na área de satisfação (70,2%), sendo 

que 17% das respostas, provenientes da avaliação dos Alunos (como se pode constatar na 

tabela anterior), encontram-se na área de insatisfação,  
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Gráfico V.6: Satisfação Geral com a Recepção. 

 

2. SALAS DE APOIO 

CENTRO DE RECURSOS 

O espaço de Centro de Recursos foi avaliado por todos os grupos respondentes num 

total de 107 respostas, podendo observar-se na Tabela V.6 que a maioria das respostas de 

avaliação é de Satisfeito, nos três grupos, sendo os Funcionários o grupo com mais respostas 

de Satisfeito. O grupo Discente é aquele onde se verifica o maior nível de Insatisfação com 

aproximadamente 14% de respostas de Muito Insatisfeito.  

 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 27,6% 20,0% 20,0% 
Muito Insatisfeito 13,8% 6,7% 0,0% 

Insatisfeito 9,2% 6,7% 20,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 11,5% 6,7% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 19,5% 13,3% 0,0% 

Satisfeito 17,2% 46,7% 60,0% 
Muito Satisfeito 1,1% 0,0% 0,0% 

Tabela V.6: Grau de Satisfação com o espaço do Centro de Recursos. 

No Gráfico V.7 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que, apesar de a maioria das respostas se encontrar entre Ligeiramente e Muito 

Satisfeito (42,1%), cerca de 32% das respostas estão entre Ligeiramente e Muito 

Insatisfeito, o que denota um nível de Insatisfação elevado com o espaço do Centro de 

Recursos, o que constitui um aspecto importante a analisar e melhorar. É de notar ainda que 

existe uma elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”, proveniente dos três grupos. 
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Gráfico V.7: Satisfação Geral com o espaço do Centro de Recursos. 

 

SALA DE ALUNOS 

A Sala de Alunos foi avaliada pelo grupo de Alunos num total de 87 respostas, 

observando-se 1 “valor em falta”.  

No Gráfico V.8 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que a maioria das respostas se encontra entre Ligeiramente e Muito Satisfeito 

(60,9%), contudo é de notar que 36% das respostas dos Alunos estão na área da insatisfação, 

reflectindo algum descontentamento por parte destes em relação ao espaço Sala de Alunos da 

escola.  

 
Gráfico V.8: Satisfação Geral com a Sala de Alunos. 

 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

As Instalações Sanitárias foram avaliadas por todos os grupos respondentes num total 

de 105 questionários analisados, verificando-se 3 “valores em falta”. Pode observar-se na 

Tabela V.7 que a maioria das respostas de avaliação é de Satisfeito, sendo que o grupo 

Docente aquele que está mais insatisfeito. 
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 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 1,2% 6,7% 0,0% 
Muito Insatisfeito 4,7% 6,7% 0,0% 

Insatisfeito 5,8% 6,7% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 10,5% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 23,3% 20,0% 25,0% 

Satisfeito 43,0% 40,0% 50,0% 
Muito Satisfeito 11,6% 20,0% 25,0% 
Tabela V.7: Grau de Satisfação com as Instalações Sanitárias. 

 

No Gráfico V.9 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que o nível de Satisfação é positivo (79,0%), existindo 19% de respostas na 

área de Insatisfação. 

 
Gráfico V.9: Satisfação Geral com as Instalações Sanitárias. 

 

3. SALAS DE TRABALHO 

LOCAL DE TRABALHO 

O Local de Trabalho foi avaliado pelo grupo dos Funcionários, num total de 4 

respostas. 

Verifica-se no Gráfico V.10 que a maioria das respostas de avaliação é de Satisfeito e 

Muito Satisfeito, existindo 25% Ligeiramente Insatisfeito, o que de uma forma geral constitui 

uma avaliação positiva dos Funcionários da Escola em relação ao seu local de trabalho. 
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Gráfico V.10: Satisfação Geral com o Local de Trabalho. 

 

SALA DE PROFESSORES 

O espaço Sala de Professores foi avaliado pelos Docentes, contabilizando-se um total 

de 14 respostas.  

Pode observar-se no Gráfico V.11 que existem aproximadamente 79% de respostas 

entre Ligeiramente e Muito Satisfeito. 

 
Gráfico V.11: Satisfação Geral com a Sala de Professores. 

 

SALA DE COORDENAÇÃO 

A Sala de Coordenação foi avaliada pelo grupo dos Docentes, contabilizando-se 

também as respostas dos Formadores, num total de 14 questionários.  

Verifica-se no Gráfico V.12 que a maioria das respostas situam-se entre Ligeiramente e 

Muito Satisfeito, observando-se também que existe uma elevada percentagem de respostas 

“Sem Opinião”, possivelmente porque alguns Docentes não utilizam a sala de coordenação. 
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Gráfico V.12: Satisfação Geral com a Sala de Coordenação. 

 

 

4. SALAS DE AULAS 

 

 As Salas de Aula foram avaliadas nas áreas de Ambiente, Mobiliário, Limpeza, 

Dimensão e Recursos Materiais no Questionário Pedagógico de Alunos e Docentes através 

da questão: 

Ambiente  
Qual o seu Grau de Satisfação com:  Subáreas 

1 A climatização (temperatura, ar, humidade) Climatização 

2 A iluminação da sala Iluminação 

3 A acústica, isto é, a sala permite que se ouça bem o que se diz, em qualquer ponto da sala Acústica 

4 O nível de ruído Ruído 

 

Mobiliário  
Qual o seu Grau de Satisfação com:  Subáreas 

5 A adequação do mobiliário a estas aulas/sessões Adequação 

6 A quantidade de mobiliário existente Quantidade 

 

Condições do Espaço  
Qual o seu Grau de Satisfação com:  Subáreas 

7 A limpeza da sala Limpeza 

8 O espaço existente na sala para o desenvolvimento destas aulas/sessões Espaço 

 

Recursos Materiais 
Qual o seu Grau de Satisfação com:  Subáreas 

9 A adequação dos equipamentos tecnológicos (ex. computadores, videoprojector) a estas aulas/sessões Adequação 

10 O número de equipamentos tecnológicos disponíveis para estas aulas/sessões Quantidade 

11 A possibilidade de utilizar os equipamentos tecnológicos existentes na sala Possibilidade de Utilização 
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As Salas de Aulas foram avaliadas através de uma escala compreendida entre 1 (um) e 

6 (seis), onde 1 corresponde a Muito Insatisfeito e 6 a Muito Satisfeito. Os dados foram 

analisados e organizam-se os resultados através de tabelas que mostram as médias e 

respectivos desvios-padrão. A média será um valor decimal entre 1 (um) e 6 (seis), 

considerando-se as respostas dadas até 3 (três) como respostas na área de Insatisfação e, a 

partir de 4 (quatro) na área de Satisfação. 

Considerando 11 salas avaliadas no Entroncamento II foram analisados os dados 

relativos a uma média de 581 respostas dadas pelos Alunos (Alunos/Formandos) e das 243 

respostas dadas pelos Docentes (Docentes e Formadores), numa média total de 637 respostas 

em relação às salas de aulas e ginásio. 

Na Tabela V.8 pode observar-se o número das salas e o tipo de Sala correspondente.  
 

Tipo de Sala N.º das Salas 

Sala Teórica 12, 13, 21, 22 e 24 
Laboratório de Informática 10 e 20 

Laboratório de Construção Civil 4 
Oficina de Construção Civil 5 
Sala Prática de Expressões 11 

Pavilhão Externo Ginásio 
Tabela V.8: Número e Tipo de Salas. 

As salas de aula do Entroncamento II foram avaliadas por cada turma de acordo com a 

disciplina que estava a ser leccionada à data da aplicação do questionário. Assim, uma turma 

que tivesse, por hipótese, quatro aulas de diferentes disciplinas na mesma sala poderá ter 

respondido às perguntas relativas a essa sala quatro vezes, pois, entende-se que de acordo com 

o tipo de aula – teórica ou prática, e os requisitos da disciplina, a sala pode estar mais ou 

menos adequada, logo ser mais ou menos satisfatória. Justificando-se assim que em algumas 

salas o número de respostas seja elevado. 

Na Tabela seguinte apresenta-se o número médio de respostas dadas para cada sala, 

verificando-se que as salas Teóricas n.º 22 e n.º 24, obtiveram um maior número de 

respostas, sobretudo de Alunos. A sala Teórica n.º 13 foi a sala com mais respostas por parte 

do grupo de docentes, enquanto a sala 5, a Oficina de Construção Civil e o Ginásio foram 

avaliadas em menor número. 
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Tabela V.9: Número médio de respostas de Alunos e Docentes, por Sala. 

De seguida, serão analisadas as respostas dadas por Alunos e Docentes, para cada uma 

das salas do Entroncamento II em todas as áreas e subáreas. 

SALA 4 

A sala 4 foi avaliada em cinco aulas, reunindo uma média de 57 respostas com opinião. 

Através da análise aos dados verificou-se ainda que as respostas foram dadas por três turmas 

de cursos de TEAComp, ASC e, na maioria, de TCC. A Sala 4 é um Laboratório de 

Construção Civil e foi avaliado em aulas teóricas das três componentes de formação 

(Sociocultural, Científica e Tecnológica), mas também numa aula prática da componente 

Tecnológica, verificando-se que estas aulas são ligeiramente pior avaliadas pelos Docentes. 

Os valores médios de satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, 

Condições do Espaço e Recursos, como ilustra o Gráfico. 

Gráfico V.13: Valores Médios de Satisfação com a Sala 4. 
 

É possível verificar que os Docentes, de uma forma geral, avaliam mais positivamente a 

sala ( X = 4,3), mostrando-se mais insatisfeitos com a Climatização. No caso dos Alunos a 

Climatização é também a subárea avaliada com menos satisfação, verificando-se que a  

avaliação feita aos Recursos Materiais é diferente dos Docentes, encontrando-se os Alunos 

  
Salas 

  
4 5 10 11 12 13 20 21 22 24 Ginásio 

Nº médio  
de  respostas 

Alunos 52 19 34 62 58 68 50 39 88 92 18 

Docentes 5 2 3 5 6 9 5 4 6 8 2 

x Total 57 20 37 67 64 77 55 43 95 100 20 
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mais insatisfeitos com esta área ( X = 3,8), sobretudo ao níevl da Adequação e da 

Possibilidade de Utilização.  

SALA 5 

Analisando as respostas com opinião relativas à Sala 5, verifica-se que a mesma foi 

avaliada por duas turmas, ambas dos cursos de TCC, num total de duas aulas, reunindo uma 

média de 20 respostas por subárea. A sala 5 é uma Oficina de Construção Civil e foi avaliada 

em duas aulas práticas da componente de formação Tecnológica.  

Através da análise das respostas, verificou-se que a avaliação foi mais negativa por 

parte dos Alunos, sobretudo na componente Científica. 

Os valores médios de satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, 

Condições do Espaço e Recursos, como ilustra o Gráfico. 

Gráfico V.14: Valores Médios de Satisfação com a Sala 5. 
 

Verifica-se que, no geral, a sala obteve uma avaliação satisfatória ( X = 4,2) por parte 

dos respondentes. Observa-se que os Alunos encontram-se ligeiramente insatisfeitos com a 

Limpeza, a Climatização e a Adequação dos equipamentos tecnológicos. Os Docentes 

revelam-se mais insatisfeitos com a Climatização da sala, avaliando com elevada satisfação 

todas as outras subáreas do Ambiente (Iluminação, a Acústica, o Ruído) e a Possibilidade de 

Utilizar os equipamentos da Oficina. 
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SALA 10 

No caso da Sala 10, analisando as respostas com opinião, verifica-se que esta foi 

avaliada por duas turmas de TCC e pelo curso EFA HST, num total de três aulas, contando 

com uma média total de 37 respostas. A sala 10 é um Laboratório de Informática e foi 

avaliado em aulas práticas das componentes Sociocultural e Tecnológica, verificando-se que 

as aulas da componente Tecnológica são ligeiramente pior avaliadas pelos Alunos.  

Os valores médios de satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, 

Condições do Espaço e Recursos, como ilustra o Gráfico. 

Gráfico V.15: Valores Médios de Satisfação com a Sala 10. 
 

Verifica-se que a satisfação geral com a sala é ligeiramente superior por parte do grupo 

Docente ( X = 4,6). Ambos os respondentes revelam-se menos satisfeitos com a Climatização 

da sala, com a Adequação e a Quantidade de equipamentos tecnológicos, sobretudo os Alunos 

que avaliam a área de Recursos Materiais de forma mais insatisfatória ( X = 3,4).  
 

SALA 11 

Analisando as respostas com opinião relativa à Sala 11, verifica-se que a mesma foi 

avaliada por duas turmas, apenas do curso de ASC, em quatro aulas, reunindo uma média de 

67 respostas por cada subárea. A sala 11 é uma sala Prática de Expressões e foi avaliada 

apenas em aulas práticas das componentes de formação Tecnológica.  

Os valores médios de satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, 

Condições do Espaço e Recursos, como ilustra o Gráfico. 
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Gráfico V.16: Valores Médios de Satisfação com a Sala 11. 
 

Verifica-se que os Docentes avaliam de forma mais positiva a sala 11, com uma média 

de satisfação igual a 5,0. Os Alunos avaliam a sala de forma menos satisfatótia ( X = 4,1),  

mostrando-se mais insatisfeitos em relação à Limpeza do espaço, ao contrário dos Docentes. 
 

SALA 12 

Analisando as respostas com opinião relativa à Sala 12, verifica-se que a mesma foi 

avaliada apenas por uma turma do curso de TCC, num total de seis aulas, reunindo uma média 

de 64 respostas por cada subárea. A sala 12 é uma sala Teórica e foi avaliada apenas em aulas 

teóricas das três componentes de formação, mas também numa aula prática desta última. 

Através da análise das respostas verificou-se que a avaliação foi ligeiramente menos 

satisfatória por parte dos Alunos na aula teórica da componente Científica. 

Os valores médios de satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, 

Condições do Espaço e Recursos, como ilustra o Gráfico. 
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Gráfico V.17: Valores Médios de Satisfação com a Sala 12. 
 

Como ilustra o Gráfico, os Docentes avaliam mais positivamente a sala ( X = 4,9) do 

que os Alunos ( X = 3,9). Os Alunos revelam-se mais insatisfeitos com o Ruído, a Limpeza 

da sala e com os Recursos Materiais.  
 

SALA 13 

No que respeita à Sala 13, através da análise de uma média de 77 respostas por subárea, 

verifica-se que a mesma foi avaliada apenas por uma turma do curso de PAE, num total de 

nove aulas. A sala 13 é uma sala Teórica e foi avaliada em aulas teóricas das três 

componentes e em aulas práticas da componente Tecnológica. Através da análise das 

respostas verificou-se que a sala teve uma avaliação ligeiramente menos positiva por parte dos 

Alunos, nas aulas teóricas da componente Científica.  

Os valores médios de satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, 

Condições do Espaço e Recursos, como ilustra o Gráfico seguinte. 
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Gráfico V.18: Valores Médios de Satisfação com a Sala 13. 
 

De acordo com o Gráfico V.18 podemos observar que no geral a sala obteve uma 

avaliação positiva por parte dos respondentes ( X = 4,5), sendo que os Docentes avaliam a 

sala de forma mais satisfatória ( X = 5,0). Os Alunos evidenciam uma ligeira insatisfação em 

relação aos Recursos Materiais da sala. 

SALA 20 

A sala 20 foi avaliada por quatro turmas, dos cursos de ASC, TCC, TEAComp e de 

PAE, num total de cinco aulas, numa média de 55 respostas por subárea. A sala 20 é um 

Laboratório de Informática e foi avaliado em aulas teóricas e práticas das componentes 

Sociocultural e Tecnológica, não se verificando diferenças significativas nas avaliações.  

Gráfico V.19: Valores Médios de Satisfação com a Sala 20. 
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De acordo com o Gráfico V.20 podemos observar que esta sala foi, de uma forma geral, 

positivamente avaliada pelos respondentes ( X = 4,4), verificando-se que os Docentes estão 

particularmente satisfeitos com as Condições do Espaço, embora avaliem com menor 

satisfação a Adequação e a Quantidade dos equipamentos tecnológicos e, sobretudo com a 

Climatização do Laboratório, constituindo aspectos importantes a ter em consideração. 

SALA 21 

No que respeita à Sala 21, através da análise de uma média de 43 respostas por subárea, 

avaliada por duas turmas, do curso de EI e, maioritariamente, de TEAComp, num total de 

quatro aulas. A sala 21 é uma sala Teórica avaliada em aulas teóricas e práticas da 

componente Tecnológica, verificando-se que as aulas teóricas são ligeiramente pior avaliadas 

pelos respondentes. 

Os valores médios de satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, 

Condições do Espaço e Recursos, como ilustra o Gráfico. 

Gráfico V.20: Valores Médios de Satisfação com a Sala 21. 
 

De acordo com o Gráfico V.20 podemos observar que esta sala reuniu um elevado 

número de respostas de Satisfação com o Ambiente, sobretudo por parte dos Docentes. A 

Climatização é a subárea pior avaliada pelos dois grupos. Observa-se ainda que os Alunos 

encontram-se ligeiramente satisfeitos com as áreas do Mobiliário dos Recursos Materiais da 

sala, sendo um aspecto que deve ser analisado. 
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SALA 22 

A sala 22 é uma sala Teórica e foi avaliada por três turmas, de TCC, TEAComp e na 

maioria do curso de ASC, em oito aulas, numa média de 95 respostas por subárea. A sala 22 

foi avaliada em aulas teóricas das componentes Sociocultural e Científica, não se verificando 

diferenças significativas nas respostas. 

Gráfico V.21: Valores Médios de Satisfação com a Sala 22. 
 

Como se pode observar no gráfico esta sala obteve uma avaliação satisfatória ( X = 

4,2), verificando-se que os Alunos apresentam mais respostas entre Ligeiramente Satisfeito e 

Insatisfeito. A Climatização foi a subárea avaliada com menos satisfação por parte dos 

respondentes.  

SALA 24 

A sala 24 foi avaliada por três turmas dos cursos de TCC, de TEAComp, mas em maior 

número do curso de EFA_HST, num total de sete aulas, reunindo uma média de 100 respostas 

com opinião. A Sala 24 é uma sala Teórica e foi analisada em aulas teóricas da componente 

Sociocultural, de Formação Tecnológica e de Sessão de PRA, não se registando diferenças 

significativas. 

Os valores médios de satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, 

Condições do Espaço e Recursos, como ilustra o Gráfico. 
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Gráfico V.22: Valores Médios de Satisfação com a Sala 24. 
 

Verifica-se que os Alunos e Docentes avaliam a sala 24 de forma positiva ( X = 4,7), 

sobretudo o grupo dos Docentes. Os Alunos encontram-se ligeiramente menos satisfeitos ( X
= 4,3), principalmente com a Climatização da sala.  

GINÁSIO 

O Ginásio foi avaliado apenas por duas turmas dos cursos de TCC e de PAE, com uma 

média de 20 respostas por subárea, cuja distribuição se pode observar no Gráfico seguinte.  

Gráfico V.23: Valores Médios de Satisfação com o Ginásio. 
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Uma vez que o Questionário não tinha perguntas especificamente concebidas para o 

ginásio, entendeu-se que as subáreas como o Mobiliário e os Recursos Tecnológicos 

(computadores, videoprojector, etc.) não deveriam ser tidos em conta nesta avaliação.  

De acordo com o Gráfico V.23 podemos observar que os Docentes reúnem mais 

respostas de Satisfação ( X = 4,8) do que os Alunos ( X =4,0), sendo que a Climatização é a 

subárea avaliada de forma menos positiva. 

ANÁLISE GERAL DAS ÁREAS E SUBÁREAS 

Contabilizaram-se 7003 respostas com opinião relativamente às salas do Entroncamento 

II, em que cada área reuniu, em média, 650 respostas, à excepção dos Recursos Tecnológicos, 

cuja média de respostas com opinião foi de 592. 

Os Recursos Tecnológicos foi a área avaliada de forma ligeiramente menos satisfatória, 

sendo a Adequação dos Recursos a subárea que reuniu menos respostas de satisfação.  

Relativamente ao Ambiente, a Climatização foi a subárea avaliada de forma mais 

negativa, principalmente pelos Alunos, embora na globalidade, esta área tenha sido avaliada 

com satisfação. A avaliação feita ao Mobiliário das salas é, de uma forma geral, positiva. A 

avaliação feita às Condições do Espaço é igualmente positiva, em que o Espaço das salas foi 

a subárea avaliada de forma mais satisfatória. 
 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM AS SALAS DE AULA 

Após uma análise a cada área da dimensão física, avaliada nas salas de aula, importa 

perceber como foi avaliada cada sala do Entroncamento II, por cada grupo respondente. No 

Gráfico V.24 pode observar-se a avaliação média feita por Alunos e Docentes, verificando-se 

que os Docentes avaliam com mais satisfação as salas Teóricas n.º 13 e 24, não existindo 

nenhuma sala avaliada com uma média inferior a 4,0 valores. No caso dos Alunos o 

Laboratório de Informática (sala n.º 20) foi aquele que reuniu mais respostas de satisfação, 

avaliando mais negativamente o Laboratório de Construção Civil (sala n.º 4) e as salas 

Teóricas n.º 12 e 21, constituindo aspectos que devem ser tido em conta, no sentido de se 

proporcionar as condições necessárias e a elevar o grau de satisfação dos indivíduos com estas 

salas. 
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Gráfico V.24: Satisfação Geral com as Salas de Aulas. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A DIMENSÃO FÍSICA 

Após a análise das subdimensões Espaço Envolvente, Salas de Apoio e Salas de 

Trabalho que compõem a Dimensão Física importa comparar os níveis de Satisfação e 

Insatisfação em cada uma, assim como observar o Grau de Satisfação Total com esta 

dimensão. 

No Gráfico V.25 é possível perceber que a Dimensão Física é positivamente avaliada, 

sendo a Secretaria a área que reúne maior nível de Satisfação, enquanto as Instalações 

Sanitárias reúnem mais respostas de Insatisfação. 
 

 
Gráfico V.25: Satisfação Geral com cada Subdimensão da Dimensão Física. 
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O Grau de Satisfação Geral dos respondentes em relação à Dimensão Física pode ser 

observado no Gráfico V.26 verificando-se que aproximadamente 69% das respostas são de 

Satisfação, na sua maioria de Satisfeito, enquanto 20% dos respondentes classifica os espaços 

referidos na área da Insatisfação.  

 
Gráfico V.26: Satisfação Geral com a Dimensão Física. 
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III  –  ANÁLISE DA DIMENSÃO HUMANA 

 

A Dimensão Humana divide-se em quatro subdimensões: Serviços e Produtos, 

Hierarquia e Relações Interpessoais.  

Os Serviços são compostos pelo Centro de Recursos, Recepção, Secretaria, Serviços 

Administrativos, Serviços Financeiros, Recursos Humanos e Serviços de Apoio à Direcção, 

analisando-se também a Revista Eiffel, a Newsletter e o Suplemento “O Profissional”. 

A Hierarquia refere-se à Direcção, Director Geral, Director de Recursos Humanos, 

Chefe dos Serviços Financeiros, Direcção Pedagógica, Direcção de Pólo, Responsável de 

Equipa e Chefia Directa. 

A subdimensão Relações Interpessoais é composta por Alunos, Formandos, Turma, 

Docentes, Formadores, Mediadores de EFA, Funcionários, Colegas de Trabalho, 

Coordenadores de Curso, Líderes de Grupo Disciplinar e Orientadores Educativos de Turma 

(OET). 

Serão analisadas as respostas de todas as subdimensões de acordo com as respostas dos 

três grandes grupos: Discentes (Alunos e Formandos de EFA), Docentes (Docentes, 

Formadores de EFA e Mediadores de EFA) e Funcionários. 
 

 

1. SERVIÇOS 

Os Serviços foram avaliados através da questão “Refira qual o seu Grau de Satisfação 

em relação aos SERVIÇOS (Atendimento, Apoio, Eficácia) prestados pelo (a):”.  

CENTRO DE RECURSOS 

A satisfação em relação ao Centro de Recursos foi avaliada em todos os grupos 

respondentes, num total de 108 respostas, cuja distribuição se pode observar na Tabela V.10. 

Verifica-se que os Discentes são o grupo que faz a avaliação mais negativa do serviço do 

Centro de Recursos, representam também o grupo que mais utiliza este serviço. Os Docentes 

são o grupo que mais positivamente avalia o serviço.  

 
 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 28,4% 13,3% 40,0% 
Muito Insatisfeito 15,9% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 5,7% 6,7% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 13,6% 6,7% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 14,8% 20,0% 20,0% 

Satisfeito 19,3% 26,7% 40,0% 
Muito Satisfeito 2,3% 26,7% 0,0% 
Tabela V.10: Grau de Satisfação com o Centro de Recursos. 
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Existe uma elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”, sobretudo no grupo de 

Funcionários, possivelmente por menos utilizarem o serviço.  

No Gráfico V.27 pode observar-se que 42,6% das respostas se situa entre Ligeiramente 

Satisfeito e Muito Satisfeito e que aproximadamente 31% se situa na área da insatisfação, o 

que constitui uma elevada percentagem de respostas negativas em relação a este serviço, que 

deve ser analisado com maior atenção. 

 
Gráfico V.27: Satisfação Geral com o Centro de Recursos. 

RECEPÇÃO 

Foi analisado um total de 107 respostas, verificando-se um "valor em falta". 

A satisfação em relação ao serviço de Recepção pode observar-se na Tabela V.11, 

verificando-se que a percentagem de respostas “Sem Opinião” é muito menor em comparação 

com as subdimensões anteriores e a quantidade de respostas de satisfação é muito superior, 

para todos os grupos.  

O grupo Discente continua a ser aquele que faz uma avaliação mais negativa do 

serviço, apesar de a percentagem de respostas de satisfação ser muito superior. Para todos 

os grupos respondentes a maioria das respostas dadas é de Satisfeito, sendo que os Docentes 

são o grupo com mais respostas de Muito Satisfeito. 

 

 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 12,6% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 4,6% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 6,9% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 10,3% 6,7% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 16,1% 0,0% 0,0% 

Satisfeito 36,8% 46,7% 80,0% 
Muito Satisfeito 12,6% 46,7% 20,0% 
Tabela V.11: Grau de Satisfação com o Serviço de Recepção. 
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O grau de Satisfação com o serviço de Recepção pode ser observado no Gráfico V.28, 

verifica-se que aproximadamente 71% se situa entre Ligeiramente Satisfeito e Muito 

Satisfeito, o que representa um elevado nível de satisfação com o serviço de Recepção. 

 
Gráfico V.28: Satisfação Geral com a Recepção. 

TRANSPORTES 

Tal como já foi referido no relatório anterior, o serviço de Transportes foi avaliado 

apenas por Alunos, por se tratar de um serviço disponibilizado pela escola do Entroncamento, 

aos Alunos para realizar as deslocações entre casa e escola. No entanto, é de ter em atenção 

que no questionário foram referidos os “Transportes”, não havendo a especificação 

“Transportes disponibilizados pela escola”, o que pode ter levado a algum enviesamento na 

resposta, uma vez que alguns Alunos podem ter respondido em relação aos transportes 

públicos que utilizam na deslocação para a escola. 

No Gráfico V.29 pode observar-se o grau de satisfação dos Alunos, verificando-se que 

45,1% encontra-se entre Ligeiramente e Muito Satisfeito e que a maioria, aproximadamente 

48% se situa na área da Insatisfação, o que demonstra um elevado grau de descontentamento 

com este serviço, contudo, tal como referido anteriormente, pode existir dentro do grupo de 

respondentes Alunos que estão a avaliar outro serviço de transportes. Assim, é importante ter 

em conta a avaliação feita pelos Alunos, devendo-se analisar as razões do elevado grau de 

insatisfação encontrado junto daqueles que utilizam exclusivamente o serviço de transportes 

da EPGE do Entroncamento, no sentido de se proceder às melhorias necessárias e a um 

aumento da satisfação com este serviço. 
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Gráfico V.29: Satisfação Geral com o Serviço dos Transportes. 

 

SECRETARIA 

Foram analisadas 107 respostas para o total da subárea relativa aos serviços da 

Secretaria. A satisfação em relação a este serviço foi avaliada em todos os grupos 

respondentes e pode observar-se a sua distribuição na Tabela V.12.  

Verifica-se que todos os respondentes avaliam positivamente o serviço, sobretudo os 

Funcionários e os Docentes, com todas as respostas entre Satisfeito e Muito Satisfeito. Os 

Alunos são o grupo que apresenta respostas na área da insatisfação, ainda assim, a maioria das 

respostas é de satisfação.  

 
 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 2,3% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 3,4% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 5,7% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 12,6% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 14,9% 0,0% 0,0% 

Satisfeito 47,1% 60,0% 100,0% 
Muito Satisfeito 13,8% 40,0% 0,0% 

Tabela V.12: Grau de Satisfação com a Recepção. 

No Gráfico V.30 pode observar-se que, aproximadamente 80,4% das respostas se situa 

entre Ligeiramente e Muito Satisfeito, o que representa um grau de satisfação bastante 

positivo com o serviço da secretaria. 
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Gráfico V.30: Satisfação Geral com os Serviços da Secretaria. 

 

SERVIÇOS FINANCEIROS 

Os Serviços Financeiros foram avaliados por 15 Docentes e 4 Funcionários, num total 

de 19 respostas. Não se analisam as respostas dos Alunos uma vez que não utilizam 

directamente este serviço. 

As respostas dos dois grupos podem observar-se na Tabela V.13, verificando-se que 

ambos os grupos de respondentes encontram-se na sua maioria satisfeitos com os serviços 

financeiros, não se registando qualquer resposta na área da insatisfação. É de referir que os 

Docentes apresentam 13% de respostas “Sem Opinião”, talvez por recorrerem com menor 

frequência a este serviço. 

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 13,3% 0,0% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 26,7% 25,5% 

Satisfeito 40,0% 75,0% 
Muito Satisfeito 20,0% 0,0% 

Tabela V.13: Grau de Satisfação com os Serviços Financeiros. 

No Gráfico V.31 pode observar-se que 63,2% das respostas são de Satisfeito e Muito 

Satisfeito, o que denota um avaliação bastante positiva aos serviços financeiros.  
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Gráfico V.38: Satisfação Geral com os Serviços Financeiros. 

RECURSOS HUMANOS 

Na avaliação ao serviço de Recursos Humanos foram analisadas as respostas do Grupo 

Docente e de Funcionários, num total de 19 avaliações. Na Tabela V.14 pode observar-se que 

ambos os respondentes estão sobretudo Satisfeitos com os Recursos Humanos, embora se 

verifique que os Funcionários são o grupo com mais respostas de insatisfação. 

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 13,3% 0,0% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 25,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 6,7% 0,0% 

Satisfeito 53,3% 75,5% 
Muito Satisfeito 26,7% 0,0% 

Tabela V.32: Grau de Satisfação com os Recursos Humanos. 

Relativamente ao grau de satisfação dos dois grupos respondentes, verifica-se no 

Gráfico V.39 que aproximadamente 84% das respostas estão situadas entre Ligeiramente e 

Muito Satisfeito, observando-se uma percentagem baixa de respostas na área da insatisfação. 

 
Gráfico V.39: Satisfação Geral com os Recursos Humanos. 
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SERVIÇOS DE APOIO À DIRECÇÃO 

Os Serviços de Apoio à Direcção foram avaliados por todos os Funcionários e 

Docentes, num total de 94 respostas. Verifica-se na Tabela V.15 que todas as respostas com 

opinião se concentram ao nível da satisfação, estando o grupo dos Docentes mais satisfeito. 

Observa-se também uma elevada percentagem de respostas “Sem Opinião” por parte dos 

Funcionários, possivelmente por utilizarem menos este serviço.  

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 6,7% 50,0% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 6,7% 0,0% 

Satisfeito 66,7% 50,0% 
Muito Satisfeito 20,0% 0,0% 

Tabela V.15: Grau de Satisfação com os Serviços de Apoio à Direcção. 

Relativamente ao Grau de Satisfação dos dois grupos respondentes, verifica-se no Gráfico 

V.40 que, aproximadamente 79% das respostas são de Satisfeito e Muito Satisfeito, o que 

reflecte uma opinião muito positiva em relação aos Serviços de Apoio à Direcção. 

 
Gráfico V.40: Satisfação Geral com os Serviços de Apoio à Direcção. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A ÁREA SERVIÇOS 

Após a análise das sete subáreas dos Serviços: Centro de Recursos, Recepção, 

Transportes, Secretaria, Serviços Financeiros, Recursos Humanos e Serviços de Apoio à 

Direcção; importa comparar os níveis de Satisfação e Insatisfação entre elas, assim como 

observar o Grau de Satisfação Total com os Serviços. 

Comparando as subáreas em análise, como representa o Gráfico V.41, é possível 

perceber que os Serviços Financeiros reúnem o maior nível de Satisfação, seguido do 

serviço de Apoio à Direcção, enquanto os Transportes é aquele que reúne mais respostas de 
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Insatisfação. É de referir que as respostas de Satisfação foram superiores a 70% em todos os 

serviços, à excepção dos Transportes e do Centro de Recursos. 

Gráfico V.41: Satisfação Geral com cada Serviço. 

Por fim, importa perceber o grau de satisfação geral dos respondentes com todos os 

serviços avaliados, sendo possível observar no Gráfico V.42 que 71% das respostas são de 

Satisfação, enquanto 17% se situa na área da Insatisfação. 

 
Gráfico V.42: Satisfação Geral com os Serviços. 

 

2. PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 

Foi ainda solicitada a opinião dos respondentes relativamente às Publicações Periódicas 

da EPGE, nomeadamente a Revista Eiffel (semestral), à Newsletter Eiffel (mensal) e ao 

suplemento “O Profissional” (semestral). 

REVISTA EIFFEL 

A Revista Eiffel foi avaliada por 87 Discentes, 15 Docentes e 5 Funcionários, num total 

de 107 respostas, cuja distribuição pelos graus de satisfação se pode observar na Tabela V.16. 
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O grupo Discente reúne o maior número de respostas “Sem Opinião”, revelando 

possivelmente algum desconhecimento desta publicação. Os Funcionários são o grupo que 

reúne opiniões de maior insatisfação em relação à Revista, apesar de se verificar que em todos 

os grupos respondentes prevalecem as respostas de satisfação, especialmente no caso dos 

Docentes. 

 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 36,8% 20,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 4,6% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 1,1% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 3,4% 0,0% 20,0% 
Ligeiramente Satisfeito 8,0% 0,0% 0,0% 

Satisfeito 31,0% 60,0% 80,0% 
Muito Satisfeito 14,9% 20,0% 0,0% 

Tabela V.16: Grau de Satisfação com a Revista Eiffel. 

No Gráfico V.43 pode observar-se uma elevada percentagem de respostas “Sem 

Opinião”, de 58,9% de respostas na área de satisfação e de 8,4% na área de insatisfação. 

 
Gráfico V.43: Satisfação Geral a Revista Eiffel. 

 

NEWSLETTER EIFFEL 

Relativamente à Newsletter obtiveram-se 106 respostas, registando-se dois “valores em 

falta”. Na Tabela V.17 pode verificar-se uma percentagem muito elevada de respostas “Sem 

Opinião”, especialmente no grupo Discente e nos Funcionários, este número reduzido de 

opiniões pode dever-se a um menor conhecimento da publicação. Das opiniões dadas, a 

maioria situa-se em Satisfeito, sobretudo os Docentes. 

 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 58,6% 46,7% 75,5% 
Muito Insatisfeito 3,4% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 1,1% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 4,6% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 8,0% 0,0% 0,0% 

Satisfeito 21,8% 46,7% 25,0% 
Muito Satisfeito 2,3% 6,7% 0,0% 
Tabela V.17: Grau de Satisfação com a Newsletter Eiffel. 
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No Gráfico V.44 pode observar-se a distribuição do total de respostas, observando-se 

que a prevalência das respostas é “Sem Opinião”, sendo dadas por aproximadamente 57% dos 

respondentes, no entanto, as respostas na área de satisfação são superiores às de insatisfação 

(cerca de 35% entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito). 

 
Gráfico V.44: Satisfação Geral a Newsletter Eiffel. 

SUPLEMENTO “O PROFISSIONAL” 

No que respeita ao Suplemento analisaram-se 107 respostas, distribuídas de acordo com 

a Tabela V.18, onde se verifica que a percentagem de respostas “Sem Opinião” é também 

muito elevada, em todos os respondentes. Das opiniões dadas pelos três grupos, as respostas 

encontram-se na área da Satisfação, enquanto os Alunos são o único grupo com respostas na 

área da insatisfação. 

 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 60,9% 60,0% 40,0% 
Muito Insatisfeito 4,6% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 1,1% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 2,3% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 10,3% 13,3% 0,0% 

Satisfeito 17,2% 20,0% 40,0% 
Muito Satisfeito 3,4% 6,7% 20,0% 

Tabela V.18: Grau de Satisfação com o Suplemento “O Profissional”. 

 

No Gráfico V.45 pode observar-se a distribuição geral das avaliações, observando-se 

que mais de metade das respostas são “Sem Opinião”. Das respostas com opinião, cerca de 

34% figuram na área de satisfação e 6,5% na área de insatisfação. 
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Gráfico V.45: Satisfação Geral com o Suplemento “O Profissional”. 

 

3. HIERARQUIA 

A Hierarquia foi avaliada através da questão “Refira qual o seu Grau de Satisfação com 

os seguintes SUPERIORES HIERÁRQUICOS (Promoção, Comunicação, Reconhecimento, 

Recompensa, Desempenho):”. 

DIRECÇÃO 

A Direcção foi avaliada por todos os respondentes, perfazendo um total de 108 

respostas, não se verificando "valores em falta".  

A Tabela V.19 permite observar que a maioria das respostas é de Satisfeito. O grupo 

dos Discentes é aquele que avalia mais negativamente a Direcção, notando-se ainda que a 

percentagem de respostas “Sem Opinião” é elevada neste grupo. 

 

 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 25,0% 13,3% 0,0% 
Muito Insatisfeito 2,3% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 8,0% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 10,2% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 18,2% 0,0% 0,0% 

Satisfeito 34,1% 73,3% 80,0% 
Muito Satisfeito 2,3% 13,3% 20,0% 

Tabela V.19: Grau de Satisfação com a Direcção. 

No Gráfico V.46 pode observar-se o grau de satisfação geral, verificando-se que a 

maioria das respostas com opinião está entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito 

(61,1%) e que aproximadamente 17% se situam na área da insatisfação.  
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Gráfico V.46: Satisfação Geral com a Direcção. 

 

DIRECTOR GERAL 

Para avaliar o Director Geral foram analisadas 15 respostas do grupo Docente e 4 dos 

Funcionários, num total de 19 questionários. 

Pode observar-se na Tabela V.20 que a maioria das respostas dos Docentes é de 

Satisfeito, apresentando uma percentagem elevada de respostas “Sem Opinião”. A maior 

percentagem das respostas dos Funcionários é de Muito Satisfeito, embora se tenha 

verificado que é o grupo com respostas na área da insatisfação.  

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 33,3% 0,0% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 25,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 0,0% 0,0% 

Satisfeito 53,3% 25,0% 
Muito Satisfeito 13,3% 50,0% 

Tabela V.20: Grau de Satisfação com o Director Geral. 

No respeitante à totalidade das respostas dos dois grupos verifica-se que 

aproximadamente 68% das respostas estão entre Ligeiramente e Muito Satisfeito.  

 
Gráfico V.47: Satisfação Geral com o Director Geral. 
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DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 

O Director de Recursos Humanos foi avaliado pelo grupo Docente e pelo grupo dos 

Funcionários, num total de 20 respostas. 

Pode observar-se na Tabela V.21 que a maioria das respostas é de Satisfeito em ambos 

os grupos, sobretudo os Funcionários. É de notar que o grupo Docente tem uma 

percentagem de respostas “Sem Opinião” bastante elevada (40%). 

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 40,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 20,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 0,0% 0,0% 

Satisfeito 60,0% 60,0% 
Muito Satisfeito 0,0% 20,0% 

Tabela V.21: Grau de Satisfação com o Director de Recursos Humanos. 

Considerando as respostas dos dois grupos verifica-se que a maioria das respostas são 

de Satisfeito, verificando-se que 30% das respostas são “Sem Opinião”, todas provenientes 

do grupo de Docentes.  

 
Gráfico V.48: Satisfação Geral com o Director de Recursos Humanos. 

 

CHEFE DOS SERVIÇOS FINANCEIROS 

O Chefe dos Serviços Financeiros foi avaliado pelo grupo Docente e pelo grupo dos 

Funcionários, num total de 19 respostas, existindo um “valor em falta”. 

Pode observar-se na Tabela V.22 que as respostas com opinião dos dois grupos situam-

se maioritariamente ao nível de Satisfeito, sendo que os Funcionários são o grupo mais 

satisfeito e o único com respostas de Insatisfação. 
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 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 40,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 25,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 0,0% 0,0% 

Satisfeito 60,0% 50,0% 
Muito Satisfeito 0,0% 25,0% 

Tabela V.22: Grau de Satisfação com o Chefe dos Serviços Financeiros. 

Considerando as 19 respostas, verifica-se que a maioria encontra-se Satisfeito e apenas 

5,3% refere estar Insatisfeito. Observa-se também que existe aproximadamente 32% de 

respostas “Sem Opinião”, que pode dever-se a um menor contacto dos Docentes (ver tabela 

anterior) com este departamento.  

 

 

 

 

 

Gráfico V.49: Satisfação Geral com o Chefe dos Serviços Financeiros. 

 

DIRECÇÃO PEDAGÓGICA 

A Direcção Pedagógica foi avaliada pelo grupo Docente num total de 15 respostas, cuja 

distribuição se pode observar no Gráfico V.50. Verifica-se que as opiniões encontram-se 

todas na área da satisfação, em que 27% das respostas é de Muito Satisfeito, o que  

representa uma avaliação bastante positiva da Direcção Pedagógica. 

 
Gráfico V.50: Satisfação Geral com a Direcção Pedagógica. 
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DIRECÇÃO DE PÓLO 

A Direcção de Pólo foi avaliada por 88 respostas de Alunos, 15 de Docentes e 5 

Funcionários, num total de 108 respostas, cuja distribuição se pode observar na Tabela V.23. 

É possível constatar que os Alunos foram o grupo que deu mais respostas “Sem Opinião”, 

encontrando-se a maioria das respostas na área da satisfação. Os Funcionários e os Docentes 

são os grupos com mais respostas de Muito Satisfeito, não apresentando quaisquer respostas 

na área da insatisfação. 

 Discentes Docentes Funcionários 
Sem Opinião 34,1% 13,3% 0,0% 

Muito Insatisfeito 2,3% 0,0% 0,0% 
Insatisfeito 6,8% 0,0% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 8,0% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 18,2% 0,0% 0,0% 

Satisfeito 26,1% 66,7% 40,0% 
Muito Satisfeito 4,5% 20,0% 60,0% 
Tabela V.23: Grau de Satisfação com a Direcção de Pólo. 

No Gráfico V.51 verifica-se que existe uma elevada percentagem de respostas “Sem 

Opinião”, contudo as opiniões dadas concentram-se sobretudo entre Ligeiramente e Muito 

Satisfeito (56,5%), existindo cerca de 14% de respostas de insatisfação, todas provenientes 

do grupo de Alunos como podemos constatar na tabela anterior.  

 
Gráfico V.51: Satisfação Geral com a Direcção de Pólo. 

 

CHEFIA DIRECTA 

Este grupo hierárquico é avaliado apenas pelos Funcionários totalizando 5 respostas. 

Pode verificar-se no Gráfico V.52 que a avaliação é bastante positiva, em que a maioria das 

respostas é de Muito Satisfeito, representando um grau de satisfação elevado com a Chefia 

Directa.  
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Gráfico V.52: Satisfação Geral com a Chefia Directa. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A ÁREA HIERARQUIA 

Após a análise das sete subáreas dos Grupos Hierárquicos: Direcção, Director Geral, 

Director de Recursos Humanos, Chefe dos Serviços Financeiros e Chefia Directa; importa 

comparar os níveis de Satisfação e Insatisfação entre estes grupos, assim como observar o 

Grau de Satisfação Total com a Hierarquia. 

Comparando as subáreas em análise, como representa o Gráfico V.53, é possível 

perceber que a Direcção Pedagógica, avaliada pelos Docentes, é o grupo com maior nível de 

Satisfação, seguido da Chefia Directa, enquanto a Direcção e a Direcção de Pólo são aqueles 

que reúnem mais respostas de Insatisfação. É de referir que as respostas de Satisfação foram 

superiores a 60% em todos os grupos hierárquicos excepto na Direcção de Pólo (56,5%). 

 
Gráfico V.53: Satisfação Geral com cada Grupo Hierárquico. 
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Por fim, importa perceber o grau de satisfação geral dos respondentes com todas as 

hierarquias avaliadas, que é possível observar no Gráfico V.54. Verifica-se que existe uma 

elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”, e que aproximadamente 70% das respostas 

são de Satisfação, o que de uma forma geral, representa uma avaliação positiva. 

 
Gráfico V.54: Satisfação Geral com Hierarquia. 

 

4. RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

As Relações Interpessoais foram avaliadas através da questão “Refira qual o seu Grau 

de Satisfação em relação às RELAÇÕES INTERPESSOAIS (Comunicação, Apoio, 

Integração) com o(s) /a:”. 

ALUNOS 

As relações interpessoais com o grupo de Alunos são avaliadas por Alunos e Docentes, 

incluindo os Formadores, pois existem Formadores a leccionar Cursos de EP e de CEF. As 

respostas do grupo dos Funcionários não foram consideradas para avaliar a relação 

interpessoal com os Alunos. Os valores percentuais da Tabela V.24 decorrem da análise de 74 

respostas de Alunos e 14 Docentes da Escola do Entroncamento II. Verifica-se que ambos os 

grupos avaliam positivamente o clima relacional, sobretudo os Docentes, com mais respostas 

de Muito Satisfeito. Os Alunos são os únicos a apresentar respostas na área da insatisfação. 

 Alunos Docentes 

Sem Opinião 2,7% 0,0% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 1,4% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 5,4% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 6,8% 7,1% 

Satisfeito 44,6% 35,7% 
Muito Satisfeito 39,2% 57,1% 
Tabela V.24: Grau de Satisfação com Alunos. 

No Gráfico V.55 pode observar-se o grau de satisfação geral dos 88 respondentes, 

verificando-se que 92% das respostas situam-se entre Ligeiramente e Muito Satisfeito, 
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notando-se que não existem respostas de Muito Insatisfeito, o que reflecte uma avaliação 

muito positiva da relação interpessoal com os Alunos. 

 
Gráfico V.55: Satisfação Geral com Alunos. 

 

FORMANDOS 

As relações interpessoais com o grupo de Formandos são avaliadas a partir da análise de 

um total de 25 respostas, 14 de Formandos, 10 Formadores e 1 Mediador de EFA.  

Na Tabela V.25 é possível verificar que ambos os grupos estão satisfeitos com a relação 

interpessoal com os Formandos, verificando-se que os Formandos são o grupo com mais 

respostas de Muito Satisfeito, mas também o grupo com mais respostas de Muito Insatisfeito. 

 Formandos Formadores/Mediadores 
de EFA 

Sem Opinião 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 7,1% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 0,0% 0,0% 

Satisfeito 42,9% 63,6% 
Muito Satisfeito 50,0% 36,4% 

Tabela V.25: Grau de Satisfação com os Formandos. 

A distribuição das opiniões pode observar-se no Gráfico V.56, constatando-se que a 

maioria das respostas é de Satisfeito e Muito Satisfeito (96%), o que reflecte uma avaliação 

muito positiva da relação com os Formandos. 
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Gráfico V.56: Satisfação Geral com Formandos. 

 

TURMA 

As relações interpessoais com a Turma são avaliadas por Alunos e Formandos através 

da análise de 85 respostas. Pode verificar-se que ambos os respondentes estão sobretudo 

Satisfeitos, em especial os Formandos com metade das respostas de Muito Satisfeito.  

 Alunos Formandos 

Sem Opinião 2,8% 0,0% 
Muito Insatisfeito 2,8% 0,0% 

Insatisfeito 4,2% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 4,2% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 14,1% 0,0% 

Satisfeito 39,4% 50,0% 
Muito Satisfeito 32,4% 50,0% 

Tabela V.25: Grau de Satisfação com a Turma. 

No Gráfico V.57 verifica-se que a maioria das respostas está entre Satisfeito e Muito 

Satisfeito (76,5%), o que demonstra que alunos e formandos encontram-se satisfeitos e 

sentem-se integrados na sua turma, o que constitui um factor positivo. As respostas na área da 

insatisfação (9,4%) decorreram da avaliação feita pelos Alunos, de acordo com a tabela 

anterior. 

 
Gráfico V.57: Satisfação Geral com a Turma. 
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DOCENTES 

A relação com o grupo Docente é avaliada por Alunos e Docentes através da análise de 

88 respostas. Na Tabela V.26 pode observar-se que os Alunos estão maioritariamente 

Satisfeitos e os Docentes, Muito Satisfeitos com as relações interpessoais com os colegas. É 

de notar ainda que os Alunos apresentam uma elevada percentagem de respostas “Sem 

Opinião”, o que tendo em conta os resultados encontrados na maioria das escolas, sugere que 

a palavra “Docente” pode não ter sido compreendida por todos os Alunos, pois a palavra 

“Professor”, é mais comummente utilizada. 

 Alunos Docentes 

Sem Opinião 27,0% 7,1% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 5,4% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 4,1% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 12,2% 0,0% 

Satisfeito 29,7% 35,7% 
Muito Satisfeito 21,6% 57,1% 

Tabela V.26: Grau de Satisfação com os Docentes. 

 

No Gráfico V.58 verifica-se que a maioria das respostas está entre Satisfeito e Muito 

Satisfeito (68,2%), o que revela um bom clima relacional com os Docentes da EPGE do 

Entroncamento II. 

 
Gráfico V.58: Satisfação Geral com os Docentes. 

 

FORMADORES 

As relações interpessoais com os Formadores foram avaliadas por Formandos, 

Formadores e Mediadores de EFA, contabilizando-se 25 respostas no total. Todos os 

respondentes avaliam muito positivamente a relação com os Formadores, sendo que a maioria 

das respostas é de Satisfeito e Muito Satisfeito, observa-se ainda que os Formandos reúnem 

mais respostas de insatisfação. 
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 Formandos Formadores/Mediadores 
de EFA 

Sem Opinião 0,0% 9,1% 
Muito Insatisfeito 7,1% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 0,0% 0,0% 

Satisfeito 50,0% 45,5% 
Muito Satisfeito 42,9% 45,5% 
Tabela V.27: Grau de Satisfação com os Formadores. 

Observando no Gráfico V.59 o total de respostas de Formandos e Formadores, verifica-

se que o grau de satisfação é bastante positivo, com 92% das respostas na área da satisfação 

o que denota boas relações interpessoais com os Formadores.  

 
Gráfico V.59: Satisfação Geral com os Formadores. 

 

MEDIADORES DE EFA 

Ao nível das relações interpessoais, os Mediadores de EFA foram avaliados por 

Formandos e Formadores, perfazendo 24 respostas. Observa-se que ambos os grupos estão 

maioritariamente Satisfeitos, existindo uma elevada percentagem de respostas “Sem 

Opinião”, sobretudo no grupo dos Formadores, provavelmente daqueles que têm um menor 

contacto com os Mediadores de EFA. É de notar ainda que alguns Formandos avaliam esta 

relação com insatisfação. 

 Formandos  Formadores 

Sem Opinião 14,3% 60,0% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 21,4% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 14,3% 0,0% 

Satisfeito 28,6% 40,0% 
Muito Satisfeito 21,4% 0,0% 

Tabela V.28: Grau de Satisfação com os Mediadores de EFA. 
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O Gráfico V.60 permite observar que mais de metade das respostas situam-se entre 

Ligeiramente e Muito Satisfeito evidenciando que os respondentes avaliam positivamente a 

relação com os Mediadores de EFA.  

 
Gráfico V.60: Satisfação Geral com os Mediadores de EFA. 

 

FUNCIONÁRIOS 

A relação interpessoal com os Funcionários é avaliada por todos os grupos respondentes 

num total de 104 respostas. Pode observar-se na Tabela V.29 que o grupo Docente é o mais 

satisfeito com as relações interpessoais com os Funcionários, onde 60% das respostas é de 

Muito Satisfeito. Os Funcionários e os Alunos estão sobretudo Satisfeitos, observando-se 

que os Alunos são os únicos que apresentam respostas na área de insatisfação. 

 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 8,1% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 4,7% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 4,7% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 5,8% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 18,6% 0,0% 0,0% 

Satisfeito 38,4% 40,0% 66,7% 
Muito Satisfeito 19,8% 60,0% 33,3% 

Tabela V.29: Grau de Satisfação com os Funcionários. 

 

O Gráfico V.61 permite observar que cerca de 81% das respostas encontra-se na área da 

Satisfação e que 12,5% das respostas (todas provenientes do grupo discente) encontram-se 

entre Ligeiramente e Muito Insatisfeito, o que de uma forma geral, representa um bom clima 

relacional com os Funcionários. 
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Gráfico V.61: Satisfação Geral com os Funcionários. 

 

COLEGAS DE TRABALHO 

A relação interpessoal com os Colegas de trabalho é avaliada pelos Funcionários num 

total de 4 respostas. O Gráfico V.62 permite observar que os respondentes encontram-se 

Satisfeitos e Muito Satisfeitos, reflectindo um sentimento muito positivo relativamente ao 

clima interpessoal entre Funcionários. 

 
Gráfico V.62: Satisfação Geral com os Colegas de Trabalho. 

 

COORDENAÇÃO DE CURSO 

A relação interpessoal com a Coordenação de Curso é avaliada por 73 respostas de 

Alunos e 14 de Docentes, num total de 87 respostas. Na Tabela V.30 observa-se que a maioria 

das respostas é de Muito Satisfeito em ambos os grupos. 

 Alunos Docentes 

Sem Opinião 6,8% 0,0% 
Muito Insatisfeito 1,4% 0,0% 

Insatisfeito  0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 2,7% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 5,5% 7,1% 

Satisfeito 32,9% 28,6% 
Muito Satisfeito 50,7% 64,3% 

Tabela V.30: Grau de Satisfação com a Coordenação de Curso. 



Análise por Escola – V – Entroncamento II                318 

 

Relatório ApQ  GIPE 

O Gráfico V.63 permite observar que 85,1% das respostas são de Satisfeito e Muito 

Satisfeito evidenciando assim um bom clima relacional com a Coordenação de Curso por 

parte de Alunos e Docentes. 

 
Gráfico V.63: Satisfação Geral com a Coordenação de Curso. 

 

LÍDERES DE GRUPO DISCIPLINAR 

A relação interpessoal com os Líderes de Grupo Disciplinar é avaliada pelos Docentes 

num total de 14 respostas. O Gráfico V.64 permite observar que as respostas encontram-se 

todas na área da satisfação, existindo aproximadamente 43% Muito Satisfeito, o que reflecte 

boas relações interpessoais com os Líderes de Grupo Disciplinar. 

 
Gráfico V.64: Satisfação Geral com os Líderes de Grupo Disciplinar. 

 

ORIENTADORES EDUCATIVOS DE TURMA (OET) 

Na avaliação feita à relação interpessoal com os OET foram contabilizadas um total de 

87 respostas de Alunos e Docentes. Na Tabela V.31 observa-se que a maioria das respostas é 

de Muito Satisfeito, para ambos os grupos, revelando-se o grupo dos Alunos o mais 

insatisfeito. 
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 Alunos Docentes 

Sem Opinião 4,1% 0,0% 
Muito Insatisfeito 1,4% 0,0% 

Insatisfeito 5,5% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 4,1% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 5,5% 7,1% 

Satisfeito 32,9% 21,4% 
Muito Satisfeito 46,6% 71,4% 

Tabela V.31: Grau de Satisfação com os Orientadores Educativos de Turma. 

 

Pode-se observar no Gráfico V.65 que existe um bom clima relacional com os 

Orientadores Educativos de Turma por parte de Alunos e Docentes, constatando-se que 

87,4% das respostas se situam entre Ligeiramente e Muito Satisfeito. 

 

 
Gráfico V.65: Satisfação Geral com os Orientadores Educativos de Turma. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A ÁREA RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

 

Após a análise das onze subáreas: Alunos, Formandos, Turma, Docentes, Formadores, 

Mediadores de EFA, Funcionários, Colegas de Trabalho, Coordenadores de Curso, Líderes de 

Grupo Disciplinar e Orientadores Educativos de Turma (OET); importa comparar os níveis de 

Satisfação e Insatisfação entre elas, assim como observar o Grau de Satisfação Total com as 

Relações Interpessoais. 

Comparando as subáreas em análise, como representa o Gráfico V.66, é possível 

perceber que as relações interpessoais com os Colegas de Trabalho são aquelas que reúnem 

maior nível de Satisfação, seguindo-se as dos Formandos, enquanto os Mediadores de EFA 

e os Funcionários (em igual percentagem) são aquelas que obtêm mais respostas de 

Insatisfação. É de referir que as respostas de Satisfação foram superiores a 80% em todas as 

subáreas, à excepção dos Mediadores de EFA e dos Docentes. 
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Gráfico V.66: Satisfação Geral com cada Grupo Relacional. 

 

O grau de satisfação geral dos respondentes com todos os grupos relacionais avaliados, 

pode ser observado no Gráfico V.67 verificando-se que 85% das respostas são de Satisfação, 

enquanto apenas 6,2% se situa na área da Insatisfação, o que reflecte um bom clima nas 

Relações Interpessoais na escola do Entroncamento II. 

 
Gráfico V.67: Satisfação Geral com as Relações Interpessoais. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A DIMENSÃO HUMANA 

 

Após a análise das subdimensões Serviços, Hierarquia e Relações Interpessoais que 

compõem a Dimensão Humana importa comparar os níveis de Satisfação e Insatisfação em 

cada uma, assim como observar o Grau de Satisfação Total com esta dimensão. 

No Gráfico V.68 é possível perceber que a Dimensão Humana é positivamente avaliada, 

sendo as Relações Interpessoais a área que evidencia maior nível de Satisfação, enquanto os 

Serviços reúnem mais respostas de Insatisfação. É de notar a elevada percentagem de 
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respostas “Sem Opinião” na dimensão referente à Hierarquia, o que provavelmente dever-se-á 

a um menor contacto com as estruturas avaliadas.  

 
Gráfico V.68: Satisfação Geral com cada Subdimensão da Dimensão Humana. 

 

O Grau de Satisfação Geral dos respondentes em relação à Dimensão Humana pode ser 

observado no Gráfico V.69 verificando-se que aproximadamente 75% das respostas figuram 

na área da Satisfação, enquanto 10% encontra-se entre Ligeiramente e Muito Insatisfeito. 

 
Gráfico V.9: Satisfação Geral com a Dimensão Humana. 
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IV –  ANÁLISE DA DIMENSÃO LABORAL  

 

A Dimensão Laboral divide-se em duas subdimensões: Horário e Organização de 

Tarefas. O Horário é composto pela Organização do Horário, Assiduidade e Pontualidade. A 

Organização de Tarefas é composta pela Distribuição, Adequação, Explicação/Apoio, 

Autonomia e Desempenho. Nesta dimensão teve-se em conta apenas as respostas do grupo 

Funcionários. 

A Dimensão Laboral foi avaliada através da questão “Refira qual o seu Grau de 

Satisfação com a ORGANIZAÇÃO LABORAL enquanto funcionário da Cooptécnica em 

relação a (ao):”. 

1. HORÁRIO 

HORÁRIO 

O Horário foi avaliado pela totalidade dos Funcionários respondentes ao questionário, 

perfazendo 5 respostas, cuja distribuição pode observar-se no Gráfico V.70. A maioria das 

respostas são de Satisfeito, revelando assim um elevado grau de satisfação dos Funcionários 

com o seu horário. 

 
Gráfico V.70: Satisfação Geral com o Horário. 

ASSIDUIDADE 

A assiduidade foi igualmente avaliada num total de 5 respostas, cuja distribuição se 

encontra no Gráfico V.71, verificando-se um elevado número de respostas de Satisfeito, 

indicando que a maioria dos Funcionários avalia a sua assiduidade positivamente. 
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Gráfico V.71: Satisfação Geral com a Assiduidade. 

 

PONTUALIDADE 

O grau de satisfação com a Pontualidade foi analisado através de 4 respostas do grupo de 

Funcionários, existindo um “valor em falta”. Tal como se pode observar no Gráfico V.72, os 

respondentes referem estar Satisfeitos e Muito Satisfeitos com a sua Pontualidade. 

 
Gráfico V.72: Satisfação Geral com a Pontualidade. 

 

 

2. ORGANIZAÇÃO DE TAREFAS 

DISTRIBUIÇÃO 

A Distribuição de Tarefas foi avaliada com um total de 5 respostas (Gráfico V.73), 

encontrando-se a maioria dos respondentes Satisfeito.  
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Gráfico V.73: Satisfação Geral com a Distribuição de Tarefas. 

 
ADEQUAÇÃO DAS TAREFAS 

A Adequação de Tarefas foi avaliada num total de 4 respostas, registando-se um “valor 

em falta”. No Gráfico V.74 pode observar-se que as respostas são todas positivas, estando a 

maioria dos Funcionários satisfeito.  

 
Gráfico V.74: Satisfação Geral com a Adequação das Tarefas. 

 
APOIO 

O grau de satisfação com o Apoio é analisado a partir de 5 respostas no total, podendo 

observar-se no Gráfico V.75 que todas as respostas encontram-se entre Ligeiramente e 

Muito Satisfeito com o Apoio sentido. 

 
Gráfico V.75: Satisfação Geral com o Apoio. 
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AUTONOMIA 

No que respeita à Autonomia analisaram-se 4 respostas, observando-se um “valor em 

falta”. No Gráfico seguinte verifica-se que a maioria das respostas encontra-se na área da 

satisfação, existindo 25% dos respondentes insatisfeitos com o grau de Autonomia na 

organização laboral.  

 
Gráfico V.76: Satisfação Geral com a Autonomia. 

 

DESEMPENHO 

Relativamente ao Desempenho analisaram-se 5 respostas, que se distribuem quase na 

totalidade entre Satisfeito e Muito Satisfeito, não existindo qualquer resposta de na área da 

Insatisfação, como se pode observar no Gráfico V.77. Estes valores revelam que os 

Funcionários da Escola do Entroncamento II se sentem de uma forma geral satisfeitos com o 

seu próprio desempenho de funções. 

 
Gráfico V.77: Satisfação Geral com o Desempenho. 
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GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A DIMENSÃO LABORAL 

 

Após a análise das subdimensões Horário e Organização de Tarefas que compõem a 

Dimensão Laboral importa comparar os níveis de Satisfação e Insatisfação em cada uma, 

assim como observar o Grau de Satisfação Total com esta dimensão. 

No Gráfico V.78 é possível perceber que a Dimensão Laboral é positivamente avaliada, 

verificando-se que toda a área referente ao Horário reúne o maior nível de Satisfação, 

enquanto a Autonomia relativa à Organização de Tarefas agrupa mais respostas de 

Insatisfação. 

Gráfico V.78: Satisfação Geral com cada Subdimensão da Dimensão Laboral. 

 
O Grau de Satisfação Geral dos respondentes em relação à Dimensão Laboral pode ser 

observado no Gráfico V.79, verificando-se que aproximadamente 94% das respostas se 

concentram entre Ligeiramente e Muito Satisfeito, indicando um elevado grau de satisfação 

com a Organização Laboral por parte dos Funcionários da escola do Entroncamento II. 

 
Gráfico V.79: Satisfação Geral com a Dimensão Laboral. 
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V –  ANÁLISE DA DIMENSÃO PEDAGÓGICA  

A Dimensão Pedagógica divide-se em quatro subdimensões: Curso, Formação em 

Contexto de Trabalho, Projectos Finais e Aulas.  

1. CURSO 

A satisfação com o curso foi avaliada pelos Alunos e Formandos no Questionário Geral 

através da resposta à questão: “Refira qual o seu grau de satisfação com o curso que está a 

frequentar”. Obteve-se 87 respostas num total, 73 de Alunos e 14 de Formandos. Na Tabela 

V.32 pode verificar-se que prevalecem as respostas entre Ligeiramente e Muito Satisfeito 

em ambos os grupos, embora se observe que os Formandos apresentam mais respostas na área 

da insatisfação.  

 Alunos Formandos 
Sem Opinião 11,0% 28,6% 

Muito Insatisfeito 4,1% 7,1% 
Insatisfeito 2,7% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 2,7% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 6,8% 0,0% 

Satisfeito 38,4% 42,9% 
Muito Satisfeito 34,2% 21,4% 

Tabela V.32: Grau de Satisfação com o Curso. 

No Gráfico V.80, observa-se que as respostas dadas situam-se sobretudo entre 

Satisfeito e Muito Satisfeito, existindo cerca de 9% de respostas de Insatisfação em relação 

ao Curso. 

 
Gráfico V.80: Satisfação Geral com o Curso. 
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2. FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

Serão apresentadas as respostas dadas por Alunos e Docentes ao Questionário Geral 

referentes à Formação em Contexto de Trabalho (FCT), sendo que as dimensões relativas à 

Preparação, Tarefas, Duração, Assiduidade, Pontualidade, Adequação, Responsabilidade, 

Autonomia, Adaptação, Capacidade de Trabalho em Equipa, Utilidade e 

Competências/Conhecimentos foram já descritas no Relatório Geral. 

A Formação em Contexto de Trabalho foi avaliada através da questão “Refira qual o 

seu Grau de Satisfação com o(a) Formação em Contexto de Trabalho (estágio) ”.  

Teve-se em conta apenas as respostas dos alunos relativas aos cursos de 3º ano de 

escolaridade no caso do EP, não se registando qualquer resposta de alunos dos cursos CEF, 

obtendo-se assim um total de 17 respostas de Alunos e 14 de Docentes.  

Na Tabela V.33 pode observar-se que os Alunos encontram-se maioritariamente Muito 

Satisfeitos com o estágio. Em relação aos Docentes, as respostas com opinião evidenciam que 

o grupo está Satisfeito, verificando-se uma percentagem elevada “Sem Opinião”, que pode 

dever-se ao facto de alguns docentes ainda não terem tido contacto com esta fase do curso, 

nas turmas que leccionam.  

 

 

 

Tabela V.33: Satisfação Geral com a Formação em Contexto de Trabalho. 

O grau de satisfação geral com a FCT pode ser observado no Gráfico V.81, verificando-

se que as respostas são predominantemente positivas, indicando assim a prevalência da 

satisfação com o estágio. 

 Alunos Docentes 
Sem Opinião 17,6% 35,7% 

Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 5,9% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 0,0% 0,0% 

Satisfeito 23,5% 50,0% 
Muito Satisfeito 52,9% 14,3% 
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Gráfico V.81: Satisfação Geral com a Formação em Contexto de Trabalho. 

 
 

3. PROJECTOS FINAIS 

Relativamente aos Projectos Finais serão apresentadas as respostas dadas por Alunos e 

Docentes ao Questionário Geral referentes ao Projecto Tecnológico (PT), à Prova de Aptidão 

Profissional (PAP) e ao Portefólio Reflexivo de Aprendizagem (PRA) sendo que as 

dimensões relativas à Sessão de Júri, Organização-Preparação, Organização-Horário, 

Acompanhamento-Adequação e a Utilidade foram descritas no Relatório Geral.  

 

PROJECTO TECNOLÓGICO 

O Projecto Tecnológico (PT) foi avaliado no Questionário Geral pelos Alunos do 2º e 3º 

ano de escolaridade de EP e pelos Docentes, através da questão “Refira qual o seu grau de 

satisfação com o Projecto Tecnológico”.  

Na Tabela V.34 encontram-se distribuídas 42 respostas de Alunos e 14 de Docentes, 

num total de 56 respostas. Como se pode observar a maioria das respostas com opinião dos 

Alunos e dos Docentes são de Satisfeito com os Projectos Tecnológicos, embora os Alunos 

apresentem mais respostas na área da insatisfação. È de notar a elevada percentagem de 

respostas “Sem Opinião” por parte do grupo dos Docentes, que pode dever-se ao facto de 

alguns docentes não terem ainda desenvolvido este tipo de projectos com as suas turmas.  

 Alunos Docentes 
Sem Opinião 21,4% 42,9% 

Muito Insatisfeito 4,8% 0,0% 
Insatisfeito 2,4% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 4,8% 7,1% 

Satisfeito 40,5% 35,7% 
Muito Satisfeito 26,2% 14,3% 

Tabela V.34: Grau de Satisfação com os Projectos Finais. 
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No Gráfico V.82 é possível verificar a prevalência de respostas entre Satisfeito e Muito 

Satisfeito, observando-se também uma percentagem elevada de respostas “Sem Opinião”. 

 
Gráfico V.82: Satisfação Geral com os Projectos Tecnológicos. 

 

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL 

Na questão relativa à Prova de Aptidão Profissional (PAP) responderam 14 Docentes, e 

17 Alunos de 3º ano do EP. Pode observar-se na Tabela V.35 uma elevada percentagem de 

respostas “Sem Opinião” em ambos os grupos, sobretudo no dos Docentes. As respostas com 

opinião demonstram que os Alunos e os Docentes encontram-se Satisfeitos com a PAP, 

verificando-se que os Alunos são os que apresentam mais respostas de Muito Satisfeito.  

 Alunos Docentes 
Sem Opinião 23,5% 50,0% 

Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 0,0% 16,7% 

Satisfeito 29,4% 42,9% 
Muito Satisfeito 47,1% 7,1% 

Tabela V.35: Grau de Satisfação com a Prova de Aptidão Profissional. 

No Gráfico V.83 pode-se observar o grau de satisfação geral com a PAP. Verifica-se 

que não existem respostas na área da insatisfação e que todas as respostas com opinião são de 

Satisfeito e Muito Satisfeito, o que representa uma avaliação muito positiva sobre a PAP.  
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Gráfico V.83: Satisfação Geral com a Prova de Aptidão Profissional 

 

PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGEM 

O Portefólio Reflexivo de Aprendizagem (PRA) foi avaliado no Questionário Geral 

pelos Formandos dos cursos EFA e pelos Docentes, através da questão “Refira qual o seu 

grau de satisfação com o Portefólio Reflexivo de Aprendizagem”.  

Na Tabela V.36 encontram-se distribuídas as respostas de um total de 14 Formandos e 

15 Formadores (Docentes, Formadores e Mediadores de EFA). Pode observar-se nas 

respostas com opinião que ambos os grupos de respondentes estão Satisfeitos com o PRA, 

sendo que os Formandos são o grupo mais insatisfeito. A percentagem de respostas “Sem 

Opinião” é bastante elevada, especialmente no grupo dos Formadores que se deve ao facto de, 

possivelmente nesta avaliação estarem incluídos profissionais que não trabalham com os 

cursos de EFA. 

 Formandos Formadores/Mediadores de 
EFA 

Sem Opinião 28,6% 66,7% 
Muito Insatisfeito 7,1% 0,0% 

Insatisfeito 7,1% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 14,3% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 0,0% 0,0% 

Satisfeito 35,7% 26,7% 
Muito Satisfeito 7,1% 6,7% 

Tabela V.36: Grau de Satisfação com o Portefólio Reflexivo de Aprendizagem. 

 

Pode observar-se que 38,1% das respostas com opinião são de Satisfeito e Muito 

Satisfeito, verificando-se que 14,3% das respostas (provenientes da opinião dos formandos) 

encontram-se na área da insatisfação (Gráfico V.84). A elevada percentagem de respostas 

“Sem Opinião” provêm de ambos os grupos de respondentes, como se pode constatar na 

tabela anterior. 
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Gráfico V.84: Satisfação Geral com a Prova de Aptidão Profissional. 

 

 GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM OS PROJECTOS FINAIS 

O grau de satisfação geral nas três subáreas analisadas dos Projectos Finais: PT, PAP e 

PRA; pode ser observado no Gráfico V.85, verificando-se que a maioria das respostas situa-se 

ao nível da Satisfação (55,2%), existindo uma elevada percentagem de respostas “Sem 

Opinião”. De uma forma geral constata-se que os respondentes encontram-se satisfeitos com 

os Projectos Finais dos cursos que estão a desenvolver. 

 
Gráfico V.85: Satisfação Geral com os Projectos Finais. 
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VI –  ANÁLISE DA DIMENSÃO RELAÇÃO COM O EXTERI OR 

 

A Dimensão de Relação com o Exterior foi avaliada nas dimensões relativas à Oferta 

Educativa, Divulgação e Matrícula/Inscrição.  

1. OFERTA EDUCATIVA 

A Oferta Educativa foi avaliada no Questionário Geral através da questão “Refira qual o 

seu Grau de Satisfação com a Oferta Educativa (cursos existentes) ”. 

Os valores percentuais da Tabela V.37 decorrem da análise de 103 respostas, 88 

respostas no grupo Discentes e 15 respostas no grupo Docentes, verificando-se que a maioria 

das respostas é de Satisfeito e Muito Satisfeito. Os Discentes apesar de apresentarem um 

número superior de respostas positivas, são o grupo com o nível de satisfação mais baixo e 

com mais respostas “Sem Opinião”. 

 Discentes Docentes 

Sem Opinião 13,6% 0,0% 
Muito Insatisfeito 2,3% 0,0% 

Insatisfeito 2,3% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 4,5% 6,7% 
Ligeiramente Satisfeito 13,6% 6,7% 

Satisfeito 46,6% 66,7% 
Muito Satisfeito 17,0% 20,0% 

Tabela V.37: Grau de Satisfação com a Oferta Educativa. 

No Gráfico V.86 pode observar-se o grau de satisfação geral dos 103 respondentes, 

verificando-se que a maioria das respostas é de Satisfeito, representando uma avaliação 

bastante positiva à Oferta Educativa.  

 
Gráfico V.86: Satisfação Geral com a Oferta Formativa. 
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2. DIVULGAÇÃO DA OFERTA FORMATIVA 

A divulgação foi avaliada por todos os respondentes através do Questionário Geral, na 

questão “Refira qual o seu grau de satisfação com a divulgação da oferta formativa”.  

Foram contabilizadas 88 respostas de Discentes, 74 do grupo de Alunos e 14 do grupo 

de Formandos, cuja distribuição se pode observar na Tabela V.38, verificando-se que a 

maioria dos respondentes estão sobretudo satisfeitos, embora os Alunos revelem alguma 

insatisfação. É de notar um elevado número de respostas “Sem Opinião”, sobretudo no grupo 

de Formandos. 

 Alunos Formandos 

Sem Opinião 16,2% 35,7% 
Muito Insatisfeito 2,7% 0,0% 

Insatisfeito 4,1% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 8,1% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 18,9% 28,6% 

Satisfeito 44,6% 28,6% 
Muito Satisfeito 5,4% 7,1% 

Tabela V.38: Grau de Satisfação com a Divulgação da Oferta Educativa. 

 

No Gráfico V.87 pode verificar-se a distribuição geral dos dados dos respondentes, 

observando-se que a maioria das respostas se encontra entre Ligeiramente e Muito Satisfeito 

(68,2%) e cerca de 12% na área de insatisfação.  

 
Gráfico V.87: Satisfação Geral com a Divulgação. 
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2. MATRÍCULA/INSCRIÇÃO 

Por fim, na dimensão de Relação com o Exterior foi avaliado o processo de 

Matrícula/Inscrição, de uma forma geral no Questionário Geral, através da questão “Qual o 

seu grau de satisfação com o processo de matrícula/inscrição”.  

 Alunos Formandos 

Sem Opinião 15,1% 7,1% 
Muito Insatisfeito 8,2% 0,0% 

Insatisfeito 2,7% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 8,2% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 28,8% 7,1% 

Satisfeito 32,9% 64,3% 
Muito Satisfeito 4,1% 21,4% 

Tabela V.40: Grau de Satisfação com a Matrícula/Inscrição. 

Na Tabela V.39 pode observar-se que as 87 respostas dadas se situam 

predominantemente na área de satisfação, apesar de os Alunos se revelarem mais insatisfeitos 

com o processo de matrícula/inscrição, o que constitui um aspecto a analisar e a melhorar. 

No Gráfico seguinte podemos observar a distribuição geral da avaliação feita ao 

processo de matrícula/inscrição no Questionário Geral, verificando-se que aproximadamente 

70% das respostas encontram-se entre Ligeiramente e Muito Satisfeito, e que 16,1% de 

respostas estão na área de insatisfação. 

 
Gráfico V.88: Satisfação Geral com a Matrícula/Inscrição. 
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VII  –  ANÁLISE DA SATISFAÇÃ O COM A AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ESCOLA 

No Questionário Geral foi pedido aos respondentes que revelassem o seu grau de 

satisfação com o presente estudo através da questão “Refira qual o seu grau de satisfação com 

o estudo acerca da qualidade da escola – o questionário que está a preencher”. 

A distribuição das 106 respostas pode observar-se na Tabela seguinte, onde se verifica 

que as respostas se situam predominantemente na área de satisfação, sendo o grupo dos 

Funcionários aquele que avalia mais positivamente este estudo, mas também o que apresenta 

mais respostas de insatisfação. Pode ainda verificar-se que nos grupos de Docentes e, 

sobretudo o dos Discentes existe uma elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”. 

 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 31,4% 13,3% 0,0% 
Muito Insatisfeito 3,5% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 1,2% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 5,8% 0,0% 20,0% 
Ligeiramente Satisfeito 5,8% 20,0% 20,0% 

Satisfeito 39,5% 60,0% 20,0% 
Muito Satisfeito 12,8% 6,7% 40,0% 

Tabela V.41: Grau de Satisfação com o estudo ApQ. 

No Gráfico V.89 verifica-se a predominância de avaliações entre Ligeiramente e 

Muito Satisfeito (63,2%), apesar de 9,4% das respostas se encontrarem na área de 

insatisfação. Apesar de uma forma geral a avaliação ao ApQ ser positiva, importa 

compreender as razões da insatisfação com o mesmo. 

 
Gráfico V.90: Satisfação Geral com o estudo ApQ.   
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VIII  –  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS –  ENTRONCAMENTO II  

Após a apresentação e a análise dos resultados gerais verifica-se que os respondentes 

estão sobretudo Satisfeitos com a EPGE do Entroncamento II, uma vez que em todos os 

domínios de avaliação as respostas situam-se predominantemente na área da satisfação, entre 

Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito. De seguida apresenta-se uma síntese dos 

resultados, por dimensão e considerações decorrentes. 

Para facilitar a análise comparativa dos resultados foram organizadas 5 tabelas de 

síntese, uma para cada dimensão. É de notar que as percentagens apresentadas nem sempre 

totalizam os 100%, pois representam apenas as respostas com opinião, a restante 

percentagem, a das respostas “Sem Opinião”, não é apresentada nas tabelas. 

A Dimensão Física foi de uma forma geral positivamente avaliada, no entanto é a 

dimensão que reúne mais respostas na área de insatisfação, cerca de 21%. A síntese de 

avaliação dos resultados para esta dimensão encontra-se distribuída na Tabela V.42, onde se 

pode verificar que o Espaço Envolvente obteve a maior percentagem de satisfação, enquanto 

as Salas de Apoio apresentaram níveis mais negativos.  

Dimensão Física Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos 

Respondentes 
com mais 

respostas na 
área de 

Insatisfação 

%  
Respostas na 

área de 
Satisfação 

%  
Respostas na 

área de 
Insatisfação 

Espaço Envolvente 75 18 -- 
Corredores A/D/F 76 18 A 

Pátios A/D/F 73 22 A 
Secretaria A/D/F 81 16 A 
Recepção A/D/F 70 17 A 

Salas de Apoio 61 29 -- 
Centro de Recursos A/D/F 42 32 A 

Sala de Alunos A 61 36 A 
Instalações Sanitárias A/D/F 79 19 A/D 

Salas de Trabalho 68 18 -- 
Local de Trabalho F 75 25 F 
Sala de Professores D 79 14 D 

Sala de Coordenação D 50 14 D 
Salas de Aula Valor Médio de Satisfação = 4,4 

-- 
A/D 

Salas Mais 
Satisfatórias 

Salas a Ter em 
Atenção 

24 4, 5, 12, 21, 22  A 
Tabela V.42: Síntese de Avaliação à Dimensão Física. 

 

Observa-se que a comunidade escolar encontra-se satisfeita com o espaço da Secretaria, 

de Corredores, com as Instalações Sanitárias e com a Sala de Professores. Por outro lado, os 
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Pátios são o espaço físico do espaço envolvente com pior avaliação, assim como a Sala de 

Alunos e o Centro de Recursos que obtiveram mais respostas negativas, sobretudo pelo grupo 

de alunos. Importa referir que os Centros de Recursos e a Sala de Alunos são espaços onde os 

alunos passam a maior parte do seu tempo não lectivo, pelo que é desejável que os discentes 

se sintam acolhidos nestes locais de uma forma saudável e positiva, de forma a proporcionar 

uma adequada ocupação do tempo, de interacção e de partilha. 

No que se refere às Salas de Aula, ambos os grupos mostraram-se mais satisfeitos com a 

sala teórica n.º 24. Os Alunos sentem-se mais satisfeitos com o Laboratório de Informática 

(sala n.º 20), enquanto os Docentes avaliaram com maior satisfação as salas teóricas n.º 13 e 

24. Por outro lado, importa notar as cinco salas de aula apontadas como pior avaliadas, 

principalmente pelos Alunos (ver tabela anteriormente apresentada). Por fim, no que respeita 

ainda à avaliação do Ambiente das salas, a Climatização foi a subárea pior avaliada, assim 

como a área relativa aos Recursos Materiais, em especial ao nível da Adequação e da 

Quantidade de Materiais.  

Numa análise geral aos resultados desta dimensão, e tendo se verificado que 

determinados espaços físicos reuniram algum nível de insatisfação, pode ser importante 

encontrar medidas que visem aumentar a satisfação da comunidade escolar com os espaços 

e/ou fazer uma análise específica aos factores que produzem maior descontentamento.  

 

No que respeita à Dimensão Humana a satisfação geral é superior, com 75% de 

respostas na área de satisfação. As Relações Interpessoais foram a subdimensão com níveis 

de satisfação mais elevados, como se pode constatar na Tabela V.43. 

 

Dimensão Humana Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos Respondentes 

com mais 
respostas na área 

de Insatisfação 
%  

Respostas na 
área de 

Satisfação 

%  
Respostas na 

área de 
Insatisfação 

Serviços 71 17 -- 
Centro de Recursos A/D/F 43 31 A 

Recepção A/D/F 71 19 A 
Transportes A 45 48 A 
Secretaria A/D/F 80 18 A 

Serviços Financeiros D/F 89 0 -- 
Recursos Humanos D/F 84 5 F 

SAD D/F 84 0 -- 
Publicações Periódicas 42 7 -- 

Revista A/D/F 59 8 A 
Newsletter A/D/F 35 7 A 
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Suplemento A/D/F 34 6 A 
Hierarquia 70 7 -- 

Direcção A/D/F 61 17 A 
Director Geral D/F 68 5 F 

Director de Recursos Humanos D/F 65 5 F 
Chefe de Serviços Financeiros D/F 63 5 F 

Direcção Pedagógica D 93 0 -- 
Direcção de Pólo A/D/F 56 14 A 

Chefia Directa F 80 0 -- 
Relações Interpessoais 85 6 -- 

Alunos A/D 92 6 A 
Formandos Fo/Fr/M 96 4 Fo 

Turma A 88 9 A 
Docentes A/D 68 8 A 

Formadores Fo/Fr 92 4 Fo 
Mediadores de EFA Fo/Fr 54 12 Fo 

Funcionários A/D/F 81 12 A 
Colegas de Trabalho F 100 0 -- 

Coordenadores de Curso A/D 91 3 A 
Líderes do Grupo Disciplinar D 86 0 -- 

Orient. Educ. de Turma A/D 87 9 A 
Tabela V.43: Síntese de Avaliação à Dimensão Humana. 

 

Os Serviços representam a área com menor grau de satisfação na dimensão humana, 

tendo-se verificado que os Serviços Financeiros, os Recursos Humanos e os Serviços de 

Apoio à Direcção foram as áreas melhor avaliadas, sendo os Transportes o que reúne mais 

respostas negativas. Este é um aspecto ter em conta, de forma a se compreender que 

problemas existem em específico (e.g. se estão relacionados com o horário, o trajecto, as 

condições do veículo, a segurança da viagem, ou outras), no sentido de se verificar se os 

aspectos encontrados pelos Alunos com este serviço são solucionáveis. 

Na avaliação realizada à Hierarquia, a Direcção Pedagógica e a Chefia Directa 

registaram a avaliação mais positiva por parte dos respondentes, enquanto a Direcção de Pólo 

e a Direcção foram as estruturas com menor grau de satisfação, sobretudo na opinião dos 

Alunos.  

No domínio das Relações Interpessoais todas as áreas reuniram elevada satisfação, à 

excepção dos Mediadores de EFA e os Funcionários, que obtiveram valores mais baixos. No 

caso da avaliação aos Mediadores de EFA é importante referir que existe uma elevada 

percentagem de respostas “Sem Opinião”, revelando possivelmente algum desconhecimento 

e/ou um menor contacto com este grupo hierárquico. Comparando as subáreas em análise, 

destaca-se as relações interpessoais com os Colegas de Trabalho, avaliadas muito 

positivamente pelos Funcionários. 
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Na avaliação realizada à Revista Eiffel, à Newsletter e ao Suplemento, as respostas com 

opinião avaliam as publicações sobretudo na área da Satisfação. Contudo, à semelhança da 

avaliação feita no ano anterior encontra-se um elevado número de respostas “Sem Opinião”, 

revelando possivelmente algum desconhecimento das publicações, especialmente no grupo 

Discente. Contudo, pode ser relevante, proceder-se a um maior investimento na divulgação 

dos documentos periódicos, principalmente junto dos Alunos e dos Formandos. 

 

A Dimensão Laboral foi de um modo geral avaliada de forma muito positiva pelos 

respondentes (Funcionários), apenas a Autonomia agrupou valores de satisfação ligeiramente 

mais baixos. O Grau de Satisfação Geral dos respondentes com esta dimensão contou com 

aproximadamente 94% das respostas entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito, o que 

reflecte um elevado grau de satisfação dos Funcionários da escola do Entroncamento II.  

Dimensão Laboral Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos 

Respondentes 
com mais 

respostas na 
área de 

Insatisfação 

%  
Respostas na 

área de 
Satisfação 

%  
Respostas na 

área de 
Insatisfação 

Horário 100 0 -- 
Horário F 100 0 -- 

Assiduidade F 100 0 -- 
Pontualidade F 100 0 -- 

Organização de Tarefas 91 5 -- 
Distribuição F 100 0 -- 

Adequação das Tarefas F 100 0 -- 
Apoio F 100 0 -- 

Autonomia F 75 25 F 
Desempenho F 100 0 -- 

Tabela V.44: Síntese de Avaliação à Dimensão Laboral. 

 

Na Dimensão Pedagógica, o Curso foi a área onde os respondentes revelaram maior 

satisfação enquanto o Portefólio Reflexivo de Aprendizagem, na opinião dos Formadores, 

apresenta valores menos positivos (Tabela V.45). No último capítulo pode verificar-se a 

avaliação realizada à dimensão “Aulas”. 

Dimensão Pedagógica Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos 

Respondentes 
com mais 

respostas na 
área de 

Insatisfação 

%  
Respostas na 

área de 
Satisfação 

% 
 Respostas 
na área de 

Insatisfação 
Curso A 77 9 Fo 
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Form. em Contexto de Trabalho A/D 70 3 A 
Projectos Finais 55 6 -- 

Projecto Tecnológico A/D 64 4 A 
Prova de Aptidão Profissional A/D 63 0 -- 

PRA Fo/Fr/M 38 14 Fr 
Tabela V.45: Síntese de Avaliação à Dimensão Pedagógica. 

A análise da Dimensão de Relação com o Exterior, ilustrada na Tabela V.46, 

evidencia uma avaliação positiva, sendo a Oferta Educativa a área que reuniu mais 

satisfação. A Matrícula é o processo pior avaliado, ainda que a maioria das respostas sejam de 

satisfação e superiores, é de ter em conta devendo ser analisado,  

Dimensão Relação com 
Exterior Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos 

Respondentes 
com mais 

respostas na 
área de 

Insatisfação 

%  
Respostas na 

área de 
Satisfação 

%  
Respostas na 

área de 
Insatisfação 

Oferta Educativa A/D 80 9 A 
Divulgação A 68 12 A 
Matrícula A 70 16 A 

Tabela V.46: Síntese de Avaliação à Dimensão Relação com o Exterior. 

 

Por fim, após referidos alguns aspectos que merecem especial atenção na investigação e 

trabalho futuros, importa notar que determinados pontos desta avaliação geral obtiveram 

graus de satisfação muito elevados, nomeadamente, os Serviços Financeiros, a Direcção 

Pedagógica na Hierarquia, as Relações Interpessoais de um modo geral e a Dimensão Laboral 

no seu todo e a Oferta Formativa da Dimensão da Relação com o Exterior.  
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VI - LUMIAR 
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I  -  CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES 

Responderam ao questionário geral no Lumiar 142 Alunos, 32 Formandos, 17 

Docentes/Formadores e 7 Funcionários. Na Tabela VI.1 pode observar-se a distribuição de 

respostas por categoria, para um total de 198 respondentes, tendo existido na identificação de 

categoria apenas um "valor em falta".  

CATEGORIA DE 

RESPONDENTE 
NÚMERO PERCENTAGEM  

Alunos 142 71,7 

Formandos 32 16,2 

Docentes/Formadores 17 8,6 

Funcionários 7 3,5 

Total 198 100,0 

Tabela VI.1: Distribuição dos Respondentes por Categoria 

Relativamente aos Alunos/Formandos é de referir a distribuição por curso, encontrando-

se no Gráfico VI.1 as percentagens de Alunos/Formandos respondentes a frequentar cada um 

dos cursos de Ensino Profissional (EP): Técnico de Apoio à Infância (TAI), Técnico de 

Construção Civil (TCC), Técnico de Comunicação, Marketing e Relações Públicas e 

Publicidade (TCMRPP) e de Técnico de Higiene, Segurança no Trabalho e Ambiente; e de 

Educação e Formação de Adultos (EFA) o curso de EFA Escolar (EFA_E), de EFA de 

Técnico de Apoio à Gestão e EFA de Técnico Comercial. No caso dos cursos de EP 

verifica-se que existem mais Alunos no curso de TCC e em menor percentagem em 

TCMRPP. Em formação de Adultos observa-se um maior número de formandos no Curso 

EFA_E e em menor percentagem no curso EFA_TAG. 

 
Gráfico VI.1: Alunos por Curso. 
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Questionário Pedagógico de Alunos 

O Questionário Pedagógico de Alunos obteve no Lumiar a resposta a 1847 

questionários de Alunos/formandos, que se distribuem pelos anos, cursos e turmas como 

mostra o Gráfico VI.2.  

O maior número de respostas por curso foi de Técnico de Apoio à Infância (TAI) e de 

Técnico de Construção Civil (TCC), ambos com aproximadamente 30% do total de respostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico VI.2: Alunos/Formandos por Ano, Turma e Curso - Lumiar. 

Relativamente ao tipo de aula onde foi respondido o questionário, a maioria foi 

respondida em Aulas Teóricas (1157 respostas), seguida de aulas Práticas (412 respostas) e 

em Sessões de Formação no caso dos Formandos de EFA, num total de 280 respostas, 

verificando-se 71 “valores em falta”. 

Questionário Pedagógico de Docentes 

Em Queluz obtiveram-se 65 Questionários Pedagógicos de Docentes, que se 

distribuem pelos anos, cursos e turmas como mostra o Gráfico VI.3. O maior número de 

respostas por curso foi de Técnico de Construção Civil (TCC) com aproximadamente 30% 

das respostas, e ainda o curso de Técnico de Apoio à Infância (TAI), com uma percentagem 

ligeiramente inferior, representando 28% do total de respostas. 
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Gráfico VI.3: Docentes/Formadores por Ano, Curso e Turma. 

Relativamente ao tipo de aula onde foi respondido o questionário, encontra-se que 

57% foi respondido em Aulas Teóricas, e 21% em aulas Práticas e em Sessões de 

Formação, registando-se 8 “valores em falta”. 
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II  –  ANÁLISE DA DIMENSÃO FÍSICA 

 

A Dimensão Física organiza-se em três subdimensões: Espaço Envolvente, Salas de 

Trabalho e Salas de Apoio. Por sua vez, cada subdimensão divide-se em áreas, 

nomeadamente, o Espaço Envolvente decompõe-se em Corredores, Secretaria e Recepção; as 

Salas de Trabalho dividem-se em Local de Trabalho, Sala de Professores e Sala de 

Coordenação; as Salas de Apoio são constituídas pelas Instalações Sanitárias; e por fim as 

Salas de Aula. 

Cada uma das áreas foram avaliadas através da questão “Refira qual o seu Grau de 

Satisfação em relação aos seguintes ESPAÇOS FÍSICOS (ambiente, limpeza, dimensões, 

recursos)”. As Salas de Aula foram avaliadas nas áreas de Ambiente, Limpeza, Mobiliário, 

Dimensão e Recursos Materiais. 

Serão analisadas as respostas dos Alunos (que incluem os Formandos de EFA, salvo 

nas situações em que as áreas só podem ser avaliadas por estes), Docentes (incluindo os 

Formadores e Mediadores de EFA que leccionam nos dois tipos de curso) e Funcionários. 
 

1. ESPAÇO ENVOLVENTE 

CORREDORES 

Os Corredores foram avaliados por todos respondentes num total de 197 respostas, 

verificando-se um “valor em falta”. A satisfação em relação aos Corredores para cada grupo 

respondente pode observar-se na Tabela VI.2.  

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 0,0% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 1,2% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 1,7% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 3,5% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 15,6% 5,9% 14,3% 

Satisfeito 60,1% 29,4% 28,6% 
Muito Satisfeito 17,9% 64,7% 57,1% 

Tabela VI.2: Grau de Satisfação com os Corredores. 

Verifica-se que os três grupos de respondentes avaliam os Corredores entre 

Ligeiramente e Muito Satisfeito. Apenas se observam respostas na área da insatisfação por 

parte dos Alunos, ainda assim, em percentagem reduzida. 

No Gráfico VI.4 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que as respostas são maioritariamente de satisfação, existindo 5,6% de 
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respostas na área insatisfação, todas provenientes de respostas de Alunos como se pode 

observar na tabela anteriormente apresentada. 

 

 

 

 

 
 
 

Gráfico VI.4: Satisfação Geral com os Corredores. 

 

PÁTIOS 

Os Pátios foram avaliados por todos os grupos respondentes num total de 197 respostas, 

registando-se um “valor em falta”. Na Tabela VI.3 pode-se observar o grau de satisfação em 

relação aos Pátios para cada grupo de respondentes. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 5,2% 5,9% 14,3% 

Muito Insatisfeito 4,0% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 14,5% 11,8% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 12,7% 5,9% 0,0% 

Ligeiramente Satisfeito 32,4% 17,6% 0,0% 

Satisfeito 24,3% 35,3% 71,4% 

Muito Satisfeito 6,9% 23,5% 14,3% 

 Tabela VI.3: Grau de Satisfação com os Pátios. 

Verifica-se que a maioria das respostas de avaliação situa-se entre satisfeito e muito 

satisfeito nos três grupos. É de notar que os Alunos, apesar de satisfeitos, revelam menor 

satisfação com os pátios do que os restantes respondentes, o que deve ser tido em atenção uma 

vez que serão o grupo que mais utiliza este espaço. 

No Gráfico VI.5 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que a maioria, cerca de 65%, encontra-se na área da Satisfação, observando-se 

ainda que aproximadamente 29% das respostas estão entre Ligeiramente e Muito Insatisfeito. 
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Gráfico VI.5: Satisfação Geral com os Pátios. 

 

REPROGRAFIA 

A Reprografia foi avaliada por todos os grupos por um total de 197 respostas, 

verificando-se um “valor em falta”. Na Tabela VI.4 podemos observar a satisfação em relação 

a este espaço para cada grupo de respondentes. Pode verificar-se que no geral, os três grupos 

mostram-se maioritariamente satisfeitos com a Reprografia, sendo que os Alunos são o grupo 

mais insatisfeito. É de notar ainda a elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”, 

sobretudo no grupo dos Docentes.   

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 16,7% 29,4% 14,3% 
Muito Insatisfeito 9,8% 5,9% 0,0% 

Insatisfeito 17,2% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 10,3% 11,8% 14,3% 
Ligeiramente Satisfeito 15,5% 11,8% 14,3% 

Satisfeito 23,6% 23,5% 42,9% 
Muito Satisfeito 6,9% 17,6% 14,3% 

Tabela VI.4: Grau de Satisfação com a Reprografia. 

No Gráfico VI.6 encontram-se distribuídas as respostas por grau de satisfação, 

verificando-se que a maioria das respostas, cerca de 47%, encontra-se entre Ligeiramente e 

Muito Satisfeito, apesar disso, existe uma elevada percentagem de respostas na área da 

Insatisfação (34,8%). Aspecto que deve ser analisado, no sentido de corrigir alguns aspecto 

menos positivos. 
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Gráfico VI.6: Satisfação Geral com a Reprografia. 

 

SECRETARIA 

A Secretaria foi avaliada por todos os grupos respondentes num total de 76 respostas. A 

satisfação em relação aos espaços da Secretaria para cada grupo respondente pode observar-se 

na Tabela VI.5. Pode verificar-se que a maioria das respostas dos três grupos encontra-se 

Satisfeito e Muito Satisfeito, sendo os Alunos o único grupo que apresenta respostas na área 

da insatisfação. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 2,3% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 0,6% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 3,5% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 5,8% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 15,6% 5,9% 0,0% 

Satisfeito 55,5% 29,4% 57,1% 
Muito Satisfeito 16,8% 64,7% 42,9% 

Tabela VI.5: Grau de Satisfação com a Secretaria. 

No Gráfico VI.7 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que a maioria das respostas se encontra na área de Satisfação (89,3%), o que 

representa um aspecto muito positivo. 
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Gráfico VI.7: Satisfação Geral com a Secretaria. 

 

RECEPÇÃO 

A Recepção foi avaliada por todos os grupos respondentes num total de 198 respostas, 

não se observando valores em falta.  

A satisfação em relação aos espaços de Recepção para cada grupo respondente pode 

observar-se na Tabela VI.6. Verifica-se que a maioria das respostas de avaliação é de 

Satisfeito, no caso dos Alunos e Funcionários, sendo os Docentes o grupo com mais 

respostas de Muito Satisfeito. 

 Alunos Docentes Funcionários 
Sem Opinião 4,6% 11,8% 0,0% 

Muito Insatisfeito 1,7% 0,0% 0,0% 
Insatisfeito 5,7% 0,0% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 4,6% 11,8% 14,3% 
Ligeiramente Satisfeito 13,2% 11,8% 0,0% 

Satisfeito 43,7% 5,9% 57,1% 
Muito Satisfeito 26,4% 58,8% 28,6% 

Tabela VI.6: Grau de Satisfação com a Recepção. 

No Gráfico VI.8 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que a maioria das respostas, cerca de 83%, se encontra na área de satisfação e 

12% na área de insatisfação. 
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Gráfico VI.8: Satisfação Geral com o espaço da Recepção. 

 

 

2. SALAS DE APOIO 

BAR 

O espaço de Bar foi avaliado por todos os grupos respondentes num total de 197 

respostas, verificando-se um “valor em falta”. Importa referir que este espaço é comum ao 

Instituto Superior de Educação e Ciências (ISEC). Na Tabela VI.7 pode observar-se que 

existe uma elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”, sobretudo no grupo Docente. 

Verifica-se que os Funcionários são o grupo mais Satisfeito com o Bar, enquanto os Alunos 

encontram-se mais insatisfeitos.  

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 30,6% 52,9% 28,6% 
Muito Insatisfeito 16,8% 5,9% 0,0% 

Insatisfeito 11,6% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 5,8% 11,8% 14,3% 
Ligeiramente Satisfeito 11,0% 11,8% 28,6% 

Satisfeito 18,5% 5,9% 14,3% 
Muito Satisfeito 5,8% 11,8% 14,3% 

Tabela VI.7: Grau de Satisfação com o espaço do Bar. 

No Gráfico VI.9 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que 35,5% das respostas encontram-se entre Ligeiramente e Muito Satisfeito, e 

que existe 32% das respostas na área da Insatisfação, o que representa um valor elevado que 

deve merecer atenção na escola do Lumiar, para que possa ser corrigido.   
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Gráfico VI.9: Satisfação Geral com o espaço do Bar. 

CENTRO DE RECURSOS 

O espaço do Centro de Recursos foi avaliado por todos os grupos respondentes num 

total de 192 respostas, verificando-se 6 “valores em falta”. Na Tabela VI.8 pode observar-se 

que a maioria das respostas encontra-se entre Ligeiramente Satisfeito e Satisfeito. O grupo 

dos Alunos é aquele onde se verifica o maior nível de Insatisfação. Importa notar a elevada 

percentagem de respostas “Sem Opinião”, por parte no grupo dos Docentes, que se pode 

dever a uma menor utilização deste espaço por parte do grupo. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 7,1% 23,5% 0,0% 
Muito Insatisfeito 6,5% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 5,4% 5,9% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 8,3% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 25,0% 17,6% 14,3% 

Satisfeito 38,7% 29,4% 42,9% 
Muito Satisfeito 8,9% 23,5% 42,9% 

Tabela VI.8: Grau de Satisfação com o Centro de Recursos. 

No Gráfico VI.10 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que a maioria das respostas encontra-se entre Ligeiramente e Muito Satisfeito 

(73,4%), e que 18,2% das respostas estão entre Ligeiramente e Muito Insatisfeito. 

 
Gráfico VI.10: Satisfação Geral com o Centro de Recursos. 



Análise por Escola – VI – Lumiar                353 

 

Relatório ApQ  GIPE 

SALA DE ALUNOS 

A Sala de Alunos foi avaliada pelos Alunos, num total de 174 respostas. No Gráfico 

VI.11 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, verificando-se que no 

geral, os Alunos estão sobretudo Satisfeitos (64,9%), embora aproximadamente 20% das 

respostas se encontre entre Ligeiramente e Muito Insatisfeito, o que deve ser tido em atenção, 

analisando as razões do descontentamento. 
 

 

 

 
 

 

 

Gráfico VI.11: Satisfação Geral com a Sala de Alunos. 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

As Instalações Sanitárias foram avaliadas por todos os grupos respondentes num total 

de 198 respostas, não se registando valores em falta. Na Tabela VI.9 pode observar-se que a 

maioria das respostas de avaliação se situa entre Ligeiramente e Muito Satisfeito nos três 

grupos. O grupo de Alunos é aquele onde se verifica o maior nível de Insatisfação (9,2%), 

ainda assim, um valor relativamente baixo. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 0,0% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 3,4% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 1,1% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 4,6% 11,8% 14,3% 
Ligeiramente Satisfeito 16,1% 5,9% 0,0% 

Satisfeito 49,4% 29,4% 28,6% 
Muito Satisfeito 25,3% 52,9% 57,1% 
Tabela VI.9: Grau de Satisfação com as Instalações Sanitárias. 

 

No Gráfico VI.12 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que a maioria encontra-se bastante Satisfeito, em que 90% das respostas 

situam-se entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito, o que traduz um resultado 

favorável. 
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Gráfico VI.12: Satisfação Geral com as Instalações Sanitárias. 

 

 

 

3. SALAS DE TRABALHO 

LOCAL DE TRABALHO 

O Local de Trabalho foi avaliado pelo grupo dos Funcionários, num total de 7 

respostas. Verifica-se no Gráfico VI.13 que todas as respostas de avaliação são de Satisfeito e 

Muito Satisfeito, não se verificando respostas ao nível da insatisfação, o que representa uma 

avaliação bastante positiva dos Funcionários em relação aos seus locais de trabalho. 

 
Gráfico VI.13: Satisfação Geral com o Local de Trabalho. 

SALA DE PROFESSORES 

O espaço Sala de Professores foi avaliado pelos Docentes, perfazendo um total de 17 

respostas. Pode observar-se no Gráfico VI.14 que existe uma ligeira insatisfação com a Sala 

de Professores, embora a maioria das respostas dos Docentes se encontre entre Ligeiramente 

e Muito Satisfeito. 
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Gráfico VI.14: Satisfação Geral com a Sala de Professores. 

 

4. SALAS DE AULAS 

 

As Salas de Aula foram avaliadas nas áreas de Ambiente, Mobiliário, Limpeza, 

Dimensão e Recursos Materiais no Questionário Pedagógico de Alunos e Docentes através 

da questão: 

 

Ambiente  

Qual o seu Grau de Satisfação com:  Subáreas 

1 A climatização (temperatura, ar, humidade) Climatização 

2 A iluminação da sala Iluminação 

3 A acústica, isto é, a sala permite que se ouça bem o que se diz, em qualquer ponto da sala Acústica 

4 O nível de ruído Ruído 

 

Mobiliário  

Qual o seu Grau de Satisfação com:  Subáreas 

5 A adequação do mobiliário a estas aulas/sessões Adequação 

6 A quantidade de mobiliário existente Quantidade 

 

Condições do Espaço  
Qual o seu Grau de Satisfação com:  Subáreas 

7 A limpeza da sala Limpeza 

8 O espaço existente na sala para o desenvolvimento destas aulas/sessões Espaço 

Recursos Materiais 
Qual o seu Grau de Satisfação com:  Subáreas 

9 A adequação dos equipamentos tecnológicos (ex. computadores, videoprojector) a estas aulas/sessões Adequação 

10 O número de equipamentos tecnológicos disponíveis para estas aulas/sessões Quantidade 

11 A possibilidade de utilizar os equipamentos tecnológicos existentes na sala Possibilidade de Utilização 
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As Salas de Aulas foram avaliadas através de uma escala compreendida entre 1 (um) e 

6 (seis), onde 1 corresponde a Muito Insatisfeito e 6 a Muito Satisfeito. Os dados foram 

analisados e organizam-se os resultados através de tabelas que mostram as médias e 

respectivos desvios-padrão. A média será um valor decimal entre 1 (um) e 6 (seis), 

considerando-se as respostas dadas até 3 (três) como respostas na área de Insatisfação e, a 

partir de 4 (quatro) na área de Satisfação. 

Considerando as 11 salas avaliados no Lumiar foram analisados os dados relativos a 

uma média de 1790 respostas dadas pelos Alunos (Alunos/Formandos) e das 117 respostas 

dadas pelos Docentes (Docentes e Formadores), numa média total de 1908 respostas em 

relação às salas de aulas e ginásio. 

 

Na Tabela VI.10 pode observar-se o número das salas e o tipo de Sala correspondente.  

Tipo de Sala N.º das Salas 
Sala Teórica 4, 5, 6, 7, 8, 10 

Sala de Informática 1, 2, 3, 9 
Ginásio Ginásio 
Tabela VI.10: Número e Tipo de Salas. 

As salas de aula do Lumiar foram avaliadas por cada turma de acordo com a disciplina 

que estava a ser leccionada à data da aplicação do questionário. Assim, uma turma que 

tivesse, por hipótese, quatro aulas de diferentes disciplinas na mesma sala poderá ter 

respondido às perguntas relativas a essa sala quatro vezes, pois, entende-se que de acordo com 

o tipo de aula – teórica ou prática, e os requisitos da disciplina, a sala pode estar mais ou 

menos adequada, logo ser mais ou menos satisfatória. Justificando-se assim que em algumas 

salas o número de respostas seja elevado. 

Na tabela seguinte apresenta-se o número médio de respostas dadas para cada sala, 

verificando-se que a sala 4 (sala teórica), obteve um maior número de respostas de Alunos e 

Docentes, bem como as salas de informática n.º 1, 3 e 9, enquanto a sala 10 Ginásio, foi 

avaliada com menos respostas. 

Tabela VI.11: Número médio de respostas de Alunos e Docentes, por Sala. 

 
Salas 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ginásio 

Nº médio de 
respostas 

Alunos 225 167 206 263 187 113 118 109 207 72 124 

Docentes 18 10 11 19 10 8 7 9 15 5 6 

X Total 242 177 217 282 196 121 125 118 222 77 130 
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De seguida, serão analisadas as respostas para cada uma das salas do Lumiar, em todas 

as áreas e subáreas, dadas por Alunos e Docentes. 

SALA 1 

A sala 1 foi avaliada em quinze aulas, reunindo uma média de 242 respostas com 

opinião. Através da análise aos dados verificou-se ainda que as respostas foram dadas por 5 

turmas de TCC e pelas 3 turmas dos cursos EFA. A Sala 1 é uma sala de Informática e foi 

avaliada em aulas teóricas das três componentes de formação (Sociocultural, Científica e 

Tecnológica), numa aula prática da componente Tecnológica e ainda em duas sessões de 

Formação Tecnológica. Obteve-se um maior número de respostas da área Sociocultural 

provenientes de aulas teóricas e de sessões de formação dos cursos EFA.  

Os valores médios de satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, 

Condições do Espaço e Recursos, como ilustra o Gráfico VI.15. 

 
Gráfico VI.15: Valores Médios de Satisfação com a Sala 1. 

 

É possível verificar que, de uma forma geral, a sala tem uma avaliação satisfatória ( X = 

4,1) e que os Docentes avaliam mais positivamente esta sala ( X = 4,7). Os Alunos 

demonstram-se especialmente insatisfeitos com a Climatização da sala.  

SALA 2 

Analisando as respostas com opinião relativas à Sala 2, verifica-se que a mesma foi 

avaliada apenas por quatro turmas, maioritariamente por THSTA, num total de dez aulas, 

reunindo uma média de 177 respostas. A sala 2 é uma sala de Informática e foi avaliada 

sobretudo em aulas teóricas das três componentes e em duas sessões de formação. A sala foi 
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avaliada em aulas das três componentes de formação, em que a Tecnológica reuniu um maior 

número de respostas.  

Através da análise das respostas, verificou-se que a avaliação foi mais negativa por 

parte dos Docentes das sessões de formação componente Sociocultural. Os valores médios de 

satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, Condições do Espaço e 

Recursos, como ilustra o Gráfico VI.16. 

Gráfico VI.16: Valores Médios de Satisfação com a Sala 2. 
 

Verifica-se que, no geral, os Docentes avaliam de forma mais satisfatória a Sala 2 ( X = 

4,8), demonstram-se especialmente satisfeitos com as Condições do Espaço, enquanto a 

Quantidade de Materiais é a subárea avaliada com menor satisfação. Os Alunos revelam-se 

mais insatisfeitos com a Climatização e o Ruído da sala.  
 

SALA 3 

No caso da Sala 3, analisando as respostas com opinião, verifica-se que a mesma foi 

avaliada apenas por duas turmas, na maioria de TAI, num total de onze aulas, contando com 

217 respostas (média total). A sala 3 é uma sala de Informática e foi avaliada em aulas 

teóricas, das três componentes e em aulas práticas da componente Tecnológica, não se 

verificando diferenças significativas nas avaliações. Os valores médios de satisfação 

distribuem-se pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, Condições do Espaço e Recursos, como 

ilustra o Gráfico VI.17. 
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Gráfico VI.17: Valores Médios de Satisfação com a Sala 3. 
 

Verifica-se que Alunos e Docentes avaliam a sala 3, de um modo geral, de forma 

bastante positiva ( X = 5,0). Os Docentes avaliam menos positivamente que os Alunos a área 

dos Recursos Materiais, embora se encontrem satisfeitos.  
 

SALA 4 

Analisando as respostas com opinião relativa à Sala 4, verifica-se que a mesma foi 

avaliada por sete turmas, sobretudo pelo curso de TCC e de EFA Escolar, em dezasseis aulas, 

reunindo uma média de 282 respostas por cada subárea. A sala 4 é uma sala teórica e foi 

avaliada sobretudo em aulas teóricas das componentes de formação Sociocultural e 

Tecnológica, embora tenha sido também avaliada em aulas práticas desta última e numa 

sessão de Portefólio Reflexivo de Aprendizagem (PRA). Através da análise das respostas 

verificou-se que a avaliação foi ligeiramente mais positiva por parte dos Docentes. Os valores 

médios de satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, Condições do 

Espaço e Recursos, como ilustra o Gráfico VI.18. 
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Gráfico VI.18: Valores Médios de Satisfação com a Sala 4. 
 

Verifica-se que os Docentes avaliam de forma mais positiva a sala 4, com uma média de 

4,9. Ambos os respondentes mostram-se mais satisfeitos com as Condições do Espaço, e 

menos satisfeitos com a Climatização da sala.  
 

SALA 5 

Analisando as respostas com opinião relativa à Sala 5, verifica-se que a mesma foi 

avaliada apenas por uma turma, num total de dez aulas, reunindo uma média de 196 respostas 

por cada subárea.  

A sala 5 é uma sala teórica e foi avaliada em aulas teóricas das três componentes, mas 

também numa aula prática da componente Tecnológica. Através da análise das respostas 

verificou-se que a avaliação foi mais negativa por parte dos Alunos. Os valores médios de 

satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, Condições do Espaço e 

Recursos, como ilustra o Gráfico VI.19. 
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Gráfico VI.19: Valores Médios de Satisfação com a Sala 5. 
 

Como ilustra o Gráfico VI.19, os Docentes avaliam mais positivamente a sala ( X = 4,1), 

mostrando-se particularmente satisfeitos com as Condições do Espaço e com o Mobiliário e 

menos satisfeitos com os Recursos Materiais. Os Alunos revelam-se menos satisfeitos com a 

Iluminação da sala, e com os Recursos Materiais, reunindo uma média de satisfação de 2,8, 

este aspecto deve ser analisado de forma que se possam alterar as condições adversas e a 

aprendizagem possa decorrer da melhor forma nesta sala de aulas. 
 

 

SALA 6 

No que respeita à Sala 6, através da análise de uma média de 121 respostas por subárea, 

verifica-se que a mesma foi avaliada por uma turma, num total de oito aulas. A sala 6 é uma 

sala teórica e foi avaliada em aulas teóricas das três componentes, mas também numa aula 

prática da componente Tecnológica. Através da análise das respostas verificou-se que a sala 

teve uma avaliação satisfatória em todas as componentes, embora os Alunos a avaliem menos 

positivamente que os Docentes.  
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Gráfico VI.20: Valores Médios de Satisfação com a Sala 6. 
 

De acordo com o Gráfico VI.20 podemos observar que esta sala reuniu um elevado 

número de respostas de satisfação por parte dos respondentes, com excepção da Limpeza que 

foi avaliada pelos Alunos de forma mais negativa.   

SALA 7 

A sala 7 foi avaliada por uma turma apenas, num total de sete aulas, numa média de 125 

respostas por subárea. A sala 7 é uma sala teórica e foi avaliada apenas em aulas teóricas, das 

três componentes, sobretudo na Sociocultural. Através da análise das respostas verifica-se que 

os Docentes avaliam ligeiramente pior esta sala nas aulas da componente Científica.  

Gráfico VI.21: Valores Médios de Satisfação com a Sala 7. 
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De acordo com o Gráfico VI.21 podemos observar que esta sala foi positivamente 

avaliada pelos respondentes. Verifica-se que os Docentes estão ligeiramente mais insatisfeitos 

com os Recursos Materiais ( X = 3,8), sobretudo com a Quantidade de Materiais diponiveis, 

aspecto que deve ser tido em conta. 

SALA 8 

No que respeita à Sala 8, através da análise de uma média de 118 respostas por subárea, 

avaliada por uma turma, num total de nove aulas. A sala 8 é uma sala teórica, avaliada 

sobretudo em aulas teóricas das três componentes, mas também numa aula prática da 

componente Tecnológica, não se verificando diferenças significativas nas avaliações. Os 

valores médios de satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, Condições 

do Espaço e Recursos, como ilustra o Gráfico VI.22. 

Gráfico VI.22: Valores Médios de Satisfação com a Sala 8. 
 

De acordo com o Gráfico VI.22 podemos observar que esta sala reuniu um elevado 

número de respostas na área da Satisfação, sobretudo por parte dos Docentes. Os Alunos 

mostram-se menos satisfeitos com a Limpeza da sala, o que deve merecer atenção, no sentido 

de melhorar as condições. 
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SALA 9 

A sala 9 é uma Sala de Informática e através da análise de uma média de 222 respostas 

por subárea, verifica-se que a mesma foi avaliada em catorze aulas, por nove turmas, na sua 

maioria pelo curso de TG. A sala 9 foi avaliada em aulas teóricas e práticas da componente 

Sociocultural e em sessões de Formação da Formação Tecnológica. Verifica-se que de uma 

forma global os Alunos fazem uma avaliação mais negativa da sala em Sessões de PRA da 

área Sociocultural. 

Gráfico VI.23: Valores Médios de Satisfação com a Sala 9. 
 

De acordo com o Gráfico VI.23 podemos observar que esta sala reuniu mais respostas 

de satisfação por parte dos Docentes ( X = 5,3), enquanto os Alunos são os respondentes 

ligeiramente menos satisfeitos sobretudo com a Climatização. 

 

 

 

SALA 10 

A sala 10 foi avaliada apenas por uma turma, em cinco aulas, reunindo uma média de 77 

respostas com opinião. A Sala 10 é uma sala teórica e foi avaliada exclusivamente em aulas 

teóricas das três componentes de formação, não se verificando diferenças significativas entre 

as avaliações. Os valores médios de satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, 

Mobiliário, Condições do Espaço e Recursos, como ilustra o Gráfico VI.24. 
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Gráfico VI.24: Valores Médios de Satisfação com a Sala 10. 
 

Verifica-se que Alunos e Docentes avaliam a sala 10, de modo muito semelhante e de 

forma sobretudo positiva ( X = 4,8). Os Docentes avaliam menos positivamente a Acústica da 

sala, embora no geral tenham se evidenciado satisfação.  
 

 GINÁSIO 

O Ginásio foi avaliado por nove turmas, por uma média de 130 respostas por subárea, 

cuja distribuição se pode observar no Gráfico VI.25.  

Gráfico VI.25: Valores Médios de Satisfação com o Ginásio. 
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Uma vez que o Questionário não contemplou perguntas especificamente pensadas para 

o ginásio, entendeu-se que as subáreas como o Mobiliário e os Recursos Tecnológicos 

(computadores, videoprojector, etc.) não deveriam ser tidas em conta nesta avaliação.  

De acordo com o Gráfico VI.25 podemos observar que os Alunos reúnem mais 

respostas de Satisfação em relação ao Ginásio. Os Docentes avaliam o Ginásio sobretudo na 

área entre Ligeira satisfação e insatisfação, em que o Ruído foi a subárea avaliadas mais 

negativamente. 

 

ANÁLISE GERAL DAS ÁREAS E SUBÁREAS 

Contabilizaram-se 20489 respostas com opinião relativamente às salas do Lumiar, cada 

área reuniu, em média, mais de 1909 respostas, à excepção dos Recursos Tecnológicos, cuja 

média de respostas com opinião foi de 1939. 

De uma forma geral, ao nível do Ambiente, a Climatização reuniu o valor mais baixo 

de satisfação para Alunos e Docentes. No que respeita aos Recursos Tecnológicos a 

avaliação foi em média pouco positiva, a Quantidade e Possibilidade de Utilização foram as 

subáreas pior avaliadas. As Condições do Espaço foram a área melhor avaliada por ambos os 

grupos respondentes. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM AS SALAS DE AULA 

Após uma análise a cada área da dimensão física, avaliada nas salas de aula, importa 

perceber como foi avaliada cada sala do Lumiar, por cada grupo respondente. No Gráfico 

VI.26 pode observar-se a avaliação média feita por Alunos e Docentes, verificando-se que 

para os Alunos e Docentes a Sala de Informática (n.º 3) é a sala avaliada mais 

positivamente. Verifica-se que os Docentes também avaliam positivamente a sala de 

Informática n.º 9 e de forma mais insatisfatória o Ginásio. Pode observar-se ainda que os 

Alunos avaliam mais negativamente a sala teórica nº 5, como anteriormente apresentado a 

avaliação foi mais negativa ao nível do Ambiente e dos Recursos Materiais. 
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Gráfico VI.26: Satisfação Geral com as Salas de Aulas. 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A DIMENSÃO FÍSICA 

Após a análise das subdimensões Espaço Envolvente, Salas de Apoio, Salas de 

Trabalho e Salas de Aula que compõe a Dimensão Física importa comparar os níveis de 

Satisfação e Insatisfação em cada uma, assim como observar o Grau de Satisfação Total com 

esta dimensão. 

Uma vez que as Salas de Aula foram avaliadas em áreas e subáreas distintas e mais 

específicas do que as restantes salas e espaços físicos não serão analisadas comparativamente 

no gráfico que se segue. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico VI.27: Satisfação Geral com cada Subdimensão da Dimensão Física. 
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No Gráfico VI.27 é possível perceber que a Dimensão Física é a pior avaliada em 

relação aos espaços da Reprografia e do Bar, os locais de partilha em comum com o ISEC. 

Observa-se ainda que os Pátios e a Sala de Professores, embora tenham sido avaliados 

maioritariamente de forma positiva, reúnem alguma insatisfação por parte dos respondentes. 

O Local de Trabalho (avaliado pelos Funcionários), os Corredores, as Instalações 

Sanitárias e a Secretaria foram os espaços avaliados com maior grau de Satisfação. 

O Grau de Satisfação Geral dos respondentes em relação à Dimensão Física pode ser 

observado no Gráfico VI.28 verificando-se que a avaliação feita pelos respondentes da Escola 

do Lumiar foi maioritariamente positiva (74%), e que aproximadamente 18% das respostas 

incidem na área de Insatisfação. 
 

 
Gráfico VI.28: Satisfação Geral com a Dimensão Física.  
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III  –  ANÁLISE DA DIMENSÃO HUMANA 

 

A Dimensão Humana divide-se em quatro subdimensões: Serviços e Produtos, 

Hierarquia e Relações Interpessoais.  

Os Serviços são compostos pelo Bar, Centro de Recursos, Reprografia, Recepção, 

Vigilantes, Secretaria, Serviços Financeiros, Recursos Humanos e Serviços de Apoio à 

Direcção, analisando-se também os Produtos do Bar. 

A Hierarquia refere-se à Direcção, Director Geral, Director de Recursos Humanos, 

Chefe de Serviços Financeiros, Direcção Pedagógica, Direcção de Pólo e Chefia Directa. 

A subdimensão Relações Interpessoais é composta por Alunos, Turma, Docentes, 

Funcionários, Colegas de Trabalho, Coordenadores de Curso, Líderes de Grupo Disciplinar e 

Orientadores Educativos de Turma (OET). 
 

1. SERVIÇOS 

Os Serviços foram avaliados através da questão “Refira qual o seu Grau de Satisfação 

em relação aos SERVIÇOS (Atendimento, Apoio, Eficácia) prestados pelo (a):”.  
 

BAR 

A satisfação em relação ao serviço de Bar para cada grupo respondente pode observar-

se na Tabela VI.12.  

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 34,7% 70,6% 28,6% 
Muito Insatisfeito 9,8% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 8,7% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 6,9% 5,9% 14,3% 
Ligeiramente Satisfeito 9,2% 5,9% 14,3% 

Satisfeito 22,0% 5,9% 42,9% 
Muito Satisfeito 8,7% 11,8% 0,0% 

Tabela VI.12: Grau de Satisfação com o Serviço de Bar. 

Os valores percentuais da tabela decorrem da análise de 197 questionários, 173 

respostas no grupo Alunos, 17 respostas no grupo Docentes e 7 no grupo Funcionários. Pode 

verificar-se que os Alunos são o grupo com maior número de respostas na área da 

Insatisfação, enquanto a maioria dos Funcionários encontram-se Satisfeitos. Importa notar 

que a percentagem de respostas “Sem Opinião” é muito elevada nos três grupos de 

respondentes, sobretudo dos Docentes. 
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No Gráfico VI.29 pode observar-se o grau de satisfação geral dos 197 questionários 

analisados, verificando-se que da percentagem de respostas dadas, 39,1% encontram-se na 

área da Satisfação e 23,4% entre Ligeiramente e Muito Insatisfeito.  

 

 

 

 

 

Gráfico VI.29: Satisfação Geral com o Serviço do Bar. 

Esta avaliação é complementada com as respostas dadas em relação aos Produtos do 

Bar, analisadas na Tabela VI.13. 

Os Produtos foram avaliados através da questão “Refira qual o seu Grau de Satisfação 

em relação aos PRODUTOS (Quantidade, Qualidade, Variedade) do (a):”.  

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 35,3% 76,5% 28,6% 
Muito Insatisfeito 9,8% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 6,9% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 8,1% 0,0% 14,3% 
Ligeiramente Satisfeito 8,7% 5,9% 28,6% 

Satisfeito 20,8% 11,8% 28,6% 
Muito Satisfeito 10,4% 5,9% 0,0% 

Tabela VI.13: Grau de Satisfação com os Produtos de Bar. 

Foram contabilizadas 197 respostas nesta subdimensão, seguindo a distribuição pelos 

grupos o padrão anteriormente descrito. Pode verificar-se que os Alunos são o grupo com 

maior número de respostas de Muito Insatisfeito, apesar de a maioria das suas respostas ser de 

satisfação. Os Funcionários são o grupo mais satisfeito com os produtos do Bar. No caso 

dos Docentes a percentagem de respostas “Sem Opinião” é bastante elevada. 

No respeitante à Satisfação Geral, tendo em conta as respostas de todos os grupos, 

observa-se no Gráfico VI.30 que os produtos são avaliados de forma muito semelhante aos 

serviços. Verifica-se que a 39,1% das respostas estão Ligeiramente e Muito Satisfeito, e que 

cerca de 22% situam-se na área da Insatisfação. À semelhança dos serviços do Bar, a 
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percentagem de respostas “Sem Opinião” é bastante elevada, o que pode dever-se à não 

utilização deste serviço. 

 
Gráfico VI.30: Satisfação Geral com os Produtos do Bar. 

 

CENTRO DE RECURSOS 

Foram analisadas 198 respostas, 174 de Alunos, 17 respostas do grupo Docente e 7 dos 

Funcionários. A satisfação em relação aos Centros de Recursos foi avaliada em todos os 

grupos respondentes e pode observar-se a sua distribuição na Tabela VI.14. Verifica-se que os 

Alunos são o grupo que faz a avaliação mais negativa do serviço do Centro de Recursos, 

representam também o grupo que mais utiliza este serviço. Os Funcionários são o grupo que 

mais positivamente avalia o serviço.  

 Alunos Docentes Funcionários 
Sem Opinião 9,8% 17,6% 0,0% 

Muito Insatisfeito 4,0% 0,0% 0,0% 
Insatisfeito 3,4% 5,9% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 8,0% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 16,1% 0,0% 0,0% 

Satisfeito 40,2% 11,8% 28,6% 
Muito Satisfeito 18,4% 64,7% 71,4% 
Tabela VI.14: Grau de Satisfação com o Centro de Recursos. 

No Gráfico VI.31 pode observar-se que a maioria das respostas se situa entre 

Ligeiramente e Muito Satisfeito. É de considerar que as respostas de insatisfação (14,1%) 

são dadas sobretudo pelo grupo dos Alunos, o que representa um aspecto a ter em atenção, 

que deve ser analisado e tomadas as medidas para que o serviço seja o mais satisfatório 

possível para os Alunos que o utilizam. 
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Gráfico VI.31: Satisfação Geral com os Centros de Recursos. 

 

REPROGRAFIA 

A satisfação em relação ao serviço de Reprografia para cada grupo respondente pode 

observar-se na Tabela VI.15.  

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 21,6% 35,3% 14,3% 
Muito Insatisfeito 9,4% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 7,6% 11,8% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 5,8% 0,0% 14,3% 
Ligeiramente Satisfeito 11,1% 5,9% 0,0% 

Satisfeito 36,3% 29,4% 57,1% 
Muito Satisfeito 8,2% 17,6% 14,3% 

Tabela VI.15: Grau de Satisfação com o Serviço de Reprografia. 

Os valores percentuais da tabela decorrem da análise de 195 questionários, 171 

respostas no grupo Alunos, 17 respostas no grupo Docentes e 7 no grupo Funcionários.  

Pode verificar-se a maioria das respostas situam-se entre Ligeiramente e Muito 

Satisfeito, observando-se que os Alunos são o grupo com maior número de respostas na área 

da insatisfação. Importa notar que a percentagem de respostas “Sem Opinião” é muito 

elevada nos três grupos, sobretudo no dos Docentes. 

No Gráfico VI.32 pode observar-se o grau de satisfação geral dos 195 questionários 

analisados, verificando-se que da percentagem de respostas dadas, aproximadamente 56% 

encontram-se na área da Satisfação e que 21,5% se situam na área da insatisfação, o que 

ainda representa uma percentagem considerável, a ter em conta ao traçar um plano de 

melhoria dos serviços.  
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Gráfico VI.32: Satisfação Geral com o Serviço da Reprografia. 

Esta avaliação é complementada com as respostas dadas em relação aos Produtos do 

Reprografia, analisadas na Tabela VI.16. 

No que respeita aos Produtos da Reprografia, foram analisadas 195 respostas no total, 

que se encontram distribuídas, verificando-se que a maioria das respostas situa-se na área da 

Satisfação, sendo que os Alunos são o grupo que reúne mais respostas de Insatisfeito. É de 

notar que existe uma elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”, sobretudo da parte 

dos Docentes, possivelmente por não usarem este serviço. 

 
 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 22,2% 41,2% 14,3% 
Muito Insatisfeito 8,8% 5,9% 0,0% 

Insatisfeito 9,4% 5,9% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 8,2% 0,0% 14,3% 
Ligeiramente Satisfeito 9,9% 0,0% 0,0% 

Satisfeito 32,2% 41,2% 71,4% 
Muito Satisfeito 9,4% 5,9% 0,0% 

Tabela VI.16: Grau de Satisfação com os Produtos da Reprografia. 

No Gráfico VI.33 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que aproximadamente metade dos respondentes (51,8%), encontra-se na área 

da Satisfação, enquanto cerca de 27% das respostas estão entre Ligeiramente e Muito 

Insatisfeito. 
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Gráfico VI.33: Satisfação Geral com os Produtos da Reprografia. 

RECEPÇÃO 

Foram analisadas 197 respostas no total desta subdimensão, existindo um "valor em 

falta". A satisfação em relação à Recepção foi avaliada em todos os grupos respondentes e 

pode observar-se a sua distribuição na Tabela VI.17. Verifica-se que os Alunos são o grupo 

que faz a avaliação menos positiva deste serviço, ainda assim, a maioria das respostas é de 

satisfação. Os Funcionários são o grupo que mais positivamente avalia o serviço, com todas 

as respostas entre Satisfeito e Muito Satisfeito. 

 Alunos Docentes Funcionários 
Sem Opinião 5,8% 0,0% 0,0% 

Muito Insatisfeito 2,3% 0,0% 0,0% 
Insatisfeito 4,6% 0,0% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 2,9% 5,9% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 16,8% 11,8% 0,0% 

Satisfeito 41,0% 17,6% 28,6% 
Muito Satisfeito 26,6% 64,7% 71,4% 

Tabela VI.17: Grau de Satisfação com a Recepção. 

No Gráfico VI.34 pode observar-se que aproximadamente 86% das respostas se situa 

entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito, o que evidencia uma avaliação positiva do 

serviço de Recepção. 

 

 

 

 

 
 
 

Gráfico VI.34: Satisfação Geral com os Serviços da Recepção. 
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VIGILANTES 

Na Tabela VI.18 pode observar-se a distribuição das 198 respostas dadas por Alunos, 

Docentes e Funcionários em relação ao serviço dos Vigilantes da EPGE do Lumiar. 

Verifica-se que os respondentes se encontram sobretudo Muito Satisfeitos. Os Docentes dão 

apenas respostas na área da satisfação e os Funcionários avaliaram o serviço dos Vigilantes 

maioritariamente como muito satisfatório. Os Alunos são o grupo que avalia menos 

positivamente, apesar de a maioria das suas respostas estar na área da satisfação. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 15,5% 0,0% 14,3% 
Muito Insatisfeito 1,7% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 1,7% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 1,7% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 6,3% 0,0% 0,0% 

Satisfeito 33,9% 17,6% 14,3% 
Muito Satisfeito 39,1% 82,4% 71,4% 

Tabela VI.18: Grau de Satisfação com o Serviço dos Vigilantes. 

No Gráfico VI.35 pode observar-se o grau de Satisfação com os Vigilantes da escola. 

Ao considerar as respostas de todos os grupos, verifica-se que aproximadamente 81% se situa 

entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito, e que 4,5% das respostas, todas 

provenientes da avaliação dos Alunos, são de insatisfação. 

 

 

 

 

 
Gráfico VI.35: Satisfação Geral com o Serviço dos Vigilantes. 

 

SECRETARIA 

Foram analisadas 196 respostas por cada subárea relativa aos serviços da Secretaria. A 

satisfação em relação a este serviço foi avaliada em todos os grupos respondentes e pode 

observar-se a sua distribuição na Tabela VI.19.  



Análise por Escola – VI – Lumiar                376 

 

Relatório ApQ  GIPE 

Verifica-se que todos os respondentes avaliam positivamente o serviço, sobretudo os 

Funcionários e os Docentes, com todas as respostas entre Satisfeito e Muito Satisfeito. Os 

Alunos são o grupo que faz a avaliação menos positiva deste serviço, ainda assim, a maioria 

das respostas é de satisfação.  

 
 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 8,1% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 0,6% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 2,3% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 1,7% 5,9% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 20,8% 0,0% 0,0% 

Satisfeito 48,0% 23,5% 16,7% 
Muito Satisfeito 18,5% 70,6% 83,3% 

Tabela VI.19: Grau de Satisfação com a Secretaria. 

No Gráfico VI.36 pode observar-se que aproximadamente 88% das respostas se situa 

entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito, o que evidencia uma avaliação positiva do 

serviço de Secretaria. 

 
Gráfico VI.36: Satisfação Geral com os Serviços da Secretaria. 

 

SERVIÇOS FINANCEIROS 

Os Serviços Financeiros foram avaliados por Docentes e Funcionários, num total de 24 

respostas, não existindo qualquer "valor em falta". Não se analisaram as respostas dos Alunos 

uma vez que não utilizam directamente este serviço. 

As respostas dos dois grupos podem observar-se na Tabela VI.20, verificando-se que 

ambos os grupos de respondentes encontram-se na sua maioria satisfeitos com os serviços 

financeiros, sobretudo os Funcionários que não apresentam nenhuma resposta na área da 

insatisfação. É de referir que os Docentes apresentam uma elevada percentagem de respostas 

“Sem Opinião”, talvez por recorrerem com menos frequência a este serviço. 
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 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 29,4% 0,0% 

Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 5,9% 0,0% 

Ligeiramente Satisfeito 17,6% 14,3% 

Satisfeito 17,6% 57,1% 

Muito Satisfeito 29,4% 28,6% 

Tabela VI.20: Grau de Satisfação com os Serviços Financeiros. 

No Gráfico VI.37 pode observar-se a percentagem de respostas “Sem Opinião” é 

elevada em relação aos Serviços Financeiros, verificando-se uma percentagem reduzida de 

respostas na área de insatisfação, e que 75% das respostas situam-se entre Ligeiramente e 

Muito Satisfeito.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Gráfico VI.37: Satisfação Geral com os Serviços Financeiros. 

 

RECURSOS HUMANOS 

À questão relativa à satisfação com o serviço de Recursos Humanos foram analisadas as 

respostas de Docentes e Funcionários, num total de 24, não se verificando qualquer "valor em 

falta". Pode observar-se que ambos os respondentes estão sobretudo satisfeitos com os 

Recursos Humanos, sobretudo os Funcionários com todas as respostas na área da satisfação. 

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 29,4% 0,0% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 11,8% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 17,6% 0,0% 

Satisfeito 11,8% 42,9% 
Muito Satisfeito 29,4% 57,1% 

Tabela VI.21: Grau de Satisfação com os Recursos Humanos. 

Relativamente ao Grau de Satisfação dos dois grupos respondentes, verifica-se no 

Gráfico VI.38 que aproximadamente 71% das respostas estão situadas entre Ligeiramente e 
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Muito Satisfeito, notando-se uma percentagem elevada de respostas “Sem Opinião”, 

provenientes do grupo dos Docentes como se pode observar na tabela anterior. 

 
Gráfico VI.38: Satisfação Geral com os Recursos Humanos. 

 

SERVIÇOS DE APOIO À DIRECÇÃO 

Os Serviços de Apoio à Direcção foram avaliados por todos os Funcionários (Docentes 

e não Docentes), num total de 22, existindo um "valor em falta". Verifica-se na Tabela VI.22 

que existe uma maioria de respostas “Sem Opinião” em ambos os grupos, no entanto, no que 

respeita a respostas dadas todas elas se concentram no grau de Satisfeito, a percentagem de 

respostas de satisfação é superior no caso dos Funcionários. 

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 41,2% 0,0% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 5,9% 14,3% 

Satisfeito 23,5% 14,3% 
Muito Satisfeito 29,4% 71,4% 

Tabela VI.22: Grau de Satisfação com os Serviços de Apoio à Direcção. 

Relativamente ao Grau de Satisfação dos dois grupos respondentes, verifica-se no 

Gráfico VI.39 que aproximadamente 71% das respostas são de Satisfeito e Muito Satisfeito, 

não se verificando qualquer resposta na área da insatisfação, verificando-se que as restantes 

respostas são de “Sem Opinião”, que dever-se-á provavelmente a uma menor utilização deste 

serviço.  
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Gráfico VI.39: Satisfação Geral com os Serviços de Apoio à Direcção. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A ÁREA SERVIÇOS 

Após a análise das sete subáreas dos Serviços: Bar, Centro de Recursos, Reprografia, 

Recepção, Vigilantes, Secretaria, Serviços Financeiros, Recursos Humanos e Serviços de 

Apoio à Direcção; importa comparar os níveis de Satisfação e Insatisfação entre elas, assim 

como observar o Grau de Satisfação Total com os Serviços. 

Comparando as subáreas em análise, como representa o Gráfico VI.40, é possível 

perceber que a Secretaria é o serviço com maior nível de Satisfação, seguido da Recepção, 

enquanto o serviço de Bar é aquele que reúne mais respostas de Insatisfação.  

 
Gráfico VI.40: Satisfação Geral com cada Serviço. 

 

Por fim, importa perceber o grau de satisfação geral dos respondentes com todos os 

serviços avaliados, que é possível observar no Gráfico VI.41 que aproximadamente 71% das 

respostas estão na área de Satisfação, enquanto 10% se situa na área da Insatisfação. 
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Gráfico VI.41: Satisfação Geral com os Serviços. 

 

2. PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 

Foi ainda solicitada a opinião dos respondentes relativamente às Publicações Periódicas 

da EPGE, nomeadamente a Revista Eiffel (semestral) e a Newsletter Eiffel (mensal). 

REVISTA EIFFEL 

A Revista Eiffel foi avaliada por 174 Alunos, 17 Docentes e 7 Funcionários, num total 

de 198 respostas, cuja distribuição pelos graus de satisfação se pode observar na Tabela 

VI.23. Verifica-se que metade dos Alunos responde “Sem Opinião”, o que pode revelar 

desconhecimento da publicação, contudo, aqueles que avaliam a Revista têm uma opinião 

sobretudo positiva. Os Docentes e os Funcionários também apresentam uma elevada 

percentagem de respostas “Sem Opinião”, observando-se que nas respostas dadas revelam-se 

maioritariamente Satisfeitos, não existindo qualquer resposta de insatisfação.  

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 52,9% 29,4% 42,9% 
Muito Insatisfeito 2,9% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 2,9% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 6,3% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 8,0% 17,6% 0,0% 

Satisfeito 19,0% 35,3% 28,6% 
Muito Satisfeito 8,0% 17,6% 28,6% 

Tabela VI.23: Grau de Satisfação com a Revista Eiffel. 

 

No Gráfico VI.42 pode observar-se a prevalência de respostas “Sem Opinião” (50,5%), 

enquanto das respostas dadas cerca de 11% encontram-se na área de insatisfação e 39% na 

área de satisfação. 
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Gráfico VI.42: Satisfação Geral a Revista Eiffel. 

NEWSLETTER EIFFEL 

Relativamente à Newsletter obtiveram-se 198 respostas, distribuídas de acordo com a 

Tabela VI.24, onde se verifica que a percentagem de respostas “Sem Opinião” é muito 

elevada e superior à da Revista, em todos os grupos respondentes. Das opiniões dadas pelos 

Docentes e Funcionários as respostas encontram-se na área da Satisfação, enquanto os 

Alunos são o único grupo com respostas na área da insatisfação. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 75,3% 58,8% 28,6% 
Muito Insatisfeito 2,9% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 4,0% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 5,2% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 4,0% 5,9% 0,0% 

Satisfeito 6,3% 23,5% 42,9% 
Muito Satisfeito 2,3% 11,8% 28,6% 
Tabela VI.24: Grau de Satisfação com a Newsletter Eiffel. 

No Gráfico VI.43 pode observar-se a distribuição do total de respostas, observando-se 

que as respostas “Sem Opinião” representam mais de metade das respostas dadas. Das 

respostas com opinião cerca de 17% figuram na área de satisfação e 10,6% na área de 

insatisfação. 

 

 

 

 

Gráfico VI.43: Satisfação Geral com a Newsletter Eiffel. 
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3. HIERARQUIA 

A Hierarquia foi avaliada através da questão “Refira qual o seu Grau de Satisfação com 

os seguintes SUPERIORES HIERÁRQUICOS (Promoção, Comunicação, Reconhecimento, 

Recompensa, Desempenho):”. 

DIRECÇÃO 

A Direcção da Cooptécnica foi avaliada por 196 questionários, verificando-se dois 

"valores em falta". A Tabela VI.25 permite observar que a maioria das respostas dos três 

grupos de respondentes é de Satisfeito. É de referir que no grupo dos Alunos a percentagem 

de respostas “Sem Opinião” é elevada. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 39,0% 17,6% 0,0% 
Muito Insatisfeito 4,7% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 8,1% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 8,7% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 12,2% 23,5% 0,0% 

Satisfeito 19,2% 29,4% 71,4% 
Muito Satisfeito 8,1% 29,4% 28,6% 

Tabela VI.25: Grau de Satisfação com a Direcção. 

No Gráfico VI.44 pode observar-se o grau de Satisfação Geral, verificando-se que uma 

elevada percentagem de respostas são de “Sem Opinião”, contudo, as opiniões dadas 

situam-se sobretudo entre Ligeiramente e Muito Satisfeito (45,4%) e cerca de 19% na área 

da insatisfação. 

 
Gráfico VI.44: Satisfação Geral com a Direcção. 

DIRECTOR GERAL 

Para avaliar o Director Geral foram analisadas as respostas do grupo Docente e dos 

Funcionários num total de 24 respostas. Pode observar-se na Tabela VI.26 que a maioria das 

respostas é de Satisfeito, sendo os Funcionários o grupo que avalia mais positivamente. É de 

referir que a percentagem de respostas “Sem Opinião” é bastante elevada no grupo dos 

Docentes. 
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 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 35,3% 0,0% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 5,9% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 11,8% 0,0% 

Satisfeito 35,3% 57,1% 
Muito Satisfeito 11,8% 42,9% 

Tabela VI.26: Grau de Satisfação com o Director Geral. 

No respeitante à totalidade das respostas dos dois grupos verifica-se que 

aproximadamente 71% das respostas encontram-se entre Ligeiramente e Muito Satisfeito 

(Gráfico VI.45). A percentagem elevada de respostas “Sem Opinião” pode dever-se a um 

menor contacto com esta hierarquia. 

 
Gráfico VI.45: Satisfação Geral com o Director Geral. 

 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 

O Director de Recursos Humanos foi avaliado pelo grupo Docente e pelo grupo dos 

Funcionários, num total de 24 respostas. Pode observar-se na Tabela VI.27 a avaliação feita 

ao Director de Recursos Humanos foi maioritariamente de Satisfação, não se verificando 

respostas na área da insatisfação. Importa notar uma elevada percentagem de respostas “Sem 

Opinião” por parte do grupo Docente.  

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 41,2% 0,0% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 17,6% 0,0% 

Satisfeito 23,5% 42,9% 
Muito Satisfeito 17,6% 57,1% 

Tabela VI.27: Grau de Satisfação com o Director de Recursos Humanos. 
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Considerando as respostas dos dois grupos (Gráfico VI.46) verifica-se que a maioria das 

respostas estão entre Ligeiramente e Muito Satisfeito (70,8%). A percentagem elevada de 

respostas “Sem Opinião”, por parte do grupo dos Docentes pode dever-se a um menor 

contacto com esta hierarquia. 

 
Gráfico VI.46: Satisfação Geral com o Director de Recursos Humanos. 

 

 

CHEFE DE SERVIÇOS FINANCEIROS 

O Chefe de Serviços Financeiros foi avaliado pelo grupo Docente e pelo grupo dos 

Funcionários, num total de 24 respostas, observando-se na Tabela VI.28 que a maioria dos 

respondentes está Satisfeito. Contudo, verifica-se uma percentagem muito elevada de 

respostas “Sem Opinião”. 

 Docentes Funcionários 
Sem Opinião 47,1% 28,6% 

Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Insatisfeito 5,9% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 11,8% 0,0% 

Satisfeito 23,5% 57,1% 
Muito Satisfeito 11,8% 14,3% 

Tabela VI.28: Grau de Satisfação com o Chefe de Serviços Financeiros. 

 

No Gráfico VI.47 verifica-se que a maioria das respostas situam-se entre Ligeiramente 

e Muito Satisfeito (54,2%) e que existe uma percentagem elevada de respostas “Sem 

Opinião”, especialmente entre os Docentes, que pode dever-se a um menor contacto com esta 

hierarquia. 
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Gráfico VI.47: Satisfação Geral com o Chefe de Serviços Financeiros. 

 

 

 

DIRECÇÃO PEDAGÓGICA 

A Direcção Pedagógica foi avaliada pelo grupo Docente num total de 17 respostas, cuja 

distribuição se pode observar no Gráfico VI.48 verificando-se que as opiniões são 

maioritariamente de Muito Satisfeito, não existindo qualquer resposta de insatisfação, o que 

constitui um aspecto muito positivo. 
 

 
Gráfico VI.48: Satisfação Geral com a Direcção Pedagógica. 

 

DIRECÇÃO DE PÓLO 

A Direcção de Pólo foi avaliada por 169 respostas de Alunos, 17 de Docentes e 6 

Funcionários, num total de 192 respostas, cuja distribuição se pode observar na Tabela VI.29. 

É possível constatar que os Alunos foram o grupo que deu mais respostas “Sem Opinião” e 

com mais respostas na área da insatisfação, apesar de a maioria se concentrar sobretudo entre 

Ligeiramente e Muito Satisfeito. Os Funcionários são o grupo mais satisfeito, com todas as 

respostas na área de satisfação. 
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 Alunos Docentes Funcionários 
Sem Opinião 29,0% 5,9% 0,0% 

Muito Insatisfeito 6,5% 0,0% 0,0% 
Insatisfeito 6,5% 0,0% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 5,9% 5,9% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 10,7% 5,9% 0,0% 

Satisfeito 24,3% 17,6% 33,3% 
Muito Satisfeito 17,2% 64,7% 66,7% 
Tabela VI.29: Grau de Satisfação com a Direcção de Pólo. 

No Gráfico VI.49 verifica-se que as opiniões se concentram sobretudo entre 

Ligeiramente e Muito Satisfeito (57%), existindo cerca de 17% de respostas de insatisfação, 

que provêm sobretudo das respostas dos Alunos devendo ser analisadas as razões deste 

descontentamento. 

 
Gráfico VI.49: Satisfação Geral com a Direcção de Pólo. 

 

CHEFIA DIRECTA 

Este grupo hierárquico é avaliado apenas pelos Funcionários totalizando 7 respostas, 

não existindo qualquer valor em falta. Pode verificar-se no Gráfico VI.50 que a avaliação é 

bastante positiva, não havendo qualquer resposta na área de insatisfação, revelando-se os 

Funcionários Satisfeitos e Muito Satisfeitos. 

 
Gráfico VI.50: Satisfação Geral com a Chefia Directa. 
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GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A ÁREA HIERARQUIA 

Após a análise das sete subáreas dos Grupos Hierárquicos: Direcção, Director Geral, 

Director de Recursos Humanos, Chefe de Serviços Financeiros, Direcção Pedagógica, 

Direcção de Pólo e Chefia Directa; importa comparar os níveis de Satisfação e Insatisfação 

entre estes grupos, assim como observar o Grau de Satisfação Total com a Hierarquia. 

Comparando as subáreas em análise, como representa o Gráfico VI.51, é possível 

perceber que a Chefia Directa (avaliada pelos Funcionários), o Director de Recursos 

Humanos e a Direcção Pedagógica são as hierarquias mais positivamente avaliadas. A 

Direcção é a área que reúne mais respostas de insatisfação, apesar de o nível de satisfação ser 

superior. 

 
Gráfico VI.51: Satisfação Geral com cada Grupo Hierárquico. 

Por fim, importa perceber o grau de satisfação geral dos respondentes com todas as 

hierarquias avaliadas, que é possível observar no Gráfico VI.52 verificando-se que cerca de 

65% das respostas encontram-se na área da Satisfação e que 6,3% se situam na área da 

Insatisfação. Importa notar ainda que existe uma elevada percentagem de respostas “Sem 

Opinião”, que pode dever-se a um menor conhecimento e utilização das estruturas 

hierárquicas abordadas. 

 
Gráfico VI.52: Satisfação Geral com a Hierarquia. 
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3. RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

As Relações Interpessoais foram avaliadas através da questão “Refira qual o seu Grau 

de Satisfação em relação às RELAÇÕES INTERPESSOAIS (Comunicação, Apoio, 

Integração) com o (s) /a:”. 

ALUNOS 

As relações interpessoais com o grupo de Alunos são avaliadas por Alunos (excluindo 

os Formandos que serão analisados de seguida) e Docentes, num total de 159 respostas 

distribuídas na Tabela VI.30. Verifica-se que os Docentes estão mais satisfeitos com os 

Alunos, do que estes entre si. Ambos os grupos avaliam as relações com os Alunos sobretudo 

como Satisfeito. 

 Alunos Docentes 
Sem Opinião 4,2% 0,0% 

Muito Insatisfeito 0,7% 0,0% 
Insatisfeito 0,7% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 2,1% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 9,2% 5,9% 

Satisfeito 51,4% 35,3% 
Muito Satisfeito 31,7% 58,8% 

Tabela VI.30: Grau de Satisfação com Alunos. 

No Gráfico VI.53 pode observar-se que o grau de satisfação geral relativo às relações 

interpessoais com os Alunos é bastante positivo, verificando-se que a maioria das respostas se 

encontra na área de Satisfação (≈93%) e apenas cerca de 3% de respostas, provenientes do 

grupo dos Alunos, se encontram na área de Insatisfação.  

 
Gráfico VI.53: Satisfação Geral com Alunos. 

 

FORMANDOS 

A relação com os Formandos foi avaliada por 32 Formandos e 17 Docentes, num total 

de 49 respostas, cuja distribuição se pode observar na Tabela VI.31. Pode observar-se que 

ambos os respondentes se encontram sobretudo satisfeitos, sendo que os Formandos são o 

grupo mais insatisfeito com a relação. É de notar a elevada percentagem de respostas “Sem 
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Opinião” no grupo de Docentes, que pode dever-se ao facto de não leccionarem em cursos 

EFA.  

  Formandos Docentes 
Sem Opinião 6,3% 29,4% 

Muito Insatisfeito 3,1% 0,0% 
Insatisfeito 3,1% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 21,9% 0,0% 

Satisfeito 50,0% 29,4% 
Muito Satisfeito 15,6% 41,2% 

Tabela VI.31: Grau de Satisfação com Formandos. 

O grau de satisfação geral relativo às relações interpessoais pode ser observado no 

Gráfico VI.54. Verifica-se que cerca de 82% das respostas encontram-se entre Ligeiramente 

e Muito Satisfeito e apenas 4% de respostas se situa na área da insatisfação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico VI.54: Satisfação Geral com os Formandos. 

TURMA 

As relações com a Turma são avaliadas pelos Alunos e Formandos, num total de 173 

respostas, que como se pode observar no Gráfico VI.55 estão situadas sobretudo na área de 

Satisfação (80%), existindo cerca de 12% de respostas na área da insatisfação.  

 
Gráfico VI.55: Satisfação Geral com a Turma. 

DOCENTES 

A relação com o grupo Docente é avaliada por Alunos e Docentes através da análise de 

190 respostas, 173 de Alunos e 17 de Docentes. Na Tabela VI.32 pode observar-se que ambos 
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os grupos estão satisfeitos, sobretudo o grupo dos Docentes que não apresentam qualquer 

resposta na área de insatisfação. É de notar a elevada percentagem de respostas de Alunos 

“Sem Opinião”. 

 Alunos Docentes 

Sem Opinião 30,6% 0,0% 
Muito Insatisfeito 1,7% 0,0% 

Insatisfeito 1,2% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,6% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 9,8% 0,0% 

Satisfeito 32,9% 35,3% 
Muito Satisfeito 23,1% 64,7% 

Tabela VI.32: Grau de Satisfação com os Docentes. 

No Gráfico VI.56 verifica-se que a maioria das respostas está entre Ligeiramente e 

Muito Satisfeito, cerca de 69%, o que revela um bom clima relacional entre Alunos e 

Docentes. É de notar a existência de aproximadamente 28% de respostas “Sem Opinião”. 

 

 

 

 

 
Gráfico VI.56: Satisfação Geral com os Docentes. 

FORMADORES 

As relações interpessoais com os Formadores são avaliadas pelos Formandos e 

Formadores, num total de 34 respostas. Na Tabela VI.33 podemos observar as respostas 

distribuídas pelos diferentes respondentes, verificando-se que os Formadores estão mais 

satisfeitos, com todas as respostas na área da satisfação, enquanto os Formandos apresentam 

algumas respostas de Muito Insatisfeito e uma elevada percentagem de respostas “Sem 

Opinião”.  

 Formandos Formadores 

Sem Opinião 25,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 12,5% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 6,3% 0,0% 

Satisfeito 21,9% 0,0% 
Muito Satisfeito 34,4% 100,0% 

Tabela VI.33: Grau de Satisfação com os Formadores. 
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No Gráfico VI.57 pode observar-se o grau de satisfação geral com os Formadores, 

verificando-se que aproximadamente 65% das respostas encontram-se entre Ligeiramente e 

Muito Satisfeito. 

 
Gráfico VI.57: Satisfação Geral com os Formadores. 

 

 

MEDIADORES DE EFA 

 A relação com os Mediadores de EFA foi avaliada num total de 34 respostas, cuja 

distribuição se pode observar na Tabela VI.34. Pode observar-se que ambos os respondentes, 

encontram-se sobretudo satisfeitos com a relação, sendo que os Formandos os únicos que 

apresentam respostas na área da insatisfação. É de notar a elevada percentagem de respostas 

“Sem Opinião” em ambos os grupos.  

 Formandos Formadores 

Sem Opinião 18,8% 50,0% 
Muito Insatisfeito 3,1% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 21,9% 0,0% 

Satisfeito 25,0% 0,0% 
Muito Satisfeito 31,3% 50,0% 

Tabela VI.34: Grau de Satisfação com os Mediadores de EFA. 

 

O grau de satisfação geral relativo às relações interpessoais pode ser observado no 

Gráfico VI.58. Verifica-se que 76,5% das respostas encontram-se entre Ligeiramente e 

Muito Satisfeito e uma elevada percentagem de respostas de ”Sem Opinião”. 
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Gráfico VI.58: Satisfação Geral com os Mediadores de EFA. 

 

FUNCIONÁRIOS 

A relação interpessoal com os Funcionários é avaliada por todos os grupos respondentes 

num total de 189 respostas. Pode observar-se na Tabela VI.35 que o grupo Funcionários é o 

mais satisfeito com as relações interpessoais estabelecidas. Também os Docentes têm 94% 

de respostas entre Satisfeito e Muito Satisfeito. Os Alunos apesar de apresentarem respostas 

na área da insatisfação (2,3%), avaliam sobretudo positivamente as relações com os 

Funcionários. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 10,5% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 0,6% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 0,6% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 1,2% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 7,6% 5,9% 0,0% 

Satisfeito 43,0% 17,6% 0,0% 
Muito Satisfeito 36,6% 76,5% 100,0% 

Tabela VI.35: Grau de Satisfação com os Funcionários. 

O Gráfico VI.59 permite observar que 88,4% das respostas estão na área da satisfação 

e apenas 2,1% revelam insatisfação, o que traduz um clima relacional com os Funcionários 

bastante positivo. 

 
Gráfico VI.59: Satisfação Geral com os Funcionários. 
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COLEGAS DE TRABALHO 

A relação interpessoal com os Colegas de trabalho é avaliada pelos Funcionários num 

total de 7 respostas. O Gráfico VI.60 permite observar que todas respostas são de Muito 

Satisfeito, não existindo qualquer resposta na área da insatisfação, reflectindo um sentimento 

muito positivo relativamente ao clima interpessoal entre Funcionários na escola do Lumiar. 

 

 

 

 
 
 

Gráfico VI.60: Satisfação Geral com os Colegas de Trabalho. 

COORDENAÇÃO DE CURSO 

A relação interpessoal com a Coordenação de Curso é avaliada por Alunos e Docentes, 

num total de 189 respostas (Tabela VI.36), observando-se que a maioria revela satisfação em 

ambos os grupos respondentes, revelando-se os Docentes mais satisfeitos, respondendo 

apenas entre Satisfeito e Muito Satisfeito. 

 Alunos Docentes 

Sem Opinião 21,5% 17,6% 
Muito Insatisfeito 5,8% 0,0% 

Insatisfeito 1,2% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 2,3% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 8,1% 0,0% 

Satisfeito 25,6% 17,6% 
Muito Satisfeito 35,5% 64,7% 

Tabela VI.36: Grau de Satisfação com a Coordenação de Curso. 

 

O Gráfico VI.61 permite observar que cerca de 70% das respostas estão compreendidas 

entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito, apesar de 8,5% revelar insatisfação, 

associada à avaliação que os Alunos fazem desta relação. Importa referir ainda a percentagem 

elevada de respostas “Sem Opinião” proveniente dos dois grupos de respondentes. 
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Gráfico VI.61: Satisfação Geral com a Coordenação de Curso. 

 

LÍDERES DE GRUPO DISCIPLINAR 

A relação interpessoal com os Líderes de Grupo Disciplinar é avaliada pelos Docentes 

num total de 17 respostas, não se verificando “valores em falta”. O Gráfico VI.62 permite 

observar que a totalidade das opiniões dadas se encontra entre Satisfeito e Muito Satisfeito, 

reflectindo um sentimento muito positivo relativamente ao clima interpessoal entre Docentes 

e Líderes de Grupo Disciplinar. É de notar a elevada percentagem de respostas “Sem 

Opinião” que pode dever-se a um menor contacto com este grupo. 

 
Gráfico VI.62: Satisfação Geral com os Líderes de Grupo Disciplinar. 

 

ORIENTADORES EDUCATIVOS DE TURMA (OET) 

A relação interpessoal com os OET é avaliada por Alunos e Docentes, num total de 188 

respostas. Na Tabela VI.37 observa-se que a maioria das respostas é de Satisfeito e Muito 

Satisfeito em ambos os grupos respondentes.  

 Alunos Docentes 

Sem Opinião 18,6% 23,5% 
Muito Insatisfeito 1,7% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,6% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 4,1% 0,0% 

Satisfeito 27,3% 11,8% 
Muito Satisfeito 47,7% 58,8% 

Tabela VI.37: Grau de Satisfação com os Orientadores Educativos de Turma. 
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O Gráfico VI.63 permite observar que existe um bom clima relacional com os 

Orientadores Educativos de Turma por parte de Alunos e Docentes, uma vez que 

aproximadamente 79% das respostas se situam entre Ligeiramente e Muito Satisfeito. 

 
Gráfico VI.63: Satisfação Geral com os Orientadores Educativos de Turma. 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A ÁREA RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

Após a análise das sete subáreas: Alunos, Formandos, Turma, Docentes, Formadores, 

Mediadores EFA, Funcionários, Colegas de Trabalho, Coordenadores de Curso, Líderes de 

Grupo Disciplinar e Orientadores Educativos de Turma (OET); importa comparar os níveis de 

Satisfação e Insatisfação entre elas, assim como observar o Grau de Satisfação Total com as 

Relações Interpessoais. 

Comparando as subáreas em análise, como representa o Gráfico VI.64, é possível 

perceber que as relações interpessoais com os Colegas de Trabalho (avaliados pelos 

Funcionários), reúnem o maior nível de Satisfação, seguindo-se os Alunos. É de notar que as 

respostas na área da Satisfação foram sempre superiores a 60%, excepto na avaliação das 

relações com os Líderes do Grupo Disciplinar, que apresenta uma percentagem elevada de 

respostas de “Sem Opinião”. O grupo Turma foi aquele que reuniu maior insatisfação, 

proveniente das opiniões dadas pelos Alunos. 

 
Gráfico VI. 64: Satisfação Geral com cada Grupo Relacional. 
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O grau de satisfação geral dos respondentes com todos os grupos relacionais avaliados 

pode ser observado no Gráfico VI.65 verificando-se que 77,2% das respostas são de 

Satisfação, enquanto aproximadamente 5% se situa na área da Insatisfação, reflectindo assim 

um clima relacional bastante positivo entre os diversos actores. 

 
Gráfico VI.65: Satisfação Geral com as Relações Interpessoais. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A DIMENSÃO HUMANA 

Após a análise das subdimensões Serviços, Hierarquia e Relações Interpessoais que 

compõem a Dimensão Humana importa comparar os níveis de Satisfação e Insatisfação em 

cada uma, assim como observar o Grau de Satisfação Total com esta dimensão. 

No Gráfico VI.66 é possível perceber que a Dimensão Humana é positivamente 

avaliada, sendo as Relações Interpessoais a subdimensão com maior nível de Satisfação. 

 
Gráfico VI.66: Satisfação Geral com cada Subdimensão da Dimensão Humana. 
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O Grau de Satisfação Geral dos respondentes em relação à Dimensão Humana pode ser 

observado no Gráfico VI.67 verificando-se que aproximadamente 71% das respostas são de 

Satisfação, enquanto 7,1% se situam na área da Insatisfação. 

 
Gráfico VI.67: Satisfação Geral com a Dimensão Humana. 
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IV –  ANÁLISE DA DIMENSÃO LABORAL  

 

A Dimensão Laboral divide-se em duas subdimensões: Horário e Organização de 

Tarefas. O Horário é composto pela Organização do Horário, Assiduidade e Pontualidade. A 

Organização de Tarefas é composta pela Distribuição, Adequação, Explicação/Apoio, 

Autonomia e Desempenho. 

Serão analisadas as respostas de todas as escolas e centros em conjunto do grupo 

Funcionários (Funcionários e Estagiários). 

A Dimensão Laboral foi avaliada através da questão “Refira qual o seu Grau de 

Satisfação com a ORGANIZAÇÃO LABORAL enquanto funcionário da Cooptécnica em 

relação a (ao):”. 
1. HORÁRIO 

HORÁRIO 

O Horário foi avaliado pela totalidade dos Funcionários respondentes ao questionário, 

num total de 7 respostas, cuja distribuição pode observar-se no Gráfico VI.68. Todas as 

respostas se encontram compreendidas entre Satisfeito e Muito Satisfeito, revelando que os 

Funcionários do Lumiar estão satisfeitos com o seu horário, não se verificando qualquer 

resposta na área da insatisfação. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfico VI.68: Satisfação Geral com o Horário. 

 

ASSIDUIDADE 

A assiduidade foi igualmente avaliada num total de 7 respostas, cuja distribuição pode 

observar-se no Gráfico VI.69, verificando-se que a maioria das respostas é de Muito 

Satisfeito. Estes resultados demonstram que os Funcionários estão bastante satisfeitos com a 

sua Assiduidade. 
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Gráfico VI.69: Satisfação Geral com a Assiduidade. 

PONTUALIDADE 

No Gráfico VI.70 pode observar-se o grau de satisfação com a Pontualidade, tendo sido 

analisado através das 7 respostas dos Funcionários, verificando-se que a maior parte dos 

Funcionários estão Muito Satisfeitos. 

 
Gráfico VI.70: Satisfação Geral com a Pontualidade. 

2. ORGANIZAÇÃO DE TAREFAS 

DISTRIBUIÇÃO 

A Distribuição de Tarefas foi avaliada com um total de 7 respostas, cuja distribuição 

pode observar-se no Gráfico 71, encontrando-se que a maioria dos respondentes está 

Satisfeito.  

 
Gráfico VI.71: Satisfação Geral com a Distribuição de Tarefas. 
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ADEQUAÇÃO DAS TAREFAS 

Relativamente à Adequação de Tarefas, os 7 Funcionários respondentes do Lumiar 

deram respostas sobretudo de satisfação (Gráfico VI.72). 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfico VI.72: Satisfação Geral com a Adequação das Tarefas. 

 

 

APOIO 

O grau de satisfação com o Apoio é analisado a partir de 7 respostas no total, podendo 

observar-se no Gráfico VI.73 que todas as respostas se reúnem na área da Satisfação, 

existindo 14% de respondentes ligeiramente satisfeitos com o Apoio sentido. 

 

 
Gráfico VI.73: Satisfação Geral com o Apoio. 

 

AUTONOMIA 

A Autonomia foi avaliada através da análise das 7 respostas, predominantemente 

positivas, indicando assim a prevalência da satisfação com a Autonomia laboral sentida. 
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Gráfico VI.74: Satisfação Geral com a Autonomia. 

DESEMPENHO 

Relativamente ao Desempenho analisaram-se 7 respostas dos Funcionários, sobretudo 

de Muito Satisfeito, reflectindo uma avaliação muito positiva. 

 

 

 
 

 

 
Gráfico VI.75: Satisfação Geral com o Desempenho. 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A DIMENSÃO LABORAL 

Após a análise das subdimensões Horário e Organização de Tarefas que compõem a 

Dimensão Laboral importa comparar os níveis de Satisfação e Insatisfação em cada uma, 

assim como observar o Grau de Satisfação Total com esta dimensão. 

No Gráfico VI.76 é possível perceber que a Dimensão Laboral é positivamente 

avaliada, em todas as subáreas contempladas, verificando-se não existirem respostas na área 

da insatisfação. 

 
Gráfico VI.76: Satisfação Geral com cada Subdimensão da Dimensão Laboral. 
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O Grau de Satisfação Geral dos respondentes em relação à Dimensão Laboral pode ser 

observado no Gráfico VI.77 verificando-se que metade das respostas é de Muito Satisfeito, 

encontrando-se todas as respostas na área da satisfação, o que reflecte uma avaliação bastante 

positiva. 

 
Gráfico VI.77: Satisfação Geral com a Dimensão Laboral. 
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V –  ANÁLISE DA DIMENSÃO PEDAGÓGICA  

A Dimensão Pedagógica divide-se em quatro subdimensões: Curso, Formação em 

Contexto de Trabalho, Projectos Finais e Aulas.  

1. CURSO 

A satisfação com o curso foi avaliada pelos Alunos e Formandos no Questionário Geral 

através da resposta à questão: “Refira qual o seu grau de satisfação com o curso que está a 

frequentar”. Obtiveram-se 171 respostas num total, 140 de Alunos e 31 de Formandos. Na 

Tabela VI.38 pode verificar-se que prevalecem as respostas entre Ligeiramente e Muito 

Satisfeito em ambos os grupos, embora se observe que os Formandos apresentam mais 

respostas na área da insatisfação.  

 Alunos Formandos 

Sem Opinião 10,0% 12,9% 
Muito Insatisfeito 1,4% 9,7% 

Insatisfeito 5,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 3,6% 16,1% 
Ligeiramente Satisfeito 7,1% 6,5% 

Satisfeito 34,3% 25,8% 
Muito Satisfeito 38,6% 29,0% 

Tabela VI.38: Grau de Satisfação com o Curso. 

O grau de satisfação geral dos respondentes com o curso pode ser observado no Gráfico 

VI.78, verificando-se que mais de 75% das respostas estão compreendidas entre 

Ligeiramente e Muito Satisfeito e que aproximadamente 13% das opiniões encontram-se na 

área da insatisfação.   

 

 

 

 

 

 

Gráfico VI.78: Satisfação Geral com o Curso. 
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2. FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

Serão apresentadas as respostas dadas por Alunos e Docentes ao Questionário Geral 

referentes à Formação em Contexto de Trabalho (FCT), sendo que as dimensões relativas à 

Preparação, Tarefas, Duração, Assiduidade, Pontualidade, Adequação, Responsabilidade, 

Autonomia, Adaptação, Capacidade de Trabalho em Equipa, Utilidade e 

Competências/Conhecimentos foram já descritas no Relatório Geral. 

Relativamente à Formação em Contexto de Trabalho ou estágio, teve-se em conta 

apenas as respostas dos Alunos relativas aos cursos de 3º ano de escolaridade, num total de 12 

respostas de Alunos e 17 de Docentes. Na Tabela VI.39 pode observar-se que 67% dos 

Alunos encontram-se muito satisfeitos com o estágio, não existindo qualquer resposta na área 

da insatisfação. Em relação aos Docentes, as respostas com opinião evidenciam uma opinião 

positiva por parte destes, com todas as respostas entre Satisfeito e Muito Satisfeito, 

verificando-se ainda uma percentagem elevada “Sem Opinião”. 

 

 

 

Tabela VI.39: Satisfação Geral com a Formação em Contexto de Trabalho. 

O grau de satisfação geral com a FCT pode ser observado no Gráfico VI.79, 

verificando-se que as respostas são predominantemente positivas, indicando assim a 

prevalência de elevada satisfação com o estágio, o que é muito positivo. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico VI.79: Satisfação Geral com a Formação em Contexto de Trabalho. 

 Alunos Docentes 
Sem Opinião 0,0% 52,9%  

Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 0,0% 0,0% 

Satisfeito 33,3% 23,5% 

Muito Satisfeito 66,7% 23,5% 
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3. PROJECTOS FINAIS 

Relativamente aos projectos finais serão analisadas as respostas dadas ao Questionário 

Geral por Alunos e Docentes apenas no que se refere ao Projecto Tecnológico (PT), à Prova 

de Aptidão Profissional (PAP) e ao Portefólio Reflexivo de Aprendizagem (PRA). É ainda 

importante notar que na altura da aplicação do questionário os Cursos EFA ainda não tinham 

terminado a sua formação, pelo que não foram analisadas as Sessões de Júri.   
 

PROJECTO TECNOLÓGICO 

O Projecto Tecnológico (PT) foi avaliado no Questionário Geral pelos Alunos do 2º e 3º 

anos de escolaridade de EP e pelos Docentes, através da questão “Refira qual o seu grau de 

satisfação com o Projecto Tecnológico”. Na Tabela VI.40 encontram-se distribuídas as 

respostas de um total de 53 Alunos e 17 Docentes, podendo observar-se que a maioria dos 

Alunos e dos Docentes encontra-se Satisfeito com os Projectos Tecnológicos. Os Alunos são 

o grupo com mais respostas na área da insatisfação, o que constitui um aspecto que deve ser 

analisado e compreendido. 

 Alunos Docentes 
Sem Opinião 22,6% 41,2% 

Muito Insatisfeito 15,1% 0,0% 
Insatisfeito 7,5% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 1,9% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 15,1% 5,9% 

Satisfeito 18,9% 23,5% 
Muito Satisfeito 18,9% 29,4% 

Tabela VI.40: Grau de Satisfação com os Projectos Tecnológicos. 

No Gráfico VI.80 pode verificar-se que existe uma elevada percentagem de respostas 

“Sem Opinião” e que as respostas com opinião encontram-se sobretudo entre Ligeiramente e 

Muito Satisfeito (55,8%). 

 

 
Gráfico VI.80: Satisfação Geral com o Projecto Tecnológico. 
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PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL 

Na questão relativa à Prova de Aptidão Profissional (PAP) responderam 17 Docentes, e 

53 Alunos de 2º e 3º ano do EP. Pode observar-se na Tabela VI.41 que ambos os respondentes 

apresentam uma elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”, o que pode dever-se ao 

facto de ainda não terem passado pela experiência, contudo, as respostas com opinião 

demonstram que os Alunos e Docentes encontram-se Satisfeitos com a PAP.  

 Alunos Docentes 
Sem Opinião 52,8% 52,9% 

Muito Insatisfeito 1,9% 0,0% 
Insatisfeito 1,9% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 1,9% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 9,4% 0,0% 

Satisfeito 18,9% 17,6% 
Muito Satisfeito 13,2% 29,4% 

Tabela VI.41: Grau de Satisfação com a Prova de Aptidão Profissional. 

No Gráfico VI.81 pode-se observar o grau de satisfação geral com a PAP e verifica-se 

que 44,3% das respostas estão situadas entre Ligeiramente e Muito Satisfeito, existindo 

também uma elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”. 

 
Gráfico VI.81: Satisfação Geral com a Prova de Aptidão Profissional. 

 

PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGEM 

O Portefólio Reflexivo de Aprendizagem (PRA) foi avaliado no Questionário Geral 

pelos Formandos dos cursos EFA e pelos Docentes, através da questão “Refira qual o seu 

grau de satisfação com o Portefólio Reflexivo de Aprendizagem”.  

Na Tabela VI. 42 encontram-se distribuídas as respostas de um total de 32 Formandos e 

17 Docentes, podendo observar-se nas respostas com opinião que os Docentes estão 

sobretudo satisfeitos com o PRA, não apresentando respostas na área da insatisfação. Em 

relação aos formandos verifica-se que 31,3% encontra-se entre Ligeiramente e Muito 

Satisfeito, observando-se que 15,6% revelou estar Muito Insatisfeito.  
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 Formandos Docentes 
Sem Opinião 46,9% 70,6% 

Muito Insatisfeito 15,6% 0,0% 
Insatisfeito 3,1% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 3,1% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 6,3% 0,0% 

Satisfeito 18,8% 17,6% 
Muito Satisfeito 6,3% 11,8% 

Tabela VI.42: Grau de Satisfação com o Portefólio Reflexivo de Aprendizagem. 

Pode observar-se que 30,6% das respostas estão situadas entre Ligeiramente e Muito 

Satisfeito, verificando-se que 14,3% das respostas (provenientes da opinião dos formandos) 

encontram-se na área da insatisfação (Gráfico VI.82). É de notar ainda que existe uma elevada 

percentagem de respostas “Sem Opinião”, proveniente sobretudo do grupo dos Docentes 

como se pode constatar na tabela anterior. 

 
Gráfico VI.82: Satisfação Geral com a Prova de Aptidão Profissional. 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM OS PROJECTOS FINAIS 

O grau de satisfação geral nas três subáreas analisadas dos Projectos Finais: PT, PAP e 

PRA; pode ser observado no Gráfico VI.83, verificando-se que a maioria das respostas situa-

se ao nível da Satisfação (44%), existindo uma elevada percentagem de respostas “Sem 

Opinião”. De uma forma geral constata-se que os respondentes encontram-se satisfeitos com 

os Projectos Finais dos cursos que estão a desenvolver. 

 
Gráfico VI.83: Satisfação Geral com os Projectos Finais. 
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VI –  ANÁLISE DA DIMENSÃO RELAÇÃO COM O EXTERI OR 

 

A Dimensão de Relação com o Exterior foi avaliada no Lumiar nas subdimensões 

Oferta Educativa, Divulgação e Matrícula/Inscrição.  

1. OFERTA EDUCATIVA 

A Oferta Educativa foi avaliada no Questionário Geral através da questão “Refira qual o 

seu Grau de Satisfação com a Oferta Educativa” (cursos existentes). Os valores percentuais 

decorrem da análise de 173 respostas no grupo de Alunos e de 17 respostas no grupo dos 

Docentes. 

A satisfação em relação à Oferta Educativa para cada grupo respondente pode observar-

se na Tabela VI.43, verificando-se que a maioria das respostas é de Satisfeito. Observa-se que 

os Alunos revelam-se mais insatisfeitos com a Oferta Educativa, e que existe uma elevada 

percentagem de respostas “Sem Opinião”, no caso dos Docentes.  

 

 Alunos Docentes 

Sem Opinião 12,8% 17,0% 
Muito Insatisfeito 2,0% 0,0% 

Insatisfeito 3,9% 3,8% 
Ligeiramente Insatisfeito 5,6% 1,9% 
Ligeiramente Satisfeito 13,1% 7,5% 

Satisfeito 45,8% 41,5% 
Muito Satisfeito 16,8% 28,3% 

Tabela VI.43: Grau de Satisfação com a Oferta Educativa. 

No Gráfico VI.84 pode observar-se a distribuição das respostas de Alunos e Docentes, 

verificando-se que a maioria das respostas é de Satisfeito. 

 
Gráfico VI.84: Satisfação Geral com a Oferta Educativa. 
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2. DIVULGAÇÃO DA OFERTA 

A divulgação foi avaliada pelos Alunos no Questionário Geral através questão “Refira 

qual o seu grau de satisfação com a divulgação da oferta formativa”, num total de 173 

questionários analisados. As respostas obtidas apresentam-se no Gráfico VI.85, de acordo 

com o qual se pode verificar que a maioria das respostas é de Satisfeito, e que 

aproximadamente 13% se posiciona entre Ligeiramente e Muito Insatisfeito. 

 
Gráfico VI.85: Satisfação Geral com a Divulgação. 

 

3. MATRÍCULA/INSCRIÇÃO 

Por fim, na dimensão de Relação com o Exterior foi avaliado o processo de Matrícula, 

no Questionário Geral, através da questão “Qual o seu grau de satisfação com o processo de 

matrícula/inscrição”. Foram analisadas respostas de 307 Alunos e 50 Formandos, 

encontrando-se um “valor em falta”. No Gráfico VI.86, verifica-se que a maior percentagem 

de respostas é dada na área de satisfação, contudo, é de notar que 26% das respostas se 

encontram na área de insatisfação, entre Ligeiramente Insatisfeito e Muito Insatisfeito, facto 

que devia ser analisado, para se compreenderem as razões da insatisfação dos Alunos e 

Formandos com este processo. 

 
Gráfico VI.86: Satisfação Geral com a Matrícula/Inscrição. 
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VII  –  ANÁLISE DA SATISFAÇÃ O COM A AVALIÇÃO DA QUALIDADE DA ESCOLA  

No Questionário Geral foi pedido aos respondentes que revelassem o seu grau de 

satisfação com o presente estudo através da questão “Refira qual o seu grau de satisfação com 

o estudo acerca da qualidade da escola – o questionário que está a preencher”. 

A distribuição das 198 respostas pode observar-se na tabela seguinte, onde se verifica 

que as respostas se situam predominantemente na área de satisfação, verificando-se que os 

Docentes avaliam mais positivamente este estudo. Pode ainda verificar-se que o grupo Alunos 

é aquele que apresenta mais respostas na área da insatisfação, enquanto os funcionários 

evidenciam uma elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”.  

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 21,3% 5,9% 28,6% 
Muito Insatisfeito 4,6% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 2,9% 5,9% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 5,7% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 10,9% 17,6% 0,0% 

Satisfeito 32,2% 35,3% 28,6% 
Muito Satisfeito 22,4% 35,3% 42,9% 

Tabela VI.44: Grau de Satisfação com o estudo ApQ. 

No Gráfico VI.87 verifica-se a predominância de respostas entre Satisfeito e Muito 

Satisfeito (67,7%), apesar de 12,1% das respostas ser de insatisfação. 

  

 

 

 

 

Gráfico VI.87: Satisfação Geral com o estudo ApQ.   
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VIII  –  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS -  LUMIAR 

Após a apresentação dos resultados gerais e sua análise encontra-se que os respondentes 

estão sobretudo Satisfeitos com a EPGE, uma vez que em todos os domínios de avaliação as 

respostas entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito, ou seja, as respostas na área da 

satisfação, foram sempre superiores às respostas de insatisfação. Contudo, há alguns aspectos 

com algum grau de insatisfação que merecem especial atenção. 

Para facilitar a análise comparativa dos resultados foram organizadas 5 tabelas de 

síntese, uma para cada dimensão. É de notar que as percentagens apresentadas nem sempre 

totalizam os 100% pois representam apenas as respostas com opinião, a restante percentagem, 

a das respostas “Sem Opinião”, não é apresentada nas tabelas. 

 

Como mostra a Tabela VI.44 a Dimensão Física é avaliada de forma sobretudo 

positiva, com cerca de 71% de respostas de Satisfação, enquanto cerca de 23% se situa na 

área da Insatisfação. É ainda de referir que os Alunos avaliaram as instalações da EPGE do 

Lumiar, no geral de forma mais insatisfatória que os restantes respondentes. 

Dimensão Física Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos 

Respondentes 
com mais 

respostas na área 
de Insatisfação 

% Respostas 
na área de 
Satisfação 

% Respostas na 
área de 

Insatisfação 
Espaço Envolvente 76 18 -- 

Corredores A/D/F 94 6 A 
Pátios A/D/F 65 29 A 

Reprografia A/D/F 47 35 A 
Secretaria A/D/F 89 9 A 
Recepção A/D/F 83 12 A 

Salas de Apoio 66 20 -- 
Bar A/D/F 35 32 A 

Centro de Recursos A/D/F 73 18 A 
Sala de Alunos A 65 20 A 

Instalações Sanitárias A/D/F 90 10 A 
Salas de Trabalho 85 12 -- 

Local de Trabalho F 100 0 -- 
Sala de Professores D 70 23 D 

Salas de Aula Valor Médio de Satisfação = 4,6 
-- 

A/D 

Salas Mais 
Satisfatórias 

Salas a Ter em 
Atenção 

3, 6, 8, 9, 10 5 A 
 Ginásio D 

Tabela VI.44: Síntese da Avaliação à Dimensão Física 

Assim, os Pátios, a Reprografia e o Bar são as instalações avaliadas menos 

positivamente, sobretudo pelo grupo discente. Os Docentes avaliam com alguma insatisfação 
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a Sala de Professores. Estes dados devem implicar uma análise dos aspectos do espaço que 

originaram as avaliações de insatisfação, de forma a permitir a sua correcção. Por outro lado, 

surgem alguns pontos fortes como os Corredores, as Instalações Sanitárias, ou o Local de 

Trabalho que reúnem uma elevada percentagem de respostas de satisfação. 

 

No que respeita à Dimensão Humana a síntese dos dados pode observar-se na Tabela 

VI.45. Encontram-se mais respostas de insatisfação ao nível dos Serviços, especialmente do 

Bar e da Reprografia. Por outro lado, o Centro de Recursos, a Recepção e a Secretaria são 

pontos fortes desta escola. Importa referir que o Bar e a Reprografia são espaços partilhados 

com o ISEC, cujas instalações se encontram fora da escola onde decorrem as aulas e todas 

infraestruturas da EPGE. A Revista Eiffel e a Newsletter têm um elevado número de respostas 

“Sem Opinião”, revelando possivelmente algum desconhecimento das publicações, 

especialmente no grupo Discente, apesar de predominarem respostas na área de satisfação. 

Dimensão Humana Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos 

Respondentes 
com mais 

respostas na 
área de 

Insatisfação 
% Respostas 

na área de 
Satisfação 

% Respostas na 
área de 

Insatisfação 

Serviços 71 10 -- 
Bar A/D/F 39 23 A 

Produtos Bar A/D/F 39 23 A 
Centro de Recursos A/D/F 76 14 A 

Reprografia A/D/F 56 21 A 
Produtos Reprografia A/D/F 52 25 A 
Recepção A/D/F 86 9 A 
Vigilantes A/D/F 81 5 A 
Secretaria A/D/F 88 5 A 

Serviços Financeiros D/F 75 4 D 
Recursos Humanos D/F 71 8 D 

SAD D/F 71 0 -- 
Publicações Periódicas 28 11 -- 

Revista A/D/F 39 11 A 
Newsletter A/D/F 17 11 A 

Hierarquia 65 6 -- 
Direcção A/D/F 45 19 A 

Director Geral D/F 71 4 D 
Director de Recursos Humanos D/F 71 0 -- 
Chefe de Serviços Financeiros D/F 54 4 D 

Direcção Pedagógica D 71 0 -- 
Direcção de Pólo A/D/F 57 17 A 

Chefia Directa F 86 0 -- 
Relações Interpessoais 77 5 -- 

Alunos A/D 93 3 A 
Formandos Fo/Fr/M 82 4 Fo 

Turma A 80 12 A 
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Docentes A/D 69 3 A 
Formadores Fo/Fr 65 12 Fo 

Mediadores de EFA Fo/Fr 76 3 Fo 
Funcionários A/D/F 88 2 A 

Colegas de Trabalho F 100 0 -- 
Coordenadores de Curso A/D 70 8 A 

Líderes do Grupo Disciplinar D 47 6 D 
Orient. Educ. de Turma A/D 79 2 A 

Tabela VI.45: Síntese da Avaliação à Dimensão Humana 

Na avaliação realizada à Hierarquia, a Chefia Directa é avaliada de forma mais positiva, 

o que pode revelar um bom ambiente relacional nos serviços. A Direcção foi a dimensão que 

obteve mais respostas de insatisfação, apesar de a maioria serem respostas na área da 

satisfação.  

No domínio das Relações Interpessoais todas as áreas reuniram elevada satisfação, 

apenas os Líderes do Grupo Disciplinar obtiveram valores mais baixos.  

 

Como é possível verificar na Tabela VI.46 a Dimensão Laboral foi a melhor avaliada 

nesta escola, encontrando-se que 100% das respostas se situam entre Ligeiramente Satisfeito 

e Muito Satisfeito, o que constitui um ponto forte desta escola. 

Dimensão Laboral Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos 

Respondentes 
com mais 

respostas na 
área de 

Insatisfação 
% Respostas 

na área de 
Satisfação 

% Respostas 
na área de 

Insatisfação 
Horário 100 0 -- 

Horário F 100 0 -- 
Assiduidade F 100 0 -- 
Pontualidade F 100 0 -- 

Organização de Tarefas 100 0 -- 
Distribuição F 100 0 -- 

Adequação das Tarefas F 100 0 -- 
Apoio F 100 0 -- 

Autonomia F 100 0 -- 
Desempenho F 100 0 -- 

Tabela VI.46: Síntese da Avaliação à Dimensão Laboral 

 

Na Dimensão Pedagógica, o Curso foi a área onde os respondentes revelaram níveis 

mais elevados de satisfação (77%), embora 13% evidencie algum descontentamento. A 

Formação em Contexto de Trabalho foi a área que reuniu mais respostas de satisfação, sem 

qualquer resposta ao nível da insatisfação, enquanto o Portefólio Reflexivo de Aprendizagem 

foi aquele que obteve mais opiniões negativas. 
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Dimensão Pedagógica Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos 

Respondentes 
com mais 

respostas na 
área de 

Insatisfação 
% Respostas 

na área de 
Satisfação 

% Respostas 
na área de 

Insatisfação 
Curso A/Fo 75 13 A 

Form. em Contexto de Trab. A/D 73 0 -- 
Projectos Finais 44 10 -- 

Projecto Tecnológico A/D 56 12 A 
Prova de Aptidão Profissional A/D 44 3 A 

PRA Fo/Fr/M 31 14 Fo 
Tabela VI.47: Síntese da Avaliação à Dimensão Pedagógica 

 

A análise da Dimensão de Relação com o Exterior evidenciou sobretudo uma 

avaliação positiva, sendo que a Oferta Educativa foi a área que reuniu mais satisfação. É ainda 

de referir que o processo de Matrícula reuniu algumas respostas na área de insatisfação, 

contudo as respostas situam-se predominantemente entre Satisfeito e Muito Satisfeito, ainda 

assim, constitui um aspecto a ser analisado, de forma a perceber que aspectos deste processo 

são insatisfatórios.  

 Dimensão Relação com 
Exterior Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos 

Respondentes 
com mais 

respostas na 
área de 

Insatisfação 
% Respostas 

na área de 
Satisfação 

% Respostas 
na área de 

Insatisfação 
Oferta Educativa A/D 80 10 A 

Divulgação A 60 13 A 
Matrícula A 64 26 A 

Tabela VI.48: Síntese da Avaliação à Dimensão Relação com o Exterior 

 

Por fim, importa reflectir acerca dos pontos fortes e fracos encontrados nesta avaliação, 

de forma a potenciar os primeiros e melhorar os pontos fracos, no processo de promoção da 

qualidade da escola. 
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VII - QUELUZ 
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I  -  CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES 

Responderam ao questionário geral em Queluz 95 Alunos, 18 Docentes e 5 

Funcionários. Na Tabela VII.1 pode observar-se a distribuição de respostas por categoria, para 

um total de 118 respondentes, tendo existido na identificação de categoria apenas um "valor 

em falta".  

CATEGORIA DE 

RESPONDENTE 
NÚMERO 

PERCENTAGEM 

DO TOTAL (%) 

Alunos 95 80,5% 

Docentes/Formadores 18 15,3% 

Funcionários/Estagiários 5 4,2% 
Total 118 100,00% 

Tabela VII. 1: Distribuição dos Respondentes por Categoria 

Relativamente aos Alunos é de referir a distribuição por curso, encontrando-se no 

Gráfico VII. 1 as percentagens de Alunos respondentes a frequentar cada um dos cursos, 

nomeadamente, Técnico de Gestão (TG), Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos (TGPSI) e Técnico de Multimédia (TM). Verifica-se que existem mais alunos no 

curso de TG e em menor percentagem em TM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico VII. 1: Alunos por Curso. 

 

Questionário Pedagógico de Alunos 

O Questionário Pedagógico de Alunos obteve em Queluz a resposta a 1082 

questionários alunos, que se distribuem pelos anos, cursos e turmas como mostra o Gráfico 

VII. 2.  
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A maior percentagem de respostas foi de Técnico de Gestão (TG), representando 54% 

do total e de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos (TGPSI), que conta 

com 28% de respostas.  

 
Gráfico VII. 2: Alunos por Ano, Turma e Curso -Queluz. 

Relativamente ao tipo de aula onde foi respondido o questionário, a maioria foi 

respondida em Aulas Teóricas (639 respostas) e 367 em aulas Práticas, registando-se 9 

“valores em falta”. 

 

Questionário Pedagógico de Docentes 

Em Queluz obteve-se resposta a 67 Questionários Pedagógicos de Docentes, que se 

distribuem pelos anos, cursos e turmas como mostra o Gráfico VII. 3. A maior percentagem 

de respostas foi de Técnico de Gestão (TG), representando 50% do total e de Técnico de 

Gestão e Programação de Sistemas Informáticos (TGPSI), que conta com 31% de respostas. 

 
Gráfico VII. 3: Docentes por Ano, Curso e Turma. 
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Relativamente ao tipo de aula onde foi respondido o questionário, 63% foi respondida 

em Aulas Teóricas e 37% em aulas Práticas, não se registando “valores em falta”. 

No que respeita à distribuição pelas áreas de formação: Sociocultural, Científica e 

Tecnológica; verifica-se na Tabela VII. 2 que a maior percentagem de respostas é dada em 

disciplinas da área Tecnológica, seguindo-se as disciplinas da área Sociocultural. 

 
ÁREA DE 

FORMAÇÃO  

ALUNOS  DOCENTES TOTAL 

N % N % N % 

Sociocultural 402 39,6% 27 40,3% 429 39,6% 

Científica 190 18,7% 12 17,9% 202 18,7% 

Tecnológica 423 41,7% 28 41,8% 451 41,7% 

Total 1015 100,0% 67 40,3% 1082 100,0% 

Tabela VII. 2: Distribuição das respostas por Área de Formação 
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II  –  ANÁLISE DA DIMENSÃO FÍSICA 

 

A Dimensão Física organiza-se em três subdimensões: Espaço Envolvente, Salas de 

Trabalho e Salas de Apoio. Por sua vez, cada subdimensão divide-se em áreas, 

nomeadamente, o Espaço Envolvente decompõe-se em Corredores, Secretaria e Recepção; as 

Salas de Trabalho dividem-se em Local de Trabalho, Sala de Professores e Sala de 

Coordenação; as Salas de Apoio são constituídas pelas Instalações Sanitárias; e por fim as 

Salas de Aula. 

Cada uma das áreas foram avaliadas através da questão “Refira qual o seu Grau de 

Satisfação em relação aos seguintes ESPAÇOS FÍSICOS (ambiente, limpeza, dimensões, 

recursos)”. As Salas de Aula foram avaliadas nas áreas de Ambiente, Limpeza, Mobiliário, 

Dimensão e Recursos Materiais. 

Serão analisadas as respostas dos Alunos, Docentes e Funcionários. 
 

1. ESPAÇO ENVOLVENTE 

CORREDORES 

Os Corredores foram avaliados por todos respondentes num total de 118 respostas, 

verificando-se um “valor em falta”. A satisfação em relação aos Corredores para cada grupo 

respondente pode observar-se na Tabela VII. 3.  

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 1,1% 5,6% 0,0% 
Muito Insatisfeito 20,0% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 17,9% 33,3% 40,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 10,5% 16,7% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 30,5% 33,3% 40,0% 

Satisfeito 20,0% 5,6% 20,0% 
Muito Satisfeito 0,0% 5,6% 0,0% 

Tabela VII. 3: Grau de Satisfação com os Corredores. 

Verifica-se que 50% das respostas de avaliação no grupo de Alunos e Docentes está 

entre Ligeiramente e Muito Insatisfeito, sendo os Funcionários o grupo com mais respostas 

de satisfação, o que representa uma avaliação pouco positiva dos corredores desta escola. 

No Gráfico VII. 4 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que as respostas dividem-se em metade na área da satisfação e de insatisfação, 

com uma percentagem ligeiramente inferior (48,3%). Trata-se de uma avaliação preocupante, 

que merece atenção, no sentido de compreender as causas desta insatisfação tão elevada, 

encontrando formas de melhoria das condições. 
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Gráfico VII. 4: Satisfação Geral com os Corredores. 

SECRETARIA 

A Secretaria foi avaliada por todos os grupos respondentes num total de 117 respostas, 

verificando-se 2 "valores em falta". Na Tabela VII. 4 podemos observar a distribuição das 

respostas pelos graus de satisfação, predominando as respostas na área de satisfação. Os 

Funcionários são o grupo com maior percentagem de respostas de Insatisfeito. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 0,0% 5,6% 0,0% 
Muito Insatisfeito 14,9% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 9,6% 0,0% 20,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 12,8% 0,0% 20,0% 
Ligeiramente Satisfeito 11,7% 5,6% 20,0% 

Satisfeito 43,6% 33,3% 20,0% 
Muito Satisfeito 7,4% 55,6% 20,0% 

Tabela VII. 4: Grau de Satisfação com a Secretaria. 

No Gráfico VII.5 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que a maioria das respostas se encontra na área de satisfação (67,5%), e 32% 

na área de insatisfação. Apesar de a maioria das respostas ser de satisfação é preciso ter em 

conta a percentagem ainda elevada de respostas de menor satisfação, no sentido de 

compreender as razões desta avaliação e traçar planos de melhoria das mesmas. 

 
Gráfico VII. 5: Satisfação Geral com a Secretaria. 
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RECEPÇÃO 

A Recepção foi avaliada por todos os grupos respondentes num total de 117 respostas, 

com uma distribuição semelhante à atrás descrita.  

A satisfação em relação aos espaços de Recepção para cada grupo respondente pode 

observar-se na Tabela VII. 5. Verifica-se que a maioria das respostas de avaliação é de 

Satisfeito, nos três grupos, sendo os Docentes o grupo com mais respostas de Muito 

Satisfeito, enquanto os Funcionários revelam uma elevada percentagem de respostas de 

Insatisfação. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 1,1% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 17,0% 5,6% 20,0% 

Insatisfeito 6,4% 0,0% 20,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 12,8% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 10,6% 5,6% 40,0% 

Satisfeito 42,6% 33,3% 20,0% 
Muito Satisfeito 9,6% 55,6% 0,0% 

Tabela VII. 5: Grau de Satisfação com a Recepção. 

No Gráfico VII.6 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que a maioria das respostas se encontra na área de satisfação (67,5%) e cerca 

de 32% na área de insatisfação, o que representa uma percentagem ainda elevada de respostas 

de insatisfação que deve merecer atenção, no sentido de melhorar as consições deste espaço. 

 
Gráfico VII. 6: Satisfação Geral com a Recepção. 

 

2. SALAS DE APOIO 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

As Instalações Sanitárias foram avaliadas por todos os grupos respondentes num total 

de 93 respostas, não se verificando qualquer valor em falta. Na Tabela VII.6 pode observar-se 

que a maioria das respostas de avaliação é de Insatisfeito e Muito Insatisfeito. Os 

Funcionários dão todas as respostas entre Ligeiramente Insatisfeito e Muito Insatisfeito, e 
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os Alunos são o grupo onde se verifica a maior percentagem de respostas de Muito 

Insatisfeito. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 1,1% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 53,3% 11,1% 0,0% 

Insatisfeito 15,2% 16,7% 20,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 13,0% 5,6% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 8,7% 16,7% 80,0% 

Satisfeito 7,6% 44,4% 0,0% 
Muito Satisfeito 1,1% 5,6% 0,0% 

Tabela VII. 6: Grau de Satisfação com as Instalações Sanitárias. 

No Gráfico VII.7 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se nível de Insatisfação elevado com aproximadamente 71,3% de respostas entre 

Muito e Ligeiramente Insatisfeito, e 27,8% entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito. 

Pode verificar-se que mais de 40% dos respondentes estão Muito Insatisfeitos com as 

Instalações Sanitárias da EPGE de Queluz. Estes dados são preocupantes e devem ser tidos 

em conta num plano de melhoria da escola. 

 
Gráfico VII. 7: Satisfação Geral com as Instalações Sanitárias. 

 

 

3. SALAS DE TRABALHO 

LOCAL DE TRABALHO 

O Local de Trabalho foi avaliado pelo grupo dos Funcionários, num total de 5 

respostas. Verifica-se no Gráfico VII.8 que a maioria das respostas de avaliação encontra-se 

na área da Satisfação (60%), sendo que a percentagem de respostas na área da insatisfação é 

inferior, ainda assim, deve ser tida em conta, procurando entender-se as razões para a menor 

satisfação dos Funcionários com o local de trabalho, para que as condições sejam melhoradas, 

permitindo uma maior satisfação. 
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Gráfico VII. 8: Satisfação Geral com o Local de Trabalho. 

 

SALA DE PROFESSORES 

A Sala de Professores foi avaliada pelo grupo dos Docentes, com 17 respostas, 

existindo 1 “valor em falta”. Verifica-se no Gráfico VII.9 que a maioria das respostas se situa 

na área de Insatisfação (61,1%), apesar de aproximadamente 28% serem respostas de 

satisfação, importa ter em conta o vasto conjunto de opiniões de insatisfação, compreendendo 

o que motiva as mesmas e realizando esforços para a melhoria. 

 
Gráfico VII. 9: Satisfação Geral com a Sala de Professores. 

SALA DE COORDENAÇÃO 

A Sala de Coordenação foi avaliada pelo grupo dos Docentes, num total de 17 

Questionários analisados, registando-se um “valor em falta”. Verifica-se no Gráfico VII.10 

que a maioria das respostas é “Sem Opinião”, possivelmente porque os respondentes não 

utilizam esta sala, observando-se que a avaliação feita pelos restantes Docentes é positiva, 

existindo aproximadamente 6% de respostas na área da insatisfação. 
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Gráfico VII. 10: Satisfação Geral com a Sala de Coordenação. 

 

4. SALAS DE AULAS 

 

As Salas de Aula foram avaliadas nas áreas de Ambiente, Mobiliário, Limpeza, 

Dimensão e Recursos Materiais no Questionário Pedagógico de Alunos e Docentes através 

da questão: 

Ambiente  
Qual o seu Grau de Satisfação com:  Subáreas 

1 A climatização (temperatura, ar, humidade) Climatização 

2 A iluminação da sala Iluminação 

3 A acústica, isto é, a sala permite que se ouça bem o que se diz, em qualquer ponto da sala Acústica 

4 O nível de ruído Ruído 

 

Mobiliário  
Qual o seu Grau de Satisfação com:  Subáreas 

5 A adequação do mobiliário a estas aulas/sessões Adequação 

6 A quantidade de mobiliário existente Quantidade 

 

Condições do Espaço  
Qual o seu Grau de Satisfação com:  Subáreas 

7 A limpeza da sala Limpeza 

8 O espaço existente na sala para o desenvolvimento destas aulas/sessões Espaço 

 

Recursos Materiais 
Qual o seu Grau de Satisfação com:  Subáreas 

9 A adequação dos equipamentos tecnológicos (ex. computadores, videoprojector) a estas aulas/sessões Adequação 

10 O número de equipamentos tecnológicos disponíveis para estas aulas/sessões Quantidade 

11 A possibilidade de utilizar os equipamentos tecnológicos existentes na sala Possibilidade de Utilização 

 

As Salas de Aulas foram avaliadas através de uma escala compreendida entre 1 (um) e 

6 (seis), onde 1 corresponde a Muito Insatisfeito e 6 a Muito Satisfeito. Os dados foram 

analisados e organizam-se os resultados através de Tabela VII.7 que mostram as médias e 
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respectivos desvios-padrão. A média será um valor decimal entre 1 (um) e 6 (seis), 

considerando-se as respostas dadas até 3 (três) como respostas na área de Insatisfação e, a 

partir de 4 (quatro) na área de Satisfação. 

Considerando as 9 salas avaliadas em Queluz foram analisados os dados relativos às 

810 respostas dadas pelos Alunos e das 56 respostas dadas pelos Docentes num total de 866 

respostas em relação às salas de aulas e ginásio, neste caso o Pavilhão da Venteira. 

Na Tabela VII.7 pode observar-se o número das salas e o tipo de Sala correspondente.  

Tipo de Sala N.º das Salas 
Sala Teórica 3, 8, 11, 16, 17, 18 

Laboratório de Informática 9, 12, 14 
Pavilhão da Venteira Ginásio 

Tabela VII. 7: Número e Tipo de Salas. 

As salas de aula de Queluz foram avaliadas por cada turma de acordo com a disciplina 

que estava a ser leccionada à data da aplicação do questionário. Assim, uma turma que 

tivesse, por hipótese, quatro aulas de diferentes disciplinas na mesma sala poderá ter 

respondido às perguntas relativas a essa sala quatro vezes, pois, entende-se que de acordo com 

o tipo de aula – teórica ou prática, e os requisitos da disciplina, a sala pode estar mais ou 

menos adequada, logo ser mais ou menos satisfatória. Justificando-se assim que em algumas 

salas o número de respostas seja elevado. 

Na Tabela VII.8 apresenta-se o número médio de respostas dadas para cada sala, 

verificando-se que as salas 8 e 11 (salas teóricas), obtiveram um maior número de respostas 

de alunos e Docentes, bem como a sala de informática n.º 14, enquanto a sala 3 e o Ginásio, 

foram avaliadas com menos respostas. 

Tabela VII. 8: Número médio de respostas de Alunos e Docentes, por Sala. 

De seguida, serão analisadas as respostas para cada uma das salas de Queluz, em todas as 

áreas e subáreas, dadas por Alunos e Docentes. 

SALA3 

A sala 3 foi avaliada em três aulas diferentes, reunindo uma média de 36 respostas com 

opinião. Através da análise aos dados verificou-se ainda que as respostas foram dadas por 

 
Salas 

 
3 8 9 11 12 14 16 17 18 Ginásio 

Nº médio de 
respostas 

Alunos 33 203 79 113 83 130 86 94 98 32 

Docentes 3 11 6 8 6 9 7 6 7 3 

X Total 36 214 85 121 89 139 93 100 104 35 
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duas turmas, ambas de Técnico de Gestão. A Sala 3 é uma sala teórica e foi avaliada numa 

aula da componente Tecnológica, e duas da Sociocultural. Os valores médios de satisfação 

distribuem-se pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, Condições do Espaço e Recursos, como 

ilustra o Gráfico VII.11. 

Gráfico VII. 11: Valores Médios de Satisfação com a Sala 3. 
 

É possível verificar que, de uma forma geral, a sala tem uma avaliação ligeiramente 

satisfatória ( X = 3,2) e que os Docentes avaliam mais positivamente esta sala ( X = 3,6). Os 

Docentes demonstram-se especialmente insatisfeitos ao nível dos Recursos Tecnológicos, 

relativamente à Quantidade e à Possibilidade de os Utilizar, e ainda com a Climatização da 

sala. Enquanto os Alunos estao mais insatisfeitos com o Ruído da sala, e com a Adequação 

dos materiais pedagógicos. É de notar que a Climatização da sala é insatisfatória para Alunos 

e Docentes, o que representa um aspecto a ser analisado e melhorado. 

SALA 8 

Analisando as respostas com opinião relativa à Sala 8, verifica-se que a mesma foi 

avaliada apenas por 3 turmas, especialmente por TG, num total de nove aulas, reunindo uma 

média de 214 respostas. A sala 8 é uma sala teórica e foi avaliada sobretudo em aulas 

teóricas, mas também reuniu 18 respostas de uma aula prática. A sala foi avaliada em aulas 

das três componentes de formação, onde a Tecnológica reuniu um maior número de respostas. 

Através da análise dos dados, verificou-se que a avaliação foi mais negativa por parte dos 

Alunos, sobretudo nas aulas teóricas, da componente Sociocultural. Os Docentes revelaram-se 

mais satisfeitos com esta sala, sobretudo nas aulas teóricas, da componente Científica. 
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Gráfico VII. 12: Valores Médios de Satisfação com a Sala 8. 
 

Verifica-se que, no geral, os Docentes avaliam de forma mais satisfatória a Sala 8 ( X = 

4,2), demonstrando-se especialmente satisfeitos com as Condições do Espaço, enquanto a 

Climatização é a subárea avaliada com menor satisfação. Os alunos revelam-se mais 

insatisfeitos com os Recursos Materiais e também com a Climatização, aspectos a ter em 

conta numa intervenção futura para melhoria das condições da sala. 
 

 

SALA 9 

No caso da Sala 9, analisando as respostas com opinião, verifica-se que a mesma foi 

avaliada apenas por duas turmas de TGPSI, numa totalidade de seis aulas, contado com 85 

respostas (média total). A sala 9 é uma sala de Informática e foi avaliada em aulas teóricas, 

das componentes Científica e Tecnológica e em aulas práticas da componente Tecnológica e 

Sociocultural, tendo sido ligeiramente melhor avaliada nas aulas teóricas da componente 

Tecnológica e Científica. 
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Gráfico VII. 13: Valores Médios de Satisfação com a Sala 9. 
 

De acordo com o Gráfico VII.13 verifica-se que, no geral, os Alunos avaliam de forma 

ligeiramente mais insatisfatória a Sala 4 ( X = 4,0), demonstram-se menos satisfeitos com a 

Climatização da sala e com o Ruído, assim como os Docentes, embora estes demonstrem um 

maior grau de satisfação ( X = 4,5).  
 

 

SALA 11 

Analisando as respostas com opinião relativa à Sala 11, verifica-se que a mesma foi 

avaliada por cinco turmas, sobretudo por TM e TGPSI, em oito aulas, reunindo uma média de 

121 respostas por cada subárea. A sala 11 é uma sala teórica e foi avaliada apenas em aulas 

teóricas nas três componentes de formação. Através da análise das respostas verificou-se que 

a avaliação foi mais positiva por parte dos Docentes nas três componentes, enquanto no caso 

dos Alunos o grau de satisfação é inferior, sobretudo nas aulas teóricas da componente 

Tecnológica. Os valores médios de satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, 

Mobiliário, Condições do Espaço e Recursos, como ilustra o Gráfico VII.14. 
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Gráfico VII. 14: Valores Médios de Satisfação com a Sala 11. 
 

Verifica-se que Alunos e Docentes avaliam de forma muito semelhante a sala 11, com 

respostas entre ligeiramente satisfeito e ligeiramente insatisfeito, o que constitui uma 

avaliação baixa, denotando insatisfação com esta sala. É de realçar que os Alunos avaliam 

mais positivamente o Ambiente da sala, à excepção do Ruído que é avaliado de igual modo 

por ambos os respondentes. A área Condições do Espaço é a melhor avaliada pelos 

respondentes, contudo, é de notar que os Recursos Materiais reúnem mais respostas de 

insatisfação o que é de ter em conta e incluir num plano de melhoria para esta sala. 
 

 

SALA 12 

Analisando as respstas com opinião relativas à Sala 12, verifica-se que a mesma foi 

avaliada por quatro turmas de TG e de TGPSI, num total de seis aulas, reunindo uma média 

de 89 respostas por cada subárea. A sala 12 é uma sala de Informática e foi avaliada 

sobretudo em aulas práticas das componentes Sociocultural e Tecnológica, mas também numa 

aula prática da componente Científica. Através da análise das respostas verificou-se que a 

avaliação foi mais negativa por parte dos Docentes, especialmente nas aulas Teóricas ( X = 

2,0). Os valores médios de satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, 

Condições do Espaço e Recursos, como ilustra o Gráfico VII.15. 
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Gráfico VII. 15: Valores Médios de Satisfação com a Sala 12. 
 

Como ilustra o Gráfico VII.15, Alunos e Docentes avaliam de forma muito semelhante 

a sala 12, com uma média entre ligeiramente satisfeito e ligeiramente insatisfeito, o que 

representa uma avaliação muito pouco positiva que merece atenção. Os Docentes revelam-se 

mais insatisfeitos com a Climatização. É importante ter em conta a avaliação feita ao 

Mobiliário e Recursos Materiais que é baixa, para ambos os grupos. 

SALA 14 

No que respeita à Sala 14, através da análise de uma média de 139 respostas por 

subárea, verifica-se que a mesma foi avaliada por três turmas, num total de oito aulas. A sala 

14 é um Laboratório de Informática e foi avaliada sobretudo em aulas práticas, 

exclusivamente da componente Tecnológica, mas também em duas aulas teóricas. É de notar 

que os Alunos avaliam mais negativamente a sala que os Docentes.  

Gráfico VII. 16: Valores Médios de Satisfação com a Sala 14. 
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De acordo com o Gráfico VII.16 podemos observar que esta sala reuniu um maior 

número de respostas de insatisfação por parte dos Alunos ( X = 3,1), sendo os Docentes os 

respondentes ligeiramente mais satisfeitos ( X = 3,7). Importa ter em atenção que a área dos 

Recursos Materiais é aquela que reúne mais respostas de insatisfação por parte dos 

respondentes, a par com a Climatização, merecem análise e intervenção para a melhoria. A 

Limpeza, a Iluminação e a Acústica da sala foram as subáreas avaliadas por Alunos e 

Docentes como mais satisfatórias.  

SALA 16 

A sala 16 foi avaliada por quatro turmas, maioritariamente de TG, em sete aulas, numa 

média de 93 respostas por subárea. A sala 16 é uma sala teórica e foi avaliada sobretudo em 

aulas teóricas, das três componentes e numa aula prática da componente Tecnológica. Através 

da análise das respostas verifica-se que os Alunos avaliam mais negativamente as salas nos 

dois tipos de aulas de ambas as componentes.  

Gráfico VII. 17: Valores Médios de Satisfação com a Sala 8. 
 

De acordo com o Gráfico VII.17 podemos observar que esta sala reúne uma elevada 

percentagem de respostas de insatisfação por parte dos Alunos ( X = 2,6) em todas as subáreas 

avaliadas. Os Docentes estão ligeiramente mais satisfeitos ( X = 3,5), sendo o Ambiente e os 

Recursos Materiais e Tecnológicos as áreas avaliadas mais negativamente. É preocupante a 

avaliação feita a esta sala, requerendo uma análise da situação para promover a melhoria das 

condições desta sala. 
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SALA 17 

No que respeita à Sala 17, através da análise de uma média de 100 respostas por 

subárea, por quatro turmas (duas de TGPSI e duas de TG), num total de sete aulas. É de notar 

que esta sala foi avaliada por três turmas na disciplina de Educação Física em aulas Teóricas e 

Práticas, verificando-se que uma das turmas avalia as aulas práticas de forma mais negativa 

que as restantes. A sala 17 é uma sala teórica e foi avaliada em aulas teóricas e práticas da 

componente Sociocultural e apenas por uma turma nas aulas práticas da componente 

Tecnológica. Os valores médios de satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, 

Mobiliário, Condições do Espaço e Recursos, como ilustra o Gráfico VII.18. 

Gráfico VII. 18: Valores Médios de Satisfação com a Sala 17. 
 

De acordo com o Gráfico VII.18 podemos observar que esta sala reuniu um elevado 

número de respostas entre Ligeiramente Satisfeito e Insatisfeito por parte dos respondentes. 

Os Alunos mostram-se mais insatisfeitos com a sala ( X = 3,2), sobretudo com os Recursos 

Materiais e Tecnológicos, talvez este facto se deva à utilização da sala para aulas práticas, 

para as quais não estava devidamente preparada, sendo importante uma boa análise e 

resolução dos problemas desta sala. 

SALA 18 

A sala 18 é uma sala teórica e através da análise de uma média de 104 respostas por 

subárea, verifica-se que a mesma foi avaliada em sete aulas, por quatro turmas, na sua maioria 

pelo curso de TG. A sala 18 foi avaliada em aulas teóricas e práticas da componente 

Sociocultural e Tecnológica e apenas em aulas teóricas da componente Científica. Verifica-se 
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que de uma forma global os Alunos fazem uma avaliação mais negativa da sala em qualquer 

das componentes, ou dos tipos de aula. 

Gráfico VII. 19: Valores Médios de Satisfação com a Sala 18. 
 

De acordo com o Gráfico VII.19 podemos observar que esta sala reuniu mais respostas 

de satisfação por parte dos Docentes, sobretudo no que se refere à Acústica e à Limpeza do 

espaço, enquanto os alunos são os respondentes mais insatisfeitos em todas as subáreas ( X = 

2,9). É importante ter em atenção as baixas avaliações feitas aos Recursos Materiais. 

 

 GINÁSIO 

O Ginásio foi avaliado por três turmas (TM, TG e TGPSI) com uma média de 35 

respostas por subárea, cuja distribuição se pode observar no Gráfico VII. 20.  

Uma vez que o Questionário não tinha perguntas especificamente concebidas para o 

ginásio, entendeu-se que as subáreas como o Mobiliário e os Recursos Tecnológicos 

(computadores, videoprojector, etc.) não deveriam ser tidos em conta nesta avaliação.  
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Gráfico VII. 20: Valores Médios de Satisfação com o Ginásio. 
 

De acordo com o Gráfico VII.20 podemos observar que o Ginásio reuniu respostas 

sobretudo na área entre Ligeira satisfação e insatisfação. A Climatização e o Ruído, e no caso 

do Docentes, o Espaço do Ginásio, foram as subáreas avaliadas mais negativamente. De uma 

forma geral pode perceber-se que os Alunos e Docentes que o utilizam o ginásio não o sentem 

como favorável ao desenvolvimento das aulas, o que constitui um aspecto que necessita de 

atenção no sentido de se encontrar uma solução de melhoria. 

 

ANÁLISE GERAL DAS ÁREAS E SUBÁREAS 

Contabilizaram-se 11171 respostas com opinião relativamente às salas de Queluz, cada 

área reuniu, em média, mais de 1016 respostas, à excepção dos Recursos Tecnológicos, cuja 

média de respostas com opinião foi de 654. 

É de notar que, de uma forma geral, na avaliação de todas as salas (excepto a 11), os 

Alunos revelaram-se menos satisfeitos do que os Docentes, o que constitui um aspecto a ter 

em conta para a análise aos dados obtidos e para a intervenção conducente à melhoria. 

A área Condições do Espaço foi a avaliada de forma mais satisfatória, onde a Limpeza 

é a subárea que reúne mais respostas de satisfação. Relativamente ao Ambiente, a 

Climatização foi a subárea avaliada de forma mais negativa por ambos os respondentes. A 

avaliação feita ao Mobiliário das salas é, na globalidade, de ligeira satisfação. De uma forma 

geral a avaliação feita é igualmente de ligeira satisfação com os Recursos Tecnológicos, 

verificando-se que os Alunos encontram-se mais insatisfeitos que os Docentes. 
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GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM AS SALAS DE AULA 

Após uma análise a cada área da dimensão física, avaliada nas salas de aula, importa 

perceber como foi avaliada cada sala de Queluz, por cada grupo respondente. No Gráfico 

VII.21 pode observar-se a avaliação média feita por alunos e Docentes, verificando-se que 

para os alunos e Docentes a Sala de Informática (n.º 9) é a sala avaliada mais positivamente. 

Verifica-se que os Docentes também avaliam positivamente a sala teórica n.º 8 e de forma 

mais insatisfatória a sala teórica n.º 11. Pode observar-se ainda que para os Alunos, a sala 

teórica nº 16 foi avaliada mais negativamente. O ginásio tem uma avaliação ligeiramente 

satisfatória para ambos os grupos respondentes. 

No geral, encontra-se que as salas têm uma avaliação pouco positiva por parte de quem 

as utiliza, o que é um factor negativo que pode perturbar o próprio processo de ensino e 

aprendizagem, pelo que se reforça a importância de uma análise cuidada desta situação e do 

delinear de um ajustado plano de melhoria. 

Gráfico VII. 21: Satisfação Geral com as Salas de Aulas. 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A DIMENSÃO FÍSICA 

Após a análise das subdimensões Espaço Envolvente, Salas de Apoio, Salas de 

Trabalho e Salas de Aula que compõe a Dimensão Física importa comparar os níveis de 

Satisfação e Insatisfação em cada uma, assim como observar o Grau de Satisfação Total com 

esta dimensão.  

Uma vez que as Salas de Aula foram avaliadas em áreas e subáreas distintas e mais 

específicas do que as restantes salas e espaços físicos não serão analisadas comparativamente 

no Gráfico VII.22. 
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Gráfico VII. 22: Satisfação Geral com cada Subdimensão da Dimensão Física. 

 

No Gráfico VII.23 é possível perceber que a Dimensão Física é negativamente avaliada 

ao nível das Instalações Sanitárias e da Sala de Professores, o que, como foi anteriormente 

referido, necessita de ser analisado e trabalhado no sentido da melhoria das condições destes 

espaços. A Secretaria e a Recepção são os locais que reúnem mais respostas de Satisfação. 

O Grau de Satisfação Geral dos respondentes em relação à Dimensão Física pode ser 

observado no Gráfico VII.23 verificando-se que avaliação feita pelos respondentes de Queluz 

é maioritariamente positiva, embora a percentagem de respostas na área de Insatisfação seja 

elevada, cerca de 41%, o que requer especial atenção. 

 
Gráfico VII. 23: Satisfação Geral com a Dimensão Física. 
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III  –  ANÁLISE DA DIMENSÃO HUMANA 

 

A Dimensão Humana divide-se em quatro subdimensões: Serviços e Produtos, Hierarquia 

e Relações Interpessoais.  

Os Serviços são compostos pelo Bar, Centro de Recursos, Recepção, Vigilantes, 

Secretaria, Serviços Financeiros, Recursos Humanos e Serviços de Apoio à Direcção, 

analisando-se também os Produtos do Bar. 

A Hierarquia refere-se à Direcção, Director Geral, Director de Recursos Humanos, Chefe 

de Serviços Financeiros, Direcção Pedagógica, Direcção de Pólo, Chefia Directa e 

Responsável de Extensão. 

A subdimensão Relações Interpessoais é composta por Alunos, Turma, Docentes, 

Funcionários, Colegas de Trabalho, Coordenadores de Curso, Líderes de Grupo Disciplinar e 

Orientadores Educativos de Turma (OET). 
 

1. SERVIÇOS 

Os Serviços foram avaliados através da questão “Refira qual o seu Grau de Satisfação 

em relação aos SERVIÇOS (Atendimento, Apoio, Eficácia) prestados pelo (a):”.  

RECEPÇÃO 

Foram analisadas 117 respostas, não existindo qualquer "valor em falta" no total desta 

subdimensão. A satisfação em relação à Recepção foi avaliada em todos os grupos 

respondentes e pode observar-se a sua distribuição na Tabela VII. 9.  

Verifica-se que os Alunos são o grupo que faz a avaliação menos positiva deste serviço, 

ainda assim, a maioria das respostas é de satisfação. Os Funcionários são o grupo que mais 

positivamente avalia o serviço, com todas as respostas entre Satisfeito e Muito Satisfeito.  

 
 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 1,1% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 8,5% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 10,6% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 3,2% 5,6% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 19,1% 0,0% 0,0% 

Satisfeito 44,7% 50,0% 80,0% 
Muito Satisfeito 12,8% 44,4% 20,0% 

Tabela VII. 9: Grau de Satisfação com a Recepção. 

No Gráfico VII.24 pode observar-se que aproximadamente 80% das respostas se situa 

entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito, o que evidencia uma avaliação positiva do 
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serviço de Recepção. Apesar disto, é de ter em conta que os Alunos deram algumas respostas 

de insatisfação, sendo importante compreender as razões desta avaliação. 

 
Gráfico VII. 24: Satisfação Geral com os Serviços da Recepção. 

 

SECRETARIA  

Na Tabela VII.10 pode observar-se a distribuição das 117 respostas dadas por Alunos, 

Docentes e Funcionários em relação ao serviço de Secretaria da EPGE de Queluz. Verifica-se 

que os respondentes se encontram sobretudo satisfeitos. Os Docentes dão apenas respostas na 

área da satisfação e os Funcionários avaliaram o serviço da secretaria maioritariamente como 

muito satisfatório. Os Alunos são o grupo que avalia menos positivamente, apesar de a 

maioria das suas respostas estar na área da satisfação. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 2,1% 5,6% 0,0% 
Muito Insatisfeito 12,8% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 11,7% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 9,6% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 12,8% 5,6% 0,0% 

Satisfeito 41,5% 27,8% 40,0% 
Muito Satisfeito 9,6% 61,1% 60,0% 

Tabela VII. 10: Grau de Satisfação com a Secretaria. 

No Gráfico VII.25 pode observar-se o grau de Satisfação com a Secretaria da escola. Ao 

considerar as respostas de todos os grupos, verifica-se que aproximadamente 70% se situa 

entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito, e que 27,4% das respostas, todas 

provenientes da avaliação dos Alunos, como se pode constatar na Tabela VII.10, são de 

insatisfação, tratando-se de um aspecto que deve ser analisado, no sentido de perceber os 

factores que levam a esta insatisfação, permitindo a sua correcção. 
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Gráfico VII. 25: Satisfação Geral com a Secretaria. 

 

SERVIÇOS FINANCEIROS 

Os Serviços Financeiros foram avaliados por Docentes e Funcionários, num total de 23 

respostas, não existindo qualquer "valor em falta". Não se analisam as respostas dos Alunos 

uma vez que não utilizam directamente este serviço. 

As respostas dos dois grupos podem observar-se na Tabela VII.11, verificando-se que 

existe uma elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”, especialmente no grupo dos 

Funcionários. 

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 27,8% 40,0% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 20,0% 
Ligeiramente Satisfeito 5,6% 20,0% 

Satisfeito 44,4% 20,0% 
Muito Satisfeito 22,2% 0,0% 

Tabela VII. 11: Grau de Satisfação com os Serviços Financeiros. 

No Gráfico VII.26 pode observar-se a percentagem de respostas “Sem Opinião” é elevada 

em relação aos Serviços Financeiros, verificando-se uma percentagem reduzida de respostas 

de ligeiramente insatisfeito, e aproximadamente 65% das respostas estão situadas entre 

Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito.  
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Gráfico VII. 26: Satisfação Geral com os Serviços Financeiros. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Relativamente ao serviço de Recursos Humanos foram analisadas as respostas do Grupo 

Docentes e de Funcionários, num total de 23, não se verificando qualquer "valor em falta". 

Pode observar-se que ambos os respondentes estão sobretudo satisfeitos com os Recursos 

Humanos. 

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 16,7% 20,0% 
Muito Insatisfeito 5,6% 0,0% 

Insatisfeito 5,6% 20,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 11,1% 20,0% 

Satisfeito 27,8% 40,0% 
Muito Satisfeito 33,3% 0,0% 

Tabela VII. 12: Grau de Satisfação com os Recursos Humanos. 

Relativamente ao Grau de Satisfação dos dois grupos respondentes, verifica-se no Gráfico 

VII.27 que a avaliação é bastante positiva, onde aproximadamente 70% das respostas estão 

situadas entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito e 13% entre Ligeiramente e Muito 

Insatisfeito. 
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Gráfico VII. 27: Satisfação Geral com os Recursos Humanos. 

 

SERVIÇOS DE APOIO À DIRECÇÃO 

Os Serviços de Apoio à Direcção foram avaliados por todos os Funcionários (Docentes e 

não Docentes), num total de 22 respostas, existindo um "valor em falta". Verifica-se na 

Tabela VII.13 que existe uma maioria de respostas “Sem Opinião” em ambos os grupos, no 

entanto, no que respeita a respostas dadas todas elas se concentram na área de satisfação. O 

elevado número de respostas “Sem Opinião” 

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 72,2% 50,0% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 0,0% 0,0% 

Satisfeito 11,1% 50,0% 
Muito Satisfeito 16,7% 0,0% 

Tabela VII. 13: Grau de Satisfação com os Serviços de Apoio à Direcção. 

 

Relativamente ao Grau de Satisfação dos dois grupos respondentes, verifica-se no Gráfico 

VII.28 que aproximadamente 68% das respostas são de “Sem Opinião” que dever-se-á 

provavelmente a uma menor utilização deste serviço. As restantes respostas são de Satisfeito 

e Muito Satisfeito, não se verificando qualquer resposta de insatisfação. 
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Gráfico VII. 28: Satisfação Geral com os Serviços de Apoio à Direcção. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A ÁREA SERVIÇOS 

 

Após a análise das sete subáreas dos Serviços: Recepção, Secretaria, Serviços 

Financeiros, Recursos Humanos e Serviços de Apoio à Direcção; importa comparar os níveis 

de Satisfação e Insatisfação entre elas, assim como observar o Grau de Satisfação Total com 

os Serviços. 

Comparando as subáreas em análise, como representa o Gráfico VII.29, é possível 

perceber que a Recepção é o serviço com maior nível de Satisfação, seguido dos Serviços 

Financeiros, enquanto o serviço de Secretaria é aquele que reúne mais respostas de 

Insatisfação, embora o nível de satisfação seja elevado.  

Gráfico VII. 29: Satisfação Geral com cada Serviço. 
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Por fim, importa perceber o grau de satisfação geral dos respondentes com todos os 

serviços avaliados, que é possível observar no Gráfico VII.30 que 63% das respostas estão na 

área de Satisfação, enquanto aproximadamente 13% se situa na área da Insatisfação, o que 

ainda assim, traduz uma avaliação positiva. 

 
Gráfico VII. 30: Satisfação Geral com os Serviços. 

 

2. PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 

Foi ainda solicitada a opinião dos respondentes relativamente às Publicações Periódicas 

da EPGE, nomeadamente a Revista Eiffel (semestral) e a Newsletter Eiffel (mensal). 

REVISTA EIFFEL 

A Revista Eiffel foi avaliada por 94 Alunos, 17 Docentes e 4 Funcionários, num total de 

115 respostas, cuja distribuição pelos graus de satisfação se pode observar na Tabela VII. 13. 

Verifica-se que metade dos alunos responde “Sem Opinião”, o que pode revelar 

desconhecimento da publicação, contudo, aqueles que avaliam a Revista têm uma opinião 

sobretudo positiva, apesar de 10,6% se revelar Muito Insatisfeito. Os Docentes não dão 

qualquer resposta de insatisfação e os funcionários revelam-se maioritariamente Satisfeitos.  

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 51,1% 23,5% 0,0% 
Muito Insatisfeito 10,6% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 3,2% 0,0% 25,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 6,4% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 11,7% 11,8% 25,0% 

Satisfeito 11,7% 35,3% 50,0% 
Muito Satisfeito 5,3% 29,4% 0,0% 

Tabela VII. 13: Grau de Satisfação com a Revista Eiffel. 

No Gráfico VII.31 pode observar-se a prevalência de respostas “Sem Opinião” (45,2%), 

enquanto das respostas dadas cerca de 17% encontram-se na área de insatisfação e 37,4% na 
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área de satisfação. Assim, parece importante divulgar mais amplamente a revista, 

especialmente entre os Alunos. 

 
Gráfico VII. 31: Satisfação Geral a Revista Eiffel. 

 

NEWSLETTER EIFFEL 

Relativamente à Newsletter obtiveram-se 115 respostas, distribuídas de acordo com a 

Tabela VII. 14, onde se verifica que a percentagem de respostas “Sem Opinião” é muito 

elevada e superior à da Revista, em todos os grupos respondentes. Das opiniões dadas pelos 

Docentes e Funcionários as respostas encontram-se na área da Satisfação, enquanto os 

Alunos encontram-se sobretudo Muito Insatisfeitos. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 61,7% 47,1% 50,0% 
Muito Insatisfeito 11,7% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 3,2% 0,0% 25,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 6,4% 5,9% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 7,4% 0,0% 0,0% 

Satisfeito 7,4% 35,3% 25,0% 
Muito Satisfeito 2,1% 11,8% 0,0% 
Tabela VII. 14: Grau de Satisfação com a Newsletter Eiffel. 

No Gráfico VII.32 pode observar-se a distribuição do total de respostas, observando-se 

que as respostas “Sem Opinião” representam mais de metade das respostas dadas. Das 

respostas com opinião cerca de 19% figuram na área de insatisfação e 21,7% na área de 

satisfação. Tal como no caso da revista, também a newsletter necessita de uma maior 

divulgação, pois, aparentemente, existe um grande desconhecimento da mesma nesta escola. 
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Gráfico VII. 32: Satisfação Geral com a Newsletter Eiffel. 

 

 

3. HIERARQUIA 

A Hierarquia foi avaliada através da questão “Refira qual o seu Grau de Satisfação com 

os seguintes SUPERIORES HIERÁRQUICOS (Promoção, Comunicação, Reconhecimento, 

Recompensa, Desempenho):”. 

DIRECÇÃO 

A Direcção da Cooptécnica foi avaliada por 118 respostas, encontrando-se 1 "valor em 

falta". A Tabela VII.15 permite observar que a maioria das respostas é de Satisfeito. É de 

referir que a percentagem de respostas “Sem Opinião” é bastante elevada, sobretudo no grupo 

dos Alunos. 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 36,8% 33,3% 20,0% 
Muito Insatisfeito 6,3% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 6,3% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 5,3% 5,6% 20,0% 
Ligeiramente Satisfeito 12,6% 5,6% 0,0% 

Satisfeito 27,4% 27,8% 60,0% 
Muito Satisfeito 5,3% 27,8% 0,0% 

Tabela VII.15: Grau de Satisfação com a Direcção. 

No Gráfico VII.33 pode observar-se o grau de Satisfação Geral, verificando-se que uma 

elevada percentagem de respostas são de “Sem Opinião”, contudo, as opiniões dadas 

situam-se sobretudo entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito (48,3%). 
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Gráfico VII. 33: Satisfação Geral com a Direcção. 

 

DIRECTOR GERAL 

Para avaliar o Director Geral foram analisadas as respostas do grupo Docente e dos 

Funcionários num total de 23 respostas. Pode observar-se na Tabela VII. 16 que a maioria das 

respostas é de Satisfeito, sendo os Funcionários o grupo que avalia mais positivamente. É de 

referir que a percentagem de respostas “Sem Opinião” é bastante elevada, sobretudo no grupo 

dos Docentes. 

 Docentes Funcionários 
Sem Opinião 44,4% 20,0% 

Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 5,6% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 5,6% 20,0% 

Satisfeito 16,7% 40,0% 
Muito Satisfeito 27,8% 20,0% 

Tabela VII. 16: Grau de Satisfação com o Director Geral. 

No respeitante à totalidade das respostas dos dois grupos verifica-se que 56,5% das 

respostas estão entre Ligeiramente e Muito Satisfeito e 4,3% são de Ligeiramente 

Insatisfeito. A percentagem elevada de respostas “Sem Opinião” pode dever-se a um menor 

contacto com esta hierarquia. 

 
Gráfico VII. 34: Satisfação Geral com o Director Geral. 
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DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 

O Director de Recursos Humanos foi avaliado pelo grupo Docente e pelo grupo dos 

Funcionários, num total de 22 respostas. Pode observar-se na Tabela VII.17 que existe uma 

elevada percentagem de respostas “Sem Opinião” por parte dos Docentes, verificando-se não 

existirem respostas na área de insatisfação. Os Funcionários avaliam o Director de Recursos 

Humanos sobretudo de forma positiva, apesar de existirem algumas respostas entre 

Ligeiramente Insatisfeito e Insatisfeito. 

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 47,1% 0,0% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 20,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 20,0% 
Ligeiramente Satisfeito 5,9% 0,0% 

Satisfeito 23,5% 60,0% 
Muito Satisfeito 23,5% 0,0% 

Tabela VII. 17: Grau de Satisfação com o Director de Recursos Humanos. 

Considerando as respostas dos dois grupos verifica-se que a maioria das respostas estão 

entre Ligeiramente e Muito Satisfeito e 9,1% na área de insatisfação. A percentagem 

elevada de respostas “Sem Opinião”, por parte do grupo dos Docentes pode dever-se a um 

menor contacto com esta hierarquia. 

 
Gráfico VII. 35: Satisfação Geral com o Director de Recursos Humanos. 

 

CHEFE DE SERVIÇOS FINANCEIROS 

O Chefe de Serviços Financeiros foi avaliado pelo grupo Docente e pelo grupo dos 

Funcionários, num total de 22 respostas, observando-se na Tabela VII.18 que a maioria dos 

respondentes está Satisfeito. Contudo, verifica-se uma percentagem muito elevada de 

respostas “Sem Opinião”. 
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 Docentes Funcionários 
Sem Opinião 58,8% 40,0% 

Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 0,0% 0,0% 

Satisfeito 23,5% 60,0% 
Muito Satisfeito 17,6% 0,0% 

Tabela VII. 18: Grau de Satisfação com o Chefe de Serviços Financeiros. 

 

No Gráfico VII.36 verifica-se que a maioria das respostas é de “Sem Opinião”, estando 

as restantes entre Satisfeito e Muito Satisfeito, não existindo qualquer resposta de 

insatisfação. 

 
Gráfico VII. 36: Satisfação Geral com o Chefe de Serviços Financeiros. 

 

DIRECÇÃO PEDAGÓGICA 

A Direcção Pedagógica foi avaliada pelo grupo Docente num total de 17 respostas, cuja 

distribuição se pode observar no Gráfico VII.37, verificando-se que as opiniões são 

maioritariamente de Muito Satisfeito, não existindo qualquer resposta de insatisfação, o que 

representa uma avaliação muito positiva. 

 

 
Gráfico VII. 37: Satisfação Geral com a Direcção Pedagógica. 
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DIRECÇÃO DE PÓLO 

A Direcção de Pólo foi avaliada por todos os grupos, Alunos, Docentes e Funcionários 

num total de 116 respostas, cuja distribuição se pode observar na Tabela VII. 19. É possível 

constatar que os Alunos foram o grupo que deu mais respostas “Sem Opinião” e o único a 

responder na área da insatisfação, apesar de as respostas se concentrarem sobretudo entre 

Satisfeito e Muito Satisfeito. Os Funcionários são o grupo mais satisfeito, com todas as 

respostas na área de satisfação. 

 Alunos Docentes Funcionários 
Sem Opinião 27,7% 11,8% 0,0% 

Muito Insatisfeito 6,4% 0,0% 0,0% 
Insatisfeito 2,1% 0,0% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 1,1% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 8,5% 0,0% 0,0% 

Satisfeito 30,9% 29,4% 40,0% 
Muito Satisfeito 23,4% 58,8% 60,0% 

Tabela VII. 19: Grau de Satisfação com a Direcção de Pólo. 

No Gráfico VII.38 verifica-se que as opiniões se concentram sobretudo entre 

Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito, existindo cerca de 8% de respostas de 

insatisfação. 

 
Gráfico VII. 38: Satisfação Geral com a Direcção de Pólo. 

 

CHEFIA DIRECTA 

Este grupo hierárquico é avaliado apenas pelos Funcionários totalizando 5 respostas, 

não existindo qualquer valor em falta. Pode verificar-se no Gráfico VII.39 que a avaliação é 

bastante positiva, não havendo qualquer resposta na área de insatisfação, revelando-se os 

Funcionários Satisfeitos e Muito Satisfeitos, o que é bastante positivo. 
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Gráfico VII. 39: Satisfação Geral com a Chefia Directa. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A ÁREA HIERARQUIA 

 
Após a análise das sete subáreas dos Grupos Hierárquicos: Direcção, Director Geral, 

Director de Recursos Humanos, Chefe de Serviços Financeiros, Direcção Pedagógica, 

Direcção de Pólo e Chefia Directa; importa comparar os níveis de Satisfação e Insatisfação 

entre estes grupos, assim como observar o Grau de Satisfação Total com a Hierarquia. 

Comparando as subáreas em análise, como representa o Gráfico VII. 40, é possível 

perceber que a Direcção Pedagógica, avaliada pelos Docentes, e a Chefia Directa, avaliada 

pelos Funcionários, são as hierarquias mais positivamente avaliadas. A Direcção é a área que 

reúne mais respostas de insatisfação, apesar de o nível de satisfação ser superior. 

 
Gráfico VII. 40: Satisfação Geral com cada Grupo Hierárquico. 

Por fim, importa perceber o grau de satisfação geral dos respondentes com todas as 

hierarquias avaliadas, que é possível observar no Gráfico VII.41 verificando-se que existe 

uma elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”. Contudo, mais de 60% das respostas 
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são de Satisfação, enquanto 5,3% se situam na área da Insatisfação, o que, ainda assim, 

representa uma avaliação muito positiva.  

 
Gráfico VII. 41: Satisfação Geral com Hierarquia. 

 

4. RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

As Relações Interpessoais foram avaliadas através da questão “Refira qual o seu Grau 

de Satisfação em relação às RELAÇÕES INTERPESSOAIS (Comunicação, Apoio, 

Integração) com o (s) /a:”. 

ALUNOS 

As relações interpessoais com o grupo de Alunos são avaliadas por Alunos e Docentes, 

num total de 112 respostas, existindo um "valor em falta". Verifica-se que os Docentes estão 

mais satisfeitos, observando-se que os Alunos apenas os Alunos dão respostas na área da 

insatisfação. Ambos os grupos avaliam as relações com os Alunos sobretudo como 

Satisfeitos. 

 Alunos Docentes 
Sem Opinião 4,2% 0,0% 

Muito Insatisfeito 5,3% 0,0% 
Insatisfeito 9,5% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 5,3% 5,9% 
Ligeiramente Satisfeito 17,9% 0,0% 

Satisfeito 42,1% 41,2% 
Muito Satisfeito 15,8% 52,9% 

Tabela VII. 20: Grau de Satisfação com Alunos. 

No Gráfico VII.42 pode observar-se que o grau de satisfação geral relativo às relações 

interpessoais com os Alunos é positivo, verificando-se que a maioria das respostas se encontra 

na área de Satisfação (≈ 79%) e cerca de 18% de repostas, todas provenientes do grupo dos 

Alunos, se encontram na área de Insatisfação, ainda assim, a avaliação é positiva. 
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Gráfico VII. 42: Satisfação Geral com Alunos. 

TURMA 

As relações com a Turma são avaliadas pelos Alunos, num total de 93 respostas, 

situadas sobretudo na área de Satisfação (71%) e de aproximadamente 25% de respostas na 

área da insatisfação.  

 
Gráfico VII. 43: Satisfação Geral com a Turma. 

 

DOCENTES 

A relação com o grupo Docente é avaliada por Alunos e Docentes através da análise de 

109 respostas, existindo quatro "valores em falta". Na Tabela VII.21 pode observar-se que 

ambos os grupos estão satisfeitos com as relações com o grupo Docente. Apesar de se 

verificar que os Docentes estão mais satisfeitos, com todas as respostas entre Ligeiramente 

Satisfeito e Muito Satisfeito e sem qualquer resposta de insatisfação. É de notar a elevada 

percentagem de respostas de Alunos “Sem Opinião”. 

 Alunos Docentes 

Sem Opinião 28,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 3,2% 0,0% 

Insatisfeito 3,2% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 5,4% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 15,1% 5,9% 

Satisfeito 36,6% 23,5% 
Muito Satisfeito 8,6% 70,6% 

Tabela VII. 21: Grau de Satisfação com os Docentes. 
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No Gráfico VII.44 verifica-se que a maioria das respostas está entre Ligeiramente e 

Muito Satisfeito (66,4%), o que revela um bom clima relacional entre Alunos e Docentes, 

apesar de se verificarem 10% de respostas na área de insatisfação. 

 

 
Gráfico VII. 44: Satisfação Geral com os Docentes. 

 

FUNCIONÁRIOS 

A relação interpessoal com os Funcionários é avaliada por todos os grupos respondentes 

num total de 115 respostas. Pode observar-se na Tabela VII.22 que o grupo Docente é o mais 

satisfeito com as relações interpessoais com os Funcionários. Também os Funcionários têm 

80% de respostas entre Satisfeito e Muito Satisfeito. Os Alunos apesar de avaliarem 

positivamente as relações com os Funcionários, são o único grupo que dá respostas de 

insatisfação (19,4%). 

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 17,2% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 5,4% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 7,5% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 6,5% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 17,2% 5,9% 20,0% 

Satisfeito 29,0% 29,4% 20,0% 
Muito Satisfeito 17,2% 64,7% 60,0% 

Tabela VII. 22: Grau de Satisfação com os Funcionários. 

O Gráfico VII.45 permite observar que 70,4% das respostas estão na área da satisfação 

e 15,7% revelam insatisfação, o que traduz um clima relacional com os Funcionários 

sobretudo positivo, apesar de alguns constrangimentos na relação, apenas sentidos pelos 

Alunos. 
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Gráfico VII. 45: Satisfação Geral com os Funcionários. 

 

COLEGAS DE TRABALHO 

A relação interpessoal com os Colegas de trabalho é avaliada pelos Funcionários num 

total de 5 respostas. O Gráfico VII.46 permite observar que a maioria das respostas é de 

Muito Satisfeito, não existindo qualquer resposta na área da insatisfação, reflectindo um 

sentimento muito positivo relativamente ao clima interpessoal entre Funcionários. 

 
Gráfico VII. 46: Satisfação Geral com os Colegas de Trabalho. 

 

COORDENAÇÃO DE CURSO 

A relação interpessoal com a Coordenação de Curso é avaliada por Alunos e Docentes, 

num total de 111 respostas, observando-se que a maioria revela satisfação em ambos os 

grupos respondentes, revelando-se os Docentes mais satisfeitos, respondendo apenas entre 

Satisfeito e Muito Satisfeito. 

 Alunos Docentes 

Sem Opinião 11,7% 0,0% 
Muito Insatisfeito 1,1% 0,0% 

Insatisfeito 6,4% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 4,3% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 10,6% 0,0% 

Satisfeito 23,4% 23,5% 
Muito Satisfeito 42,6% 76,5% 

Tabela VII. 23: Grau de Satisfação com a Coordenação de Curso. 
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O Gráfico VII.47 permite observar que 80,2% das respostas estão compreendidas entre 

Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito, apesar de cerca de 10% revelar insatisfação, 

associada à avaliação que os Alunos fazem desta relação. 

 
Gráfico VII. 47: Satisfação Geral com a Coordenação de Curso. 

 

LÍDERES DE GRUPO DISCIPLINAR 

A relação interpessoal com os Líderes de Grupo Disciplinar é avaliada pelos Docentes 

num total de 17 respostas, verificando-se um “valor em falta”. O Gráfico VII.48 permite 

observar que a totalidade das opiniões dadas se encontra entre Satisfeito e Muito Satisfeito, 

reflectindo um sentimento muito positivo relativamente ao clima interpessoal entre Docentes 

e Líderes de Grupo Disciplinar. É de notar a elevada percentagem de respostas “Sem 

Opinião” que pode dever-se a um menor contacto com este grupo. 

 

 

  

 

 
 
 
 

Gráfico VII. 48: Satisfação Geral com os Líderes de Grupo Disciplinar. 

 

ORIENTADORES EDUCATIVOS DE TURMA (OET) 

A relação interpessoal com os OET é avaliada por Alunos e Docentes, num total de 112 

respostas. Na Tabela VII.24 observa-se que a maioria das respostas é de Satisfeito e Muito 

Satisfeito em ambos os grupos respondentes, revelando-se os Docentes mais satisfeitos. 
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 Alunos Docentes 

Sem Opinião 7,4% 5,9% 
Muito Insatisfeito 4,2% 0,0% 

Insatisfeito 1,1% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 8,4% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 7,4% 0,0% 

Satisfeito 31,6% 17,6% 
Muito Satisfeito 40,0% 76,5% 

Tabela VII. 24: Grau de Satisfação com os Orientadores Educativos de Turma. 

 
O Gráfico VII.49 mostra que existe um bom clima relacional com os Orientadores 

Educativos de Turma por parte de Alunos e Docentes, uma vez que mais de 80% das 

respostas se situam entre Ligeiramente e Muito Satisfeito. 

 

 
Gráfico VII. 49: Satisfação Geral com os Orientadores Educativos de Turma. 

 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A ÁREA RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

Após a análise das sete subáreas: Alunos, Turma, Docentes, Funcionários, Colegas de 

Trabalho, Coordenadores de Curso, Líderes de Grupo Disciplinar e Orientadores Educativos 

de Turma (OET); importa comparar os níveis de Satisfação e Insatisfação entre elas, assim 

como observar o Grau de Satisfação Total com as Relações Interpessoais. 

Comparando as subáreas em análise, como representa o Gráfico VII.50, é possível 

perceber que as relações interpessoais com os Colegas de Trabalho, avaliados pelos 

Funcionários, reúnem o maior nível de Satisfação, seguindo-se os Orientadores Educativos 

de Turma. É de notar que as respostas na área da Satisfação foram sempre superiores a 70%, 

excepto na avaliação das relações com os Docentes, que apresenta um grau insatisfação 

ligeiramente superior, proveniente das opiniões dadas pelos alunos. 
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Gráfico VII. 50: Satisfação Geral com cada Grupo Relacional. 

 

O grau de satisfação geral dos respondentes com todos os grupos relacionais avaliados 

pode ser observado no Gráfico VII.51 verificando-se que mais de 75% das respostas são de 

Satisfação, enquanto aproximadamente 11% se situa na área da Insatisfação, reflectindo 

assim um clima relacional bastante positivo entre os diversos actores. 

 
Gráfico VII. 51: Satisfação Geral com as Relações Interpessoais. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A DIMENSÃO HUMANA 

Após a análise das subdimensões Serviços, Hierarquia e Relações Interpessoais que 

compõem a Dimensão Humana importa comparar os níveis de Satisfação e Insatisfação em 

cada uma, assim como observar o Grau de Satisfação Total com esta dimensão. 

No Gráfico VII. 52 é possível perceber que a Dimensão Humana é positivamente 

avaliada, sendo as Relações Interpessoais a subdimensão com maior nível de Satisfação. 
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Gráfico VII. 52: Satisfação Geral com cada Subdimensão da Dimensão Humana. 

 

O Grau de Satisfação Geral dos respondentes em relação à Dimensão Humana pode ser 

observado no Gráfico VII.53 verificando-se que aproximadamente 68,2% das respostas são 

de Satisfação, enquanto aproximadamente 10% se situam na área da Insatisfação. 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico VII. 53: Satisfação Geral com a Dimensão Humana. 
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IV –  ANÁLISE DA DIMENSÃO LABORAL  

 

A Dimensão Laboral divide-se em duas subdimensões: Horário e Organização de Tarefas. 

O Horário é composto pela Organização do Horário, Assiduidade e Pontualidade. A 

Organização de Tarefas é composta pela Distribuição, Adequação, Explicação/Apoio, 

Autonomia e Desempenho. 

Serão analisadas as respostas de todas as escolas e centros em conjunto do grupo 

Funcionários (Funcionários e Estagiários). 

A Dimensão Laboral foi avaliada através da questão “Refira qual o seu Grau de Satisfação 

com a ORGANIZAÇÃO LABORAL enquanto funcionário da Cooptécnica em relação a 

(ao):”. 

1. HORÁRIO 

HORÁRIO 

O Horário foi avaliado pela totalidade dos Funcionários respondentes ao questionário, 

num total de 5 respostas, cuja distribuição pode observar-se no Gráfico VII.54. A maioria das 

respostas é de Muito Satisfeito, revelando que os Funcionários de Queluz estão satisfeitos 

com o seu horário, não se verificando qualquer resposta na área da insatisfação, o que 

representa um aspecto positivo. 

 
Gráfico VII. 54: Satisfação Geral com o Horário. 

ASSIDUIDADE 

A assiduidade foi igualmente avaliada num total de 5 respostas, cuja distribuição pode 

observar-se no Gráfico VII.55, verificando-se que todas as respostas são de Muito Satisfeito. 

Estes resultados demonstram que os Funcionários de Queluz estão bastante satisfeitos com a 

sua Assiduidade. 
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Gráfico VII. 55: Satisfação Geral com a Assiduidade. 

 

PONTUALIDADE 

No Gráfico VII.6 pode observar-se o grau de satisfação com a Pontualidade, tendo sido 

analisado através das 5 respostas dos Funcionários, verificando-se que todos estão Muito 

Satisfeitos. 

 
Gráfico VII. 56: Satisfação Geral com a Pontualidade. 

 

 

2. ORGANIZAÇÃO DE TAREFAS 

 

DISTRIBUIÇÃO 

A Distribuição de Tarefas foi avaliada com um total de 5 respostas, cuja distribuição pode 

observar-se no Gráfico VII. 57, encontrando-se alguma insatisfação, pois 60% das respostas 

estão na área de insatisfação e 20% de ligeira satisfação. 
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Gráfico VII. 57: Satisfação Geral com a Distribuição de Tarefas. 

 

 

 

ADEQUAÇÃO DAS TAREFAS 

Relativamente à Adequação de Tarefas, os 5 Funcionários respondentes de Queluz deram 

respostas sobretudo de satisfação, apesar de 20% se revelar ligeiramente insatisfeito, o que 

representa um aspecto a ter em atenção. 

 
Gráfico VII. 58: Satisfação Geral com a Adequação das Tarefas. 

 
APOIO 

O grau de satisfação com o Apoio é analisado a partir de 4 respostas no total, podendo 

observar-se no Gráfico VII.59 que a maioria das respostas se reúne na área da Satisfação, 

existindo 25% de respondentes insatisfeitos. 
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Gráfico VII. 59: Satisfação Geral com o Apoio. 

 

AUTONOMIA 

A Autonomia foi avaliada através da análise das 5 respostas, predominantemente 

positivas, apesar de 20% revelar insatisfação com a Autonomia laboral sentida, o que deve ser 

tido em atenção. 

 
Gráfico VII. 60: Satisfação Geral com a Autonomia. 

DESEMPENHO 

Relativamente ao Desempenho analisaram-se 5 respostas dos Funcionários, sobretudo de 

Muito Satisfeito, reflectindo uma avaliação muito positiva. 

 
Gráfico VII. 61: Satisfação Geral com o Desempenho. 
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GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A DIMENSÃO LABORAL 

Após a análise das subdimensões Horário e Organização de Tarefas que compõem a 

Dimensão Laboral importa comparar os níveis de Satisfação e Insatisfação em cada uma, 

assim como observar o Grau de Satisfação Total com esta dimensão. 

No Gráfico VII.62 é possível perceber que a Dimensão Laboral é positivamente 

avaliada, verificando-se que a área relativa ao Horário e o Desempenho reúnem o maior nível 

de Satisfação, enquanto o Apoio nas Tarefas laborais agrupou mais respostas de 

Insatisfação. 

 
Gráfico VII. 62: Satisfação Geral com cada Subdimensão da Dimensão Laboral. 

O Grau de Satisfação Geral dos respondentes em relação à Dimensão Laboral pode ser 

observado no Gráfico VII.63 verificando-se que aproximadamente 92% das respostas se 

encontram entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito, o que reflecte uma avaliação 

bastante positiva. 

 
Gráfico VII. 63: Satisfação Geral com a Dimensão Laboral. 
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V –  ANÁLISE DA DIMENSÃO PEDAGÓGICA  

A Dimensão Pedagógica divide-se em quatro subdimensões: Curso, Formação em 

Contexto de Trabalho, Projectos Finais e Aulas. No caso de Queluz, à data da aplicação dos 

questionários os alunos ainda não tinham passado pela experiência da Formação em Contexto 

de Trabalho nem pela Prova de Aptidão Final, pelo que serão analisadas as respostas dadas ao 

Questionário Geral por alunos no que se refere ao Curso que estão a frequentar e as respostas 

ao Questionário Pedagógico por alunos e Docentes relativamente às Aulas. 

1. CURSO 

A satisfação com o curso foi avaliada pelos Alunos no Questionário Geral através da 

resposta à questão: “Refira qual o seu grau de satisfação com o curso que está a frequentar”. 

Obtiveram-se 93 respostas, verificando-se 5 “valores em falta”. No Gráfico VII.64 pode 

verificar-se que prevalecem as respostas entre Ligeiramente e Muito Satisfeito e 7,5% na 

área da insatisfação, constituindo uma avaliação positiva. 

 

 

 

 

 

Gráfico VII. 64: Satisfação Geral com o Curso. 

 

2. PROJECTOS FINAIS 

 Relativamente aos projectos finais serão analisadas as respostas dadas ao Questionário 

Geral por Alunos e Docentes apenas no que se refere ao Projecto Tecnológico. É ainda 

importante notar que na altura da aplicação do questionário não se encontravam a frequentar a 

escola as turmas de 3º ano de escolaridade do EP, pelo que não existem dados sobre o grau de 

satisfação geral em relação à Prova de Aptidão Profissional. 
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PROJECTO TECNOLÓGICO 

O Projecto Tecnológico (PT) foi avaliado no Questionário Geral pelos Alunos do 2º e 

escolaridade de EP e pelos Docentes, através da questão “Refira qual o seu grau de satisfação 

com o(a) o Projecto Tecnológico”.  

Na Tabela VII.25 encontram-se distribuídas as respostas de um total de 95 Alunos e 17 

Docentes, podendo observar-se que a maioria dos alunos e dos Docentes encontra-se 

Satisfeito com os Projectos Tecnológicos.  

 Alunos Docentes 
Sem Opinião 40,0% 52,9% 

Muito Insatisfeito 4,2% 0,0% 
Insatisfeito 3,2% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 5,3% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 9,5% 0,0% 

Satisfeito 25,3% 17,6% 
Muito Satisfeito 12,6% 29,4% 

Tabela VII. 25: Grau de Satisfação com os Projectos Tecnológicos 

No Gráfico VII.65 pode verificar-se que existe uma elevada percentagem de respostas 

“Sem Opinião” e que as respostas com opinião encontram-se sobretudo entre Ligeiramente e 

Muito Satisfeito, o que constitui um aspecto positivo. 

 
Gráfico VII. 65: Satisfação Geral com o Projecto Tecnológico. 
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VI –  ANÁLISE DA DIMENSÃO RELAÇÃO COM O EXTERI OR 

 

A Dimensão de Relação com o Exterior foi avaliada em Queluz nas subdimensões Oferta 

Educativa, Divulgação e Matrícula/Inscrição.  

1. OFERTA EDUCATIVA 

A Oferta Educativa foi avaliada no Questionário Geral através da questão “Refira qual o 

seu Grau de Satisfação com a Oferta Educativa” (cursos existentes). Os valores percentuais 

decorrem da análise de 95 respostas no grupo de Alunos e de 17 respostas no grupo dos 

Docentes. 

A satisfação em relação à Oferta Educativa para cada grupo respondente pode observar-se 

na Tabela VII. 26, verificando-se que a maioria das respostas é de Satisfeito. Observa-se que 

os Alunos revelam-se mais insatisfeitos com a Oferta Educativa, e uma elevada percentagem 

de respostas “Sem Opinião”, no caso dos Docentes.  

 Alunos Docentes 

Sem Opinião 10,5% 35,3% 
Muito Insatisfeito 7,4% 0,0% 

Insatisfeito 4,2% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 2,1% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 13,7% 5,9% 

Satisfeito 40,0% 29,4% 
Muito Satisfeito 22,1% 29,4% 

Tabela VII. 26: Grau de Satisfação com a Oferta Educativa. 

No Gráfico VII.66 pode observar-se a distribuição das respostas de Alunos e Docentes, 

verificando-se que a maioria das respostas é de Satisfeito, e a área de satisfação reúne o maior 

número de respostas (>70%). 

 

 

 

 

 

Gráfico VII. 66: Satisfação Geral com a Oferta Educativa. 
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2. DIVULGAÇÃO DA OFERTA 

A divulgação foi avaliada pelos Alunos no Questionário Geral através questão “Refira 

qual o seu grau de satisfação com a divulgação da oferta formativa”, num total de 95 

questionários analisados. As respostas obtidas apresentam-se no Gráfico VII.67, de acordo 

com o qual se pode verificar que a maioria das respostas é de Satisfeito, e que 

aproximadamente 18% se posiciona entre Ligeiramente e Muito Insatisfeito. 

 

 

 

 

 

Gráfico VII. 67: Satisfação Geral com a Divulgação. 
 

3. MATRÍCULA/INSCRIÇÃO 

Por fim, na dimensão de Relação com o Exterior foi avaliado o processo de Matrícula, no 

Questionário Geral, através da questão “Qual o seu grau de satisfação com o processo de 

matrícula/inscrição”. As respostas dos 95 alunos podem observar-se no Gráfico VII.68, 

verificando-se que a maior percentagem de respostas é dada na área de satisfação, contudo, é 

de notar que cerca de 30% das respostas se encontram na área de insatisfação, entre 

Ligeiramente Insatisfeito e Muito Insatisfeito, o que representa um aspecto negativo, a ser 

analisado e corrigido futuramente. 

 

 

 

 
Gráfico VII. 68: Satisfação Geral com a Matrícula/Inscrição. 
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VII  –  ANÁLISE DA SATISFAÇÃ O COM A AVALIAÇÃO DA  QUALIDADE DA ESCOLA  

No Questionário Geral foi pedido aos respondentes que revelassem o seu grau de 

satisfação com o presente estudo através da questão “Refira qual o seu grau de satisfação com 

o estudo acerca da qualidade da escola – o questionário que está a preencher”. 

A distribuição das 91 respostas pode observar-se na Tabela VII.27, onde se verifica que as 

respostas se situam predominantemente na área de satisfação, verificando-se que os Docentes 

avaliam mais positivamente este estudo. Ainda assim, verifica-se que os Docentes e 

Funcionários revelam algumas respostas de Insatisfeito, enquanto os alunos evidenciam uma 

elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”.  

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 22,6% 17,6% 20,0% 
Muito Insatisfeito 6,5% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 3,2% 11,8% 20,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 3,2% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 9,7% 17,6% 40,0% 

Satisfeito 33,3% 29,4% 20,0% 
Muito Satisfeito 21,5% 23,5% 0,0% 

Tabela VII. 27: Grau de Satisfação com o estudo ApQ. 

No Gráfico VII.69 verifica-se a predominância de respostas entre Satisfeito e Muito 

Satisfeito, apesar de 13% das respostas ser de insatisfação. 

  

 

 

 

 

Gráfico VII. 69: Satisfação Geral com o estudo ApQ.   
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VIII  –  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS -  QUELUZ 

Após a apresentação dos resultados gerais e sua análise encontra-se que os respondentes 

estão sobretudo Satisfeitos com a EPGE de Queluz, uma vez que em todos os domínios de 

avaliação as respostas entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito, ou seja, as respostas na 

área da satisfação, foram sempre superiores às respostas de insatisfação. Contudo, há alguns 

aspectos com algum grau de insatisfação que merecem especial atenção. 

Para facilitar a análise comparativa dos resultados foram organizadas 5 tabelas de 

síntese, uma para cada dimensão. É de notar que as percentagens apresentadas nem sempre 

totalizam os 100% pois representam apenas as respostas com opinião, a restante percentagem, 

a das respostas “Sem Opinião”, não é apresentada nas tabelas. 

 

A Dimensão Física obteve, de uma forma geral, 48,8% das respostas na área de 

Satisfação, enquanto cerca de 41,4% se situa na área da Insatisfação, o que constitui uma 

avaliação pouco positiva, que pode ser analisada em maior pormenor na Tabela VII.28. Pode 

observar-se ainda que além de a percentagem de insatisfação ser relevante, ela distribui-se de 

uma forma geral por todos os respondentes, apesar de ser superior no caso dos Alunos. 

Dimensão Física Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos 

Respondentes 
com mais 

respostas na 
área de 

Insatisfação 
% Respostas 

na área de 
Satisfação 

% Respostas na 
área de 

Insatisfação 
Espaço Envolvente 62 37 -- 

Corredores A/D/F 50 48 A/D/F 
Secretaria A/D/F 67 32 A 
Recepção A/D/F 67 32 F/A 

Salas de Apoio 28 71 -- 
Instalações Sanitárias A/D/F 28 71 A 

Salas de Trabalho 43 36 -- 
Local de Trabalho F 60 40 F 
Sala de Professores D 28 61 D 

Sala de Coordenação D 41 6 D 
Salas de Aula Valor Médio de Satisfação = 3,3 

-- 

A/D 

Salas Mais 
Satisfatórias 

Salas a Ter em 
Atenção 

9 3, 11, 12, 14, 
17, Ginásio A/D 

 16, 18 A 
Tabela VII.28: Síntese da Avaliação à Dimensão Física 

 

Pode observar-se na tabela que os Espaços envolventes reúnem cerca de 37% de 

insatisfação, especialmente os Corredores, para todos os respondentes. Importa analisar que 
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características tornam estes espaços tão pouco satisfatórios para os utilizadores, isto é, se as 

dimensões, o mobiliário, a luminosidade, climatização, etc. 

As Instalações Sanitárias desta escola foram avaliadas de forma bastante negativa, 

sobretudo pelos Alunos, requerendo uma análise da situação que permita encontrar a origem 

do descontentamento dos utilizadores deste espaço, a fim de serem propostas melhorias ao 

mesmo. 

 

No que respeita à Dimensão Humana a maioria das respostas foram de satisfação, 

como se pode constatar na Tabela VII.29. Ao nível dos Serviços, a Recepção foi o melhor 

avaliado, enquanto a Secretaria obteve mais respostas de insatisfação, sobretudo, dos Alunos, 

constituindo um aspecto a ter em conta, para entender os motivos da insatisfação revelada. 

Dimensão Humana Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos 

Respondentes 
com mais 

respostas na 
área de 

Insatisfação 
% Respostas 

na área de 
Satisfação 

% Respostas na 
área de 

Insatisfação 

Serviços 63 13 -- 
Recepção A/D/F 80 19 A 
Secretaria A/D/F 70 27 A 

Serviços Financeiros D/F 65 4 F 
Recursos Humanos D/F 70 13 D 

SAD D/F 32 0 -- 
Publicações Periódicas 30 18 -- 

Revista A/D/F 37 17 A 
Newsletter A/D/F 22 19 A 

Hierarquia 63 5 -- 
Direcção A/D/F 48 16 A 

Director Geral D/F 56 4 D 
Director de Recursos Humanos D/F 54 9 F 
Chefe de Serviços Financeiros D/F 45 0 -- 

Direcção Pedagógica D 88 0 -- 
Direcção de Pólo A/D/F 68 8 A 

Chefia Directa F 80 0 -- 
Relações Interpessoais 78 11 -- 

Alunos A/D 79 18 A 
Turma A 71 25 A 

Docentes A/D 66 10 A 
Funcionários A/D/F 70 16 A 

Colegas de Trabalho F 100 0 -- 
Coordenadores de Curso A/D 80 10 A 

Líderes do Grupo Disciplinar D 76 0 -- 
Orient. Educ. de Turma A/D 81 12 A 

Tabela VII.29: Síntese da Avaliação à Dimensão Humana 
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À semelhança da avaliação feita no ano anterior, a Revista Eiffel e a Newsletter têm um 

elevado número de respostas “Sem Opinião”, revelando possivelmente um algum 

desconhecimento das publicações, especialmente no grupo dos Alunos, apesar de 

predominarem respostas na área de satisfação, face às de insatisfação. 

Na avaliação realizada à Hierarquia, a Direcção Pedagógica obteve a maior 

percentagem de respostas de satisfação, seguindo-se a Chefia Directa, considerando-se estes 

dois grupos hierárquicos como pontos fortes nesta escola. 

No domínio das Relações Interpessoais todas as áreas reuniram elevada satisfação, 

apenas a Turma obteve valores mais baixos. Comparando as subáreas em análise, é possível 

perceber que as relações interpessoais com os Colegas de Trabalho são aquelas com maior 

nível de Satisfação, o que constitui um aspecto bastante positivo, quer para o ambiente 

interpessoal no local de trabalho. Também os OET tiveram uma avaliação muito positiva, 

apesar de os Alunos terem revelado algumas respostas de insatisfação.   

 

A Dimensão Laboral foi, de um modo geral, avaliada de forma muito positiva, como é 

possível observar na Tabela VII.30, especialmente nas questões relacionadas com o Horário 

dos Funcionários e o seu cumprimento, o que constitui um ponto forte. Também ao nível da 

Organização das tarefas a avaliação é muito positiva, apenas se encontrando valores mais 

elevados de descontentamento ao nível do Apoio sentido pelos Funcionário para o 

desempenho das suas tarefas. 

Dimensão Laboral Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos 

Respondentes 
com mais 

respostas na 
área de 

Insatisfação 
% Respostas 

na área de 
Satisfação 

% Respostas 
na área de 

Insatisfação 
Horário 100 0 -- 

Horário F 100 0 -- 
Assiduidade F 100 0 -- 
Pontualidade F 100 0 -- 

Organização de Tarefas 87 13 -- 
Distribuição F 100 0 -- 

Adequação das Tarefas F 80 20 F 
Apoio F 75 25 F 

Autonomia F 80 20 F 
Desempenho F 100 0 -- 

Tabela VII.30: Síntese da Avaliação à Dimensão Laboral 
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Na Dimensão Pedagógica, o Curso foi a área onde os respondentes revelaram maior 

satisfação, constituindo um ponto forte nesta escola. Tal como se pode observar na Tabela 

VII.31, também o Projecto Tecnológico foi avaliado positivamente.  

Dimensão Pedagógica Respondent
es 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos 

Respondentes 
com mais 

respostas na 
área de 

Insatisfação 
% Respostas 

na área de 
Satisfação 

% Respostas 
na área de 

Insatisfação 
Curso A 83 7 A 

Projectos Finais 47 13 -- 
Projecto Tecnológico A/D 47 13 A 

Tabela VII.31: Síntese da Avaliação à Dimensão Pedagógica 

 

A análise da Dimensão de Relação com o Exterior evidenciou sobretudo uma 

avaliação positiva, sendo que a Oferta Educativa foi a área que reuniu mais satisfação. É ainda 

de referir que o processo de Matrícula reuniu algumas respostas na área de insatisfação, 

apesar de prevalecerem respostas entre Satisfeito e Muito Satisfeito. Contudo, é importante 

averiguar que aspectos do processo de Matrícula foram considerados insatisfatórios pelos 

Alunos. 

Dimensão Relação com 
Exterior Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos 

Respondentes 
com mais 

respostas na 
área de 

Insatisfação 
% Respostas 

na área de 
Satisfação 

% Respostas 
na área de 

Insatisfação 
Oferta Educativa A/D 74 12 A 

Divulgação A 64 18 A 
Matrícula A 64 30 A 

Tabela VII.32: Síntese da Avaliação à Dimensão Relação com o Exterior 

 

Concluída esta análise importa notar que alguns pontos desta avaliação permitiram 

identificar pontos fortes, nomeadamente ao nível da Dimensão Humana e Laboral, enquanto a 

dimensão Física obteve uma avaliação menos positiva, especialmente as instalações 

sanitárias, e de uma forma geral as salas de aulas, que constituem pontos fracos que merecem 

atenção e intervenção para a melhoria. 
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VIII - VENDA NOVA 
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I  -  CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES 

 

1. QUESTIONÁRIO GERAL 

Na escola da Venda Nova responderam 456 indivíduos que representam 

aproximadamente 28% do total de respondentes, sendo a escola mais representativa. Na 

indicação da categoria de respondente existem 4 "valores em falta", pelo que, na Tabela 

VIII.1 encontra-se a distribuição de 452 respostas pelas cinco categorias. Na escola da Venda 

Nova existem, além dos cursos do Ensino Profissional de nível 3 e dos cursos de Educação 

e Formação de Jovens de nível 2, os cursos de Sistema de Aprendizagem, os cursos EFA e 

as Formações Modulares. É também o pólo com mais Funcionários, uma vez que é a sede. 

CATEGORIA DE 

RESPONDENTE 
NÚMERO PERCENTAGEM  

Alunos 308 68,1 

Formandos 50 11,1 

Docentes/Formadores 52 11,5 

Mediadores de EFA 1 0,2 

Funcionários 41 9,1 

Total 452 100,0 

Tabela VIII. 1: Distribuição dos Respondentes por Categoria 

 

Relativamente aos Alunos/Formandos é de referir a distribuição por curso, encontrando-

se no Gráfico VIII.1 as percentagens de Alunos/Formandos respondentes a frequentar cada 

um dos cursos de Ensino Profissional (EP): Animação Sociocultural (ASC), Técnico de 

Apoio à Infância (TAI), Técnico de Comunicação, Marketing e Relações Públicas e 

Publicidade (TCMRPP), Técnico de Design (TD), Técnico de Electrónica, Automação e 

Comando (TEAC), Técnico de Energias Renováveis (TER), Técnico de Gestão (TG), Técnico 

de Gestão de Equipamentos Informáticos (TGEI), e Técnico de Multimédia (TM); Cursos de 

Educação Formação (CEF) de Práticas de Acção Educativa (PAE) e de Instalação e 

Reparação de Computadores (IRC); Cursos de Sistema de Aprendizagem (SA) o de 

Assistente Comercial Bancário (ACB) e de Técnico de Seguros (TS); Cursos de Educação e 

Formação de Adultos (EFA) o curso de EFA de Técnicas Administrativas (EFA_TA), de EFA 

de Técnico de Informática, Instalação e Gestão de Redes (EFA_TIIGR) e de EFA de Acção 

Educativa (EFA_AE) e a Formação Modular (FM) de Ciências Informáticas (FM_CI).  
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No caso dos cursos de EP verifica-se que existem mais Alunos no curso de TM. No que 

respeita aos CEF o curso de PAE regista um maior número de Alunos e no caso dos cursos de 

SA, é o de ACB que obtém maior número de respondentes. Em formação de Adultos observa-

se um maior número de formandos no Curso EFA_TIIGR. 

 

Gráfico VIII. 1: Alunos por Curso na Escola da Venda Nova. 
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Questionário Pedagógico de Alunos 

O Questionário Pedagógico de Alunos obteve o preenchimento de 3195 questionários de 

Alunos/formandos Venda Nova, que se distribuem pelos anos, cursos e turmas como mostra o 

Gráfico VIII.2.  

O maior número de respostas por curso foi de Técnico de Multimédia (TM) que no total 

apresentam 14,8% das respostas e o de Técnico de Apoio à Infância (TAI), com 11% do total 

de respostas. 

 
Gráfico VIII. 2: Alunos/Formandos por Ano, Turma e Curso - Venda Nova. 

 

Relativamente ao tipo de aula onde foi respondido o questionário, a maioria foi 

respondida em Aulas Teóricas (1625 respostas), seguida de aulas Práticas (1274 respostas) e 

em Sessões de Formação no caso dos Formandos de EFA, num total de 267 respostas, 

verificando-se 29 “valores em falta”. 
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Questionário Pedagógico de Docentes 

Na Venda Nova obtiveram-se 254 Questionários Pedagógico de Docentes preenchidos, 

que se distribuem pelos anos, cursos e turmas como mostra o Gráfico VIII.3. O maior número 

de respostas por curso foi o de Técnico de Multimédia (TM) com 17,3% das respostas, e 

ainda o curso de Técnico de Apoio à Infância (TAI), com aproximadamente 14% do total de 

respostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico VIII.3: Docentes/Formadores por Ano, Curso e Turma. 

 

Relativamente ao tipo de aula onde foi respondido o questionário, 122 respostas foram 

obtidas em Aulas Teóricas, 101 em aulas Práticas e 25 em Sessões de Formação, 

registando-se 6 “valores em falta”. 
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II  –  ANÁLISE DA DIMENSÃO FÍSICA 

 

A Dimensão Física organiza-se em três subdimensões: Espaço Envolvente, Salas de 

Trabalho e Salas de Apoio. Por sua vez, cada subdimensão divide-se em áreas, 

nomeadamente, o Espaço Envolvente decompõe-se em Corredores, Pátios, Reprografia, 

Secretaria e Recepção; as Salas de Trabalho dividem-se em Local de Trabalho, Sala de 

Professores e Sala de Coordenação; e por fim, as Salas de Apoio são constituídas pelo Bar, 

Centro de Recursos, Sala de Alunos, Auditório e Instalações Sanitárias. 

Cada uma das áreas foram avaliadas através da questão “Refira qual o seu Grau de 

Satisfação em relação aos seguintes ESPAÇOS FÍSICOS (ambiente, limpeza, dimensões, 

recursos) ”.  

Serão analisadas as respostas de todas as áreas em conjunto e separadamente dos três 

grandes grupos de respondentes: Discentes (Alunos de EP, CEF e SA; Formandos de EFA e 

de Formações Modulares), Docentes (Docentes, Formadores de EFA e Mediadores de EFA) e 

Funcionários (Funcionários e Estagiários). 

1. ESPAÇO ENVOLVENTE 

CORREDORES 

Os Corredores foram avaliados por todos os grupos respondentes num total de 452 

respostas, 357 respostas no grupo Discentes, sendo 307 de Alunos e 50 de Formandos; 53 

respostas no grupo Docentes, 25 de Docentes, 27 de Formadores e 1 de Mediadores de EF; e 

92 no grupo Funcionários, 40 de Funcionários e 1 de Estagiários. Verificam-se 5 "valores em 

falta". 

A satisfação em relação aos Corredores para cada grupo respondente pode observar-se na 

Tabela VIII.2.  

 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 0,3% 1,9% 2,4% 
Muito Insatisfeito 2,5% 1,9% 2,4% 

Insatisfeito 7,8% 15,1% 2,4% 
Ligeiramente Insatisfeito 8,4% 15,1% 9,8% 
Ligeiramente Satisfeito 23,0% 13,2% 26,8% 

Satisfeito 50,7% 47,2% 51,2% 
Muito Satisfeito 7,3% 5,7% 4,9% 

Tabela VIII.2: Grau de Satisfação com os Corredores. 

Verifica-se que a maioria das respostas de avaliação é de Satisfeito, nos três grupos, 

sendo os Docentes o grupo com mais respostas de Insatisfação e os Funcionários o grupo 
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com maior percentagem de respostas de Ligeiramente e Muito Satisfeito, embora no grupo 

Discente também se verifique um nível de Satisfação com os Corredores muito semelhante 

ao dos Funcionários. 

No Gráfico VIII.4 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que a maioria das respostas está entre Ligeiramente e Muito Satisfeito 

(79,4%), apesar de 20% das opiniões se encontrarem na área da insatisfação, reflectindo 

assim algum descontentamento com os Corredores desta escola. 

 

 

 

 

 

Gráfico VIII.4: Satisfação Geral com os Corredores. 

 

PÁTIOS 

Os Pátios foram avaliados por todos os grupos respondentes num total de 452 respostas, 

registando-se quatro “valores em falta”. Na Tabela VIII.3 pode-se observar o grau de 

satisfação em relação aos Pátios para cada grupo de respondentes. 

 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 3,6% 13,2% 4,9% 
Muito Insatisfeito 4,8% 5,7% 0,0% 

Insatisfeito 9,2% 7,5% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 11,2% 3,8% 2,4% 
Ligeiramente Satisfeito 21,0% 13,2% 31,7% 

Satisfeito 42,6% 47,2% 51,2% 
Muito Satisfeito 7,8% 9,4% 9,8% 

 Tabela VIII.3: Grau de Satisfação com os Pátios. 

Verifica-se que a maioria das respostas de avaliação situa-se entre Satisfeito e Muito 

Satisfeito nos três grupos, sendo os Alunos o grupo menos satisfeito com os pátios.  

No Gráfico VIII.5 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que a maioria dos respondentes, cerca de 73% refere estar entre Ligeiramente 

e Muito Satisfeito, observando-se ainda que aproximadamente 22% das respostas situam-se 
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na área da insatisfação, valores que justificam uma análise desta questão, no sentido de 

compreender os aspectos menos satisfatórios dos pátios, de forma a poder corrigi-los. 

 
Gráfico VIII. 5: Satisfação Geral com os Pátios. 

 
 

SECRETARIA 

A Secretaria foi avaliada por todos os grupos respondentes num total de 450 respostas, 

contabilizando-se 6 “valores em falta”. 

A satisfação em relação aos espaços da Secretaria para cada grupo respondente pode 

observar-se na Tabela VIII.4. Pode verificar-se que a maioria das respostas dos três grupos 

encontra-se entre Satisfeito e Muito Satisfeito, sendo os Discentes o grupo que apresenta 

mais respostas na área da insatisfação. 

 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 7,0% 7,5% 9,8% 
Muito Insatisfeito 3,1% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 8,4% 5,7% 7,3% 
Ligeiramente Insatisfeito 8,7% 1,9% 4,9% 
Ligeiramente Satisfeito 16,6% 7,5% 12,2% 

Satisfeito 46,6% 43,4% 53,7% 
Muito Satisfeito 9,6% 34,0% 12,2% 

Tabela VIII.4: Grau de Satisfação com a Secretaria. 

No Gráfico VIII.6 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que a maioria das respostas encontra-se na área de Satisfação (74,7%). 
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Gráfico VIII.6: Satisfação Geral com a Secretaria. 

RECEPÇÃO 

A Recepção foi avaliada por todos os grupos respondentes num total de 449 respostas, 

verificando-se 13 "valores em falta". 

A satisfação em relação aos espaços de Recepção para cada grupo respondente pode 

observar-se na Tabela VIII.5. Verifica-se que a maioria das respostas de avaliação é de 

Satisfeito, nos três grupos, sendo os Docentes o grupo com mais respostas de Muito 

Satisfeito. O grupo Discente é aquele que demonstra menor satisfação com este espaço. 

 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 4,9% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 3,7% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 5,4% 1,9% 7,3% 
Ligeiramente Insatisfeito 10,0% 3,8% 2,4% 
Ligeiramente Satisfeito 17,2% 7,5% 12,2% 

Satisfeito 45,3% 56,6% 61,0% 
Muito Satisfeito 13,5% 30,2% 17,1% 

Tabela VIII.5: Grau de Satisfação com a Recepção. 

No Gráfico VIII.7 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que a maioria das respostas se encontra na área de Satisfação (79,5%), 

enquanto aproximadamente 17% reside na área de insatisfação. 

 
Gráfico VIII.7: Satisfação Geral com a Recepção. 
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2. SALAS DE APOIO 

BAR 

O espaço de Bar foi avaliado por todos os grupos respondentes num total de 447 

respostas, observando-se 9 “valores em falta”. Na Tabela VIII.6 pode observar-se que a 

maioria das respostas de avaliação é de Satisfeito, nos três grupos, sendo os Funcionários o 

grupo com mais respostas na área da satisfação. O grupo Discente é aquele onde se verifica o 

menor nível de satisfação, apesar de 74% serem respostas de satisfação. 

 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 4,0% 9,4% 0,0% 
Muito Insatisfeito 5,4% 1,9% 7,3% 

Insatisfeito 7,6% 7,5% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 8,8% 7,5% 7,3% 
Ligeiramente Satisfeito 20,4% 18,9% 14,6% 

Satisfeito 36,5% 47,2% 53,7% 
Muito Satisfeito 17,3% 7,5% 17,1% 

Tabela VIII.6: Grau de Satisfação com o espaço do Bar. 

No Gráfico VIII.8 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que a maioria das respostas se encontra entre Ligeiramente e Muito Satisfeito 

(75,2%), embora se observe que aproximadamente 21% das respostas situam-se na área da 

insatisfação, o que denota algum descontentamento com o espaço de Bar da escola, devendo 

este aspecto ser analisado, no sentido de se entender o que torna o bar um espaço menos 

satisfatório, sobretudo para os Funcionários, como mostra a Tabela VIII.6. 

 
Gráfico VIII.8: Satisfação Geral com o espaço do Bar. 

 

CENTRO DE RECURSOS 

O espaço de Centro de Recursos foi avaliado por todos os grupos respondentes num 

total de 448 respostas e na Tabela VIII.7 pode observar-se que a maioria das respostas de 
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avaliação é de Satisfeito, nos três grupos, sendo os Docentes o grupo com mais respostas de 

Satisfeito. O grupo Discente é aquele onde se verifica o maior nível de Insatisfação com 

10,5% de respostas de Muito Insatisfeito. Existe uma elevada percentagem de respostas “Sem 

Opinião”, sobretudo no grupo de Funcionários que pode dever-se a uma menor utilização 

deste espaço. 

 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 13,0% 11,3% 22,0% 
Muito Insatisfeito 10,5% 3,8% 0,0% 

Insatisfeito 14,7% 11,3% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 13,0% 3,8% 9,8% 
Ligeiramente Satisfeito 20,9% 15,1% 17,1% 

Satisfeito 24,0% 45,3% 41,5% 
Muito Satisfeito 4,0% 9,4% 9,8% 

Tabela VIII. 7: Grau de Satisfação com o espaço do Centro de Recursos. 

No Gráfico VIII.9 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que apesar de a maioria das respostas se encontrar entre Ligeiramente e Muito 

Satisfeito (53,1%), 33,3% das opiniões situam-se na área da Insatisfação o que constitui um 

elevado grau de descontentamento com o espaço do Centro de Recursos, que deve ser 

analisado, no sentido de se entender as razões deste descontentamento, possibilitando a sua 

melhoria. 

 
Gráfico VIII. 9: Satisfação Geral com o espaço do Centro de Recursos. 

 

AUDITÓRIO 

O Auditório foi avaliado por todos os grupos por um total de 445 respostas, verificando-se 

onze “valores em falta”. Na Tabela VIII.8 podemos observar a satisfação em relação a este 

espaço para cada grupo de respondentes. Pode verificar-se que no geral, os três grupos 

mostram-se maioritariamente satisfeitos, sendo que os Discentes são o grupo com mais 



Análise por Escola – VIII – Venda Nova                484 

 

Relatório ApQ  GIPE 

respostas na área da insatisfação. É de notar ainda a elevada percentagem de respostas “Sem 

Opinião”, sobretudo no grupo dos Docentes.   

 Alunos Docentes Funcionários 

Sem Opinião 9,1% 22,6% 19,5% 
Muito Insatisfeito 1,7% 1,9% 0,0% 

Insatisfeito 5,7% 3,8% 2,4% 
Ligeiramente Insatisfeito 5,1% 5,7% 2,4% 
Ligeiramente Satisfeito 13,4% 9,4% 17,1% 

Satisfeito 45,0% 41,5% 43,9% 
Muito Satisfeito 19,9% 15,1% 14,6% 

Tabela VIII. 8: Grau de Satisfação com o Auditório. 

No Gráfico VIII.10 encontram-se distribuídas as respostas por grau de satisfação geral, 

verificando-se que a maioria das respostas, cerca de 77%, encontra-se entre Ligeiramente e 

Muito Satisfeito e 12% das respostas na área negativa. 

 
Gráfico VIII. 10: Satisfação Geral com o Auditório. 

 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

As Instalações Sanitárias foram avaliadas por todos os grupos respondentes num total de 

442 questionários analisados, verificando-se 14 “valores em falta”. Pode observar-se na 

Tabela VIII.9 que a avaliação feita pelos três grupos de respondentes foi sobretudo de 

Satisfeito, verificando-se que os Docentes apresentam mais respostas positivas, enquanto os 

Discentes são o grupo com mais respostas de Muito Insatisfeito (14,4%).  

 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 3,7% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 14,4% 3,6% 9,8% 

Insatisfeito 14,1% 10,7% 12,2% 
Ligeiramente Insatisfeito 14,7% 0,0% 7,3% 
Ligeiramente Satisfeito 18,7% 32,1% 14,6% 

Satisfeito 28,4% 53,6% 51,2% 
Muito Satisfeito 6,0% 0,0% 4,9% 

Tabela VIII.9: Grau de Satisfação com as Instalações Sanitárias. 
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No Gráfico VIII.11 pode observar-se o grau de satisfação geral dos respondentes, 

verificando-se que, embora 57,5% das respostas se encontrem entre Ligeiramente Satisfeito 

e Muito Satisfeito, cerca de 40% situa-se ao nível da Insatisfação, em que 13% dos 

respondentes estão Muito Insatisfeitos com as Instalações Sanitárias, o que representa uma 

avaliação negativa a este espaço, que deve merecer a melhor atenção, procurando explicitar os 

aspectos que originaram esta avaliação negativa, de forma a delinear um plano de melhoria 

que permita ultrapassar os problemas encontrados neste espaço. 

 
Gráfico VIII. 11: Satisfação Geral com as Instalações Sanitárias. 

 

3. SALAS DE TRABALHO 

LOCAL DE TRABALHO 

O Local de Trabalho foi avaliado apenas pelo grupo dos Funcionários, num total de 41 

respostas. 

Verifica-se no Gráfico VIII.12 que a maioria das respostas dos Funcionários é de 

Satisfeito, sendo que 29,3% refere estar Muito Satisfeito. Apesar de 7,3% dos respondentes 

se situar entre Ligeiramente Insatisfeito e Insatisfeito, não existem respostas de Muito 

Insatisfeito. De uma forma geral, verifica-se uma avaliação positiva dos Funcionários da 

Escola em relação ao seu local de trabalho. 

 
Gráfico VIII. 12: Satisfação Geral com o Local de Trabalho. 
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SALA DE PROFESSORES 

O espaço Sala de Professores foi avaliado pelos Docentes, contabilizando-se apenas as 

respostas de 25 Docentes e 27 Formadores num total de 52 questionários analisados.  

Pode observar-se no Gráfico VIII.13 que existe alguma insatisfação com a Sala de 

Professores (aproximadamente 30% das respostas entre Ligeiramente e Muito Insatisfeito), 

embora a maioria das respostas dos Docentes se encontre entre Ligeiramente e Muito 

Satisfeito (69,2%). Deste modo, será importante encontrar as razões que levam os Docentes a 

uma avaliação menos positiva, no sentido de traçar planos de melhoria. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gráfico VIII. 13: Satisfação Geral com a Sala de Professores. 

SALA DE COORDENAÇÃO 

A Sala de Coordenação foi avaliada pelo grupo dos Docentes, contabilizando-se 

também as respostas dos Formadores, num total de 52 questionários. Verifica-se no Gráfico 

VIII.14 que a maioria das respostas são “Sem Opinião”, possivelmente porque os Docentes 

respondentes não utilizam a sala, contudo a avaliação com opinião é sobretudo positiva. 

 
Gráfico VIII. 14: Satisfação Geral com a Sala de Coordenação. 
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4. SALAS DE AULAS 

 

As Salas de Aula foram avaliadas nas áreas de Ambiente, Mobiliário, Limpeza, 

Dimensão e Recursos Materiais no Questionário Pedagógico de Alunos e Docentes através 

da questão: 

Ambiente  

Qual o seu Grau de Satisfação com:  Subáreas 

1 A climatização (temperatura, ar, humidade) Climatização 

2 A iluminação da sala Iluminação 

3 A acústica, isto é, a sala permite que se ouça bem o que se diz, em qualquer ponto da sala Acústica 

4 O nível de ruído Ruído 

 

Mobiliário  

Qual o seu Grau de Satisfação com:  Subáreas 

5 A adequação do mobiliário a estas aulas/sessões Adequação 

6 A quantidade de mobiliário existente Quantidade 

 

Condições do Espaço  
Qual o seu Grau de Satisfação com:  Subáreas 

7 A limpeza da sala Limpeza 

8 O espaço existente na sala para o desenvolvimento destas aulas/sessões Espaço 

 

Recursos Materiais 
Qual o seu Grau de Satisfação com:  Subáreas 

9 A adequação dos equipamentos tecnológicos (ex. computadores, videoprojector) a estas aulas/sessões Adequação 

10 O número de equipamentos tecnológicos disponíveis para estas aulas/sessões Quantidade 

11 A possibilidade de utilizar os equipamentos tecnológicos existentes na sala Possibilidade de Utilização 

 

As Salas de Aulas foram avaliadas através de uma escala compreendida entre 1 (um) e 

6 (seis), onde 1 corresponde a Muito Insatisfeito e 6 a Muito Satisfeito. Os dados foram 

analisados e organizam-se os resultados através de Tabela VIII.10 que mostram as médias de 

satisfação. A média será um valor decimal entre 1 (um) e 6 (seis), considerando-se as 

respostas dadas até 3 (três) como respostas na área de Insatisfação e, a partir de 4 (quatro) 

na área de Satisfação. 

Considerando 35 salas avaliadas na Venda Nova foram analisados os dados relativos a 

uma média de 2878 respostas dadas pelos Alunos (Alunos/Formandos) e das 243 avaliações 

feitas pelos Docentes (Docentes e Formadores), numa média total de 3121 respostas em 

relação às salas de aulas e ginásio.  

Na Tabela VIII.10 pode observar-se o número das salas e o tipo de Sala correspondente.  
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Tipo de Sala N.º das Salas 

Sala Teórica 1, 4, 6, 7, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 36, 37, 38, 39, e 40 
Laboratório de Informática 5, 8, 9, 15, 16, 31 e 32 
Laboratório de Hardware 14 e 20 

Sala Teórica e de Expressão Musical 10 
Sala de Desenho 24 e 29 

Sala de Expressão Corporal, Dramática e de EF 11 e 13 
Sala Teórica-Prática 23 

Sala de Expressão Plástica 34 
Oficina 65 
Ginásio Ginásio 

Tabela VIII.10: Número e Tipo de Salas 

As salas de aula da Venda Nova foram avaliadas por cada turma de acordo com a 

disciplina que estava a ser leccionada à data da aplicação do questionário. Assim, uma turma 

que tivesse, por hipótese, quatro aulas de diferentes disciplinas na mesma sala poderá ter 

respondido às perguntas relativas a essa sala quatro vezes, pois, entende-se que de acordo com 

o tipo de aula – teórica ou prática, e os requisitos da disciplina, a sala pode estar mais ou 

menos adequada, logo ser mais ou menos satisfatória. Justificando-se assim que em algumas 

salas o número de respostas seja elevado. 

Na Tabela VIII.11 apresenta-se o número médio de respostas dadas para cada sala, 

verificando-se que as salas 15 e 9 (Laboratórios de Informática), obtiveram um maior 

número de respostas de Alunos e Docentes, enquanto a sala 65, a Oficina foi avaliada com 

menos respostas. 

 N.º Médio de Respostas 

Salas Alunos Docentes X Total 
1 92 8 100 
4 72 7 79 
5 125 12 137 
6 52 5 57 
7 74 5 79 
8 49 6 55 
9 210 20 230 

10 46 3 49 
11 25 4 29 
13 34 1 35 
14 46 4 50 
15 239 20 259 
16 183 15 198 
18 86 6 91 
19 84 6 90 
20 49 4 53 
22 59 4 64 
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23 51 5 56 
24 95 6 101 
25 74 6 80 
26 34 3 37 
27 99 7 106 
28 94 8 103 
29 104 6 110 
30 76 6 83 
31 27 2 29 
33 44 7 51 
34 72 6 78 
36 61 5 66 
37 68 8 76 
38 140 8 148 
39 81 8 88 
40 83 8 91 
65 12 1 13 

Ginásio 137 13 150 

Tabela VIII. 11: Número médio de respostas de Alunos e Docentes, por Sala. 

De seguida, serão analisadas as respostas dadas por Alunos e Docentes, para cada uma 

das salas da Venda Nova em todas as áreas e subáreas. 

 

SALA 1 

A sala 1 foi avaliada em sete aulas, reunindo uma média de 100 respostas com opinião. 

Através da análise aos dados verificou-se ainda que as respostas foram dadas por quatro 

turmas, de cursos de TG, TCMRPP e na maioria de TAI. A Sala 1 é uma sala teórica e foi 

avaliada em aulas teóricas das três componentes de formação (Sociocultural, Científica e 

Tecnológica), mas também numa aula prática da componente Científica. Obteve-se um maior 

número de respostas da área Sociocultural provenientes de aulas teóricas, verificando-se que 

estas aulas são ligeiramente pior avaliadas por ambos os respondentes. Os valores médios de 

satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, Condições do Espaço e 

Recursos, como ilustra o Gráfico VIII.15. 
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Gráfico VIII. 15: Valores Médios de Satisfação com a Sala 1. 
 

É possível verificar que os Docentes, de uma forma geral, avaliam mais positivamente a 

sala ( X = 4,4), embora se mostrem especialmente insatisfeitos com o Ruído. No caso dos 

Alunos a Climatização é a subárea avaliada com menos satisfação, verificando-se que o Ruído 

e todas as subáreas relativas aos Recursos Materiais encontram-se entre Ligeiramente 

Satisfeito e Ligeiramente Insatisfeito.  

 

SALA 4 

Analisando as respostas com opinião relativas à Sala 4, verifica-se que a mesma foi 

avaliada por sete turmas, dos cursos de TAI, TM, TG e TGEI, num total de sete aulas, 

reunindo uma média de 79 respostas. A sala 4 é uma sala teórica e foi avaliada apenas em 

aulas deste tipo nas três componentes de formação, reunindo um maior número de respostas 

na Sociocultural. Através da análise das respostas, verificou-se que a avaliação foi mais 

negativa por parte dos Alunos, sobretudo na componente Científica. 

Os valores médios de satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, 

Condições do Espaço e Recursos, como ilustra o Gráfico VIII.16. 
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Gráfico VIII. 16: Valores Médios de Satisfação com a Sala 4. 
 

Verifica-se que, no geral, os Docentes avaliam de forma mais satisfatória a Sala 4 ( X = 

4,7), do que o Alunos ( X = 3,9), que se demonstram particularmente satisfeitos com a 

Acústica, a Iluminação, toda a área referente ao Mobiliário e à Limpeza da sala, enquanto a 

Quantidade de Materiais é a subárea avaliada com menos satisfação. Os Alunos revelam-se 

mais insatisfeitos no geral, sobretudo com o Ruído e com os Recursos Materiais da sala. O 

que deve ser tido em conta e analisado, no sentido de projectar melhorias para esta sala. 
 

SALA 5 

No caso da Sala 5, analisando as respostas com opinião, verifica-se que esta foi avaliada 

por cinco turmas de TG, TAI e com um maior número de respostas de TM, num total de doze 

aulas, contando com uma média de 137 respostas. A sala 5 é um Laboratório de 

Informática e foi avaliado em aulas teóricas, das componentes Sociocultural e Tecnológica e 

em aulas práticas da Científica e Tecnológica, verificando-se que as aulas Teóricas da 

componente Sociocultural são ligeiramente pior avaliadas pelos Alunos. Os valores médios de 

satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, Condições do Espaço e 

Recursos, como ilustra o Gráfico VIII.17. 
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Gráfico VIII. 17: Valores Médios de Satisfação com a Sala 5. 
 

Verifica-se que Alunos e Docentes avaliam a sala 5, de um modo geral, de forma 

ligeiramente positiva ( X = 4,0). As subáreas referentes ao Ambiente são avaliadas de forma 

muito semelhante para ambos os respondentes e é a área que reúne mais respostas de 

satisfação, verificando-se que apenas o Ruído se encontra numa área de ligeira Satisfação. A 

Adequação e a Quantidade de Mobiliário são áreas avaliadas pelos respondentes entre 

Ligeiramente Satisfeito e Ligeiramente Insatisfeito. Para os Alunos os Recursos Materiais são 

a área avaliada com menor satisfação, sobretudo no que respeita à Adequação e à Quantidade 

de Materiais disponíveis no Laboratório. Os Docentes mostram-se igualmente mais 

insatisfeitos com os Recursos Materiais, especialmente com a Quantidade de equipamentos 

tecnológicos e ainda com a Adequação do mobiliário do Laboratório de Informática. A fraca 

avaliação aos recursos da sala é especialmente preocupante por se tratar de uma sala de 

informática. 
 

SALA 6 

Analisando as respostas com opinião relativas à Sala 6, verifica-se que a mesma foi 

avaliada por cinco turmas, dos cursos de TD, TGEI, TAI, TM e TG, em sete aulas, reunindo 

uma média de 57 respostas por cada subárea. A sala 6 é uma sala teórica e foi avaliada 

apenas em aulas teóricas das componentes de formação Sociocultural e Científica. Através da 

análise das respostas verificou-se que a avaliação foi mais negativa por parte dos Docentes 

nas aulas teóricas da componente Científica.  
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Os valores médios de satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, 

Condições do Espaço e Recursos, como ilustra o Gráfico VIII.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico VIII. 18: Valores Médios de Satisfação com a Sala 6. 
 

Verifica-se que os Docentes avaliam a sala 6 de forma ligeiramente mais positiva do 

que os Alunos, com uma média de satisfação igual a 4,4. Ambos os respondentes, sobretudo 

os Docentes, mostram-se mais satisfeitos com as Condições do Espaço e com a Iluminação e 

Acústica da sala. Por outro lado, os Recursos Materiais são avaliados por ambos os 

respondentes com Ligeira Insatisfação, principalmente no que se refere à Quantidade e à 

Possibilidade de Utilização dos equipamentos.  
 

SALA 7 

Analisando as respostas com opinião relativas à Sala 7, verifica-se que a mesma foi 

avaliada por quatro turmas dos cursos de TD, TGEI com um número superior de respostas, de 

TM, num total de seis aulas, reunindo uma média de 79 respostas por cada subárea. A sala 7 é 

uma sala teórica e foi avaliada em aulas teóricas das componentes Sociocultural e Científica, 

mas também numa aula prática desta última. Através da análise das respostas verificou-se que 

a avaliação foi mais negativa por parte dos Docentes na aula teórica da componente 

Científica. 

Os valores médios de satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, 

Condições do Espaço e Recursos, como se pode observar no Gráfico VIII.19. 
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Gráfico VIII. 19: Valores Médios de Satisfação com a Sala 7. 
 

Como ilustra o Gráfico VIII.19, os respondentes apresentam uma avaliação muito 

semelhante, em que, de uma forma geral, avaliam positivamente a sala ( X = 4,2). Os Alunos 

revelam-se particularmente satisfeitos com as Condições do Espaço e menos satisfeitos com 

os Recursos Materiais, sobretudo com a Quantidade. Os Docentes manifestam-se mais 

insatisfeitos com a Climatização e o Ruído da sala, e com toda a área dos Recursos Materiais (

X = 3,4), principalmente a Possibilidade de Utilizar os equipamentos tecnlógicos existentes 

na sala. 
 

 

SALA 8 

No que respeita à Sala 8, através da análise de uma média de 55 respostas por subárea, 

verifica-se que a mesma foi avaliada apenas por duas turmas do curso de TGEI e sobretudo de 

TM, num total de cinco aulas. A sala 8 é um Laboratório de Informática e foi avaliado em 

aulas teóricas da componente Científica e Tecnológica, mas também em aulas práticas da 

componente Tecnológica. Através da análise das respostas verificou-se que a sala teve uma 

avaliação ligeiramente mais positiva nas aulas teóricas. Os valores médios de satisfação 

distribuem-se pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, Condições do Espaço e Recursos, como 

ilustra o Gráfico VIII. 20. 
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Gráfico VIII. 20: Valores Médios de Satisfação com a Sala 8. 
 

De acordo com o Gráfico VIII.20 podemos observar que, no geral, os Alunos avaliam a 

sala de forma mais satisfatória ( X = 4,0), embora ambos os grupos de respondentes tenham 

evidenciado maior insatisfação nas mesmas áreas, isto é, na Climatização, e principalmente ao 

nível dos Recursos Materiais do Laboratório de Informática, em que os Docentes apresentam 

uma média de avaliação insatisfatória ( X = 2,2). É de notar que a Adequação dos Materiais 

do Laboratório foi a subárea avaliada com mais insatisfação, o que representa dados 

preocupantes. 

SALA 9 

A sala 9 foi avaliada por quatro turmas, uma de EFA e a grande maioria do curso TM, 

num total de dezasseis aulas, numa média de 230 respostas por subárea. A sala 9 é um 

Laboratório de Informática e foi avaliado apenas em aulas práticas das três componentes, em 

aulas teóricas da componente Sociocultural e Tecnológica, em sessões de Formação da 

componente Sociocultural, da Formação Tecnológica e de Sessão de PRA. Através da análise 

das respostas verifica-se que os Docentes avaliam com mais insatisfação as aulas teóricas da 

componente Sociocultural.  
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Gráfico VIII. 21: Valores Médios de Satisfação com a Sala 9. 
 

De acordo com o Gráfico VIII.21 podemos observar que esta sala foi, de uma forma 

geral, positivamente avaliada pelos respondentes ( X = 4,0), verificando-se que os Docentes 

estão ligeiramente mais insatisfeitos, sobretudo com os Recursos Materiais ( X = 3,1). 

 

SALA 10 

No que respeita à Sala 10, através da análise de uma média de 49 respostas por subárea, 

avaliada por quatro turmas, todas do curso de TAI, num total de quatro aulas, uma das quais 

da disciplina de Educação Física. A sala 10 é uma sala teórica e de Expressão Musical, 

avaliada apenas em aulas práticas das componentes Sociocultural e Tecnológica, verificando-

se que os Docentes avaliam a sala de forma mais satisfatória do que os Alunos. Importa notar 

que a aula prática da componente Sociocultural foi avaliada apenas pelos Alunos, não se 

registando qualquer resposta por parte do Docente.  

Os valores médios de satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, 

Condições do Espaço e Recursos, como ilustra o Gráfico VIII.22. 
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Gráfico VIII. 22: Valores Médios de Satisfação com a Sala 10. 
 

De acordo com o Gráfico VIII.22 podemos observar que esta sala reuniu um elevado 

número de respostas na área da Satisfação, sobretudo por parte dos Docentes, em especial ao 

nível dos Recursos Materiais, no entanto, a Limpeza, a Climatização e o Ruído são avaliados 

com insatisfação. Os Alunos mostram-se menos satisfeitos com os Recursos Materiais da sala, 

principalmente a Quantidade e a Possibilidade de os Utilizar. É de notar que os Docentes se 

revelam muito insatisfeitos com a Limpeza desta sala. 

 

SALA 11 

A sala 11 é uma sala de Expressão Corporal, Dramática e de Educação Física e foi 

avaliada por três turmas, duas de ASC e uma de TM, em três aulas, numa média de 29 

respostas por subárea. A sala 11 foi avaliada em aulas práticas das componentes de formação 

Sociocultural e Tecnológica. De uma forma geral, verifica-se que as aulas da componente 

Tecnológica são avaliadas de modo ligeiramente mais negativo. 

No Gráfico VIII.23 encontram-se os valores médios de satisfação distribuidos pelas 

subáreas Ambiente, Mobiliário, Condições do Espaço e Recursos. 
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Gráfico VIII. 23: Valores Médios de Satisfação com a Sala 11. 
 

De acordo com o Gráfico VIII.23 podemos observar que esta sala reuniu respostas 

muito semelhantes por parte dos respondentes, apresentando uma média de satisfação 

ligeiramente baixa ( X = 3,6). Os Alunos avaliam com mais satisfação as subáreas relativas à 

Iluminação e à Acústica, observando-se que as restantes respostas encontram-se apenas entre 

Ligeiramente Satisfeito e Ligeiramente Insatisfeito. É de notar ainda que a Quantidade, a 

Possibilidade de Utilizar os equipamentos e o Espaço da sala foram os itens avaliados de 

forma mais insatisfatória pelos Alunos. Os Docentes revelam-se especialmente insatisfeitos 

com as Condições do Espaço ( X = 2,9), verificando-se também uma Ligeira Insatisfação 

com a Quantidade e a Possibilidade de Utilização de Materiais. Traduzindo estes dados uma 

avaliação pouco positiva da sala que deve merecer atenção, no sentido de se elaborar um 

plano de melhoria da mesma. 

 

SALA 13 

A sala 13 foi avaliada por duas turmas dos cursos de TD e de TGEI, em duas aulas, 

reunindo uma média de 35 respostas com opinião. A Sala 13 é uma Sala de Expressão 

Corporal, Dramática e de Educação Física e foi analisada exclusivamente em aulas práticas 

da componente Sociocultural, verificando-se que os Docentes avaliam a sala de modo 

insatisfatório ( X = 2,1), quando comparados com os Alunos ( X = 4,0). 
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Gráfico VIII. 24: Valores Médios de Satisfação com a Sala 13. 
 

Através do Gráfico VIII.24 pode observar-se que os dois grupos de respondentes 

avaliam a sala 13 de forma distinta, verificando-se que os Alunos revelam ligeira satisfação (

X = 4,0), enquanto os Docentes encontram-se insatisfeitos ( X = 2,1). Os Alunos avaliam 

positivamente a Iluminação, a Acústica e a Limpeza da sala e revelam-se mais insatisfeitos 

com a Climatização.  

Os Docentes mostram-se insatisfeitos com toda a área relativa ao Ambiente e Muito 

Insatisfeitos com o Espaço da sala e com a Adequação dos Equpiamentos dos tecnológicos, 

verificando-se que apenas a Quantidade de Mobiliário é avaliada de forma mais positiva. É de 

notar ainda que não existem respostas com opinião por parte dos Docentes relativamente à 

Quantidade e à Possibilidade de Utilizar os equipamentos existentes nesta sala. Esta avaliação 

é negativa, não estando a sala aparentemente adaptada às aulas que lá decorrem (Educação 

Física), especialmente na opinião dos Docentes. 

 

SALA 14 

A sala 14 foi avaliada em quatro aulas, reunindo uma média de 50 respostas com 

opinião. Através da análise aos dados verificou-se ainda que as respostas foram dadas por 

duas turmas, maioritariamente de TGEI. A Sala 14 é um Laboratório de Hardware e foi 

avaliada em aulas teóricas e práticas da componente de formação Tecnológica.  



Análise por Escola – VIII – Venda Nova                500 

 

Relatório ApQ  GIPE 

Gráfico VIII. 25: Valores Médios de Satisfação com a Sala 14. 
 

É possível verificar que, de uma forma geral, o Laboratório de Hardware obteve uma 

avaliação satisfatória ( X = 4,2). Os Alunos revelam maior satisfação com a Limpeza e com a 

Possibilidade de utilizar os equipamentos tecnológicos existentes nos Laboratório. Os 

Docentes demonstram-se especialmente satisfeitos com a Acústica, a Climatização e com a 

Limpeza da sala, contudo revelam alguma insatisfação com a área dos Recursos Materiais (

X = 3,6), em particular com a Adequação e com a Quantidade de equipamentos tecnológicos 

do Laboratório de Hardware, o que é negativo, especialmente se se tiver em conta que um 

laboratório é o tipo de sala que deve conter equipamentos para o desenvolvimento das 

actividades a que se destina. 

SALA 15 

Analisando as respostas com opinião relativsa à Sala 15, verifica-se que a mesma foi 

avaliada por doze turmas, em nove aulas, reunindo uma média de 259 respostas. A sala 15 é 

um Laboratório de Informática e foi avaliado sobretudo em aulas teóricas, mas também 

reuniu respostas em aulas práticas e em sessões de formação da componente Sociocultural; as 

sessões de formação foram também avaliadas na Formação Tecnológica e em sessões de 

PRA. Através da análise das respostas, verificou-se que de uma forma global, os Docentes 

fazem uma avaliação ligeiramente mais positiva em todas as componentes, verificando-se 

apenas que as sessões de formação das sessões PRA apresentam uma média ligeiramente mais 

baixa. 
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Gráfico VIII. 26: Valores Médios de Satisfação com a Sala 15. 
 

Verifica-se que, no geral, ambos os respondentes avaliam de forma ligeiramente 

satisfatória a Sala 3, embora a média de satisfação dos Docentes seja ligeiramente superior (

X = 4,4) à dos Alunos ( X = 4,0). Ambos os grupos se revelam menos satisfeitos com os 

Recursos Materiais, principalmente em relação à Quantidade e à Adequação dos 

equipamentos do Laboratório de Informática, o que, à semelhança do referido no ponto 

anterior, é um dado preocupante na avaliação de uma sala com as características e funções 

inerentes a um laboratório. 
 

SALA 16 

Analisando as respostas com opinião, a Sala 16 foi avaliada por sete turmas em onze 

aulas, maioritariamente do Curso EFA TA, contando com 198 respostas (média total). A sala 

16 é um Laboratório de Informática e foi avaliada em aulas práticas das componentes 

Sociocultural e Tecnológica, numa aula teórica e em sessões de formação da componente 

Sociocultural, Formação Tecnológica e de Sessão de PRA, Verifica-se que os Docentes 

avaliam com mais insatisfação as sessões de formação das Sessões de PRA ( X = 3,7).  
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Gráfico VIII. 27: Valores Médios de Satisfação com a Sala 16. 
 

Verifica-se que, no geral, a sala foi avaliada de forma positiva ( X = 4,4), 

observando-se que os Docentes se revelam mais satisfeitos ( X = 4,6), principalmente com a 

Limpeza do espaço e com todas as subáreas referentes ao Ambiente. Ambos os respondentes  

mostram-se menos satisfeitos com os Recursos Materiais do Laboratório de Informática, os 

Alunos em particular avaliam mais negativamente a Adequação e a Quantidade dos 

equipamentos disponíveis nas aulas aí existentes, o que é um aspecto menos positivo, como 

foi referido no ponto anterior. 
 

SALA 18 

Analisando as respostas com opinião relativas à Sala 18, verifica-se que a mesma foi 

avaliada apenas por duas turmas (TAI e TER), em seis aulas, reunindo uma média de 91 

respostas por cada subárea. A sala 18 é uma sala teórica e foi avaliada sobretudo em 8 aulas 

teóricas das componentes Sociocultural e Científica, mas também em duas aulas práticas, da 

componente Científica. Através da análise das respostas verificou-se que a avaliação foi mais 

negativa por parte dos Alunos em aulas Teóricas da componente Científica. 

De acordo com o Gráfico VIII.28, verifica-se que os Docentes avaliam de forma mais 

satisfatória a sala ( X = 4,2), revelando-se mais insatisfeitos com o Ruído e com os Recursos 

Materiais, principalmente com a Possibilidade de utilizar os equipamentos tecnológicos. Os 

Alunos, apesar de se encontrarem satisfeitos com a sala, avaliam a Climatização, o Ruído e 

todas as subáreas dos Recursos Materiais de forma ligeiramente insatisfatória ( X = 3,2). 
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Gráfico VIII. 28: Valores Médios de Satisfação com a Sala 18. 
 

 

SALA 19 

Analisando as respostas com opinião relativas à Sala 19, verifica-se que a mesma foi 

avaliada por quatro turmas de TD, TGEI, TM e com um maior número de respostas de TAI, 

num total de seis aulas, reunindo uma média de 90 respostas por cada subárea. A sala 19 é 

uma sala teórica e foi avaliada sobretudo em aulas teóricas nas disciplinas das componentes 

Sociocultural e Científica, mas também numa aula prática da Científica. Através da análise 

das respostas verificou-se que os Alunos fazem uma avaliação menos satisfatória às aulas 

Práticas da componente Científica ( X = 3,7). 

Como ilustra o Gráfico VIII.29, os Docentes revelam-se ligeiramente mais satisfeitos 

com a sala 19, principalmente ao nível da Iluminação e da Adequação do Mobiliário, 

enquanto a Quantidade e a Adequação dos equipamentos tecnológicos são avaliados com 

mais insatisfação. Os Alunos fazem uma avaliação positiva às Condições do Espaço, 

sobretudo ao nível da Limpeza, mostrando-se também mais insatisfeitos com os Recursos 

Materiais e Tecnológicos disponíveis na sala ( X = 3,8). 
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Gráfico VIII. 12: Valores Médios de Satisfação com a Sala 29. 

 

SALA 20 

No que respeita à Sala 20, através da análise de uma média de 53 respostas por subárea, 

verifica-se que a mesma foi avaliada apenas por uma turma, num total de quatro aulas. A sala 

20 é um Laboratório de Hardware e foi avaliada em aulas práticas da componente 

Sociocultural e sobretudo da componente Tecnológica, não se verificando diferenças 

significativas nas respostas analisadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico VIII. 30: Valores Médios de Satisfação com a Sala 20. 

 

De acordo com o Gráfico VIII.30 podemos observar que esta sala reuniu um elevado 

número de respostas de satisfação, sendo os Docentes os respondentes que avaliam mais 

positivamente o Laboratório de Hardware ( X = 5,6). Os Alunos, apesar de também avaliarem 
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a sala de forma positiva ( X = 4,5), revelam-se mais insatisfeitos com a Iluminação e com o 

Mobiliário do Laboratório. 

 

SALA 22 

A sala 22 foi avaliada por quatro turmas (TD, ASC, TG e TCMRPP), em cinco aulas, 

numa média de 64 respostas por subárea. A sala 22 é uma sala teórica e foi avaliada em aulas 

teóricas das três componentes de formação e numa aula prática da componente Tecnológica, 

obtendo valores médios de satisfação por parte dos respondentes mais baixos em relação às 

outras aulas ( X = 3,6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Gráfico VIII.31: Valores Médios de Satisfação com a Sala 22. 

 

De acordo com o Gráfico VIII.31 podemos observar que os Docentes são os 

respondentes mais satisfeitos, avaliando com alguma insatisfação o Ruído e a Possibilidade de 

Utilizar os equipamentos tecnológicos existentes na sala. Os Recursos Materiais e 

Tecnológicos são a área avaliada pelos Alunos como menos positiva ( X = 3,4). 

SALA 23 

No que respeita à Sala 23, através da análise de uma média de 56 respostas por subárea, 

avaliada por uma turma do curso de ACB, num total de cinco aulas. A sala 23 é uma sala 

teórica-prática e foi avaliada em aulas teóricas e práticas das componentes Sociocultural e 

Tecnológica. Verifica-se que, de uma forma geral, os Alunos revelam-se mais insatisfeitos 
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com a sala. Os valores médios de satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, 

Mobiliário, Condições do Espaço e Recursos, como ilustra o Gráfico VIII.32.  

Gráfico VIII. 32: Valores Médios de Satisfação com a Sala 23. 
 

De acordo com o Gráfico VIII.32 podemos observar que os Docentes avaliam a sala 

com satisfação, numa média igual a 4,8. No caso dos Alunos, a média de satisfação é inferior 

( X = 3,8), revelando-se estes especialmente insatisfeitos com a Climatização e com os 

Recursos Materiais e Tecnológicos da sala, com uma média de 3,2 valores, constituindo 

aspectos que devem ser analisados. 

   

SALA 24 

A sala 24 é uma sala de desenho e, através da análise de uma média de 101 respostas 

por subárea, verifica-se que a mesma foi avaliada por duas turmas, ambas de TD, num total de 

seis aulas. A sala foi avaliada apenas em aulas práticas da componente Tecnológica, 

constatando-se que os Docentes avaliam-na mais negativamente que os Alunos, numa média 

de 3,3 valores.  
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Gráfico VIII. 33: Valores Médios de Satisfação com a Sala 24. 
 

Esta sala reuniu mais respostas de satisfação por parte dos Alunos ( X = 4,2), que fazem 

uma avaliação positiva à Iluminação, ao Espaço e a todas as subáreas dos Recursos Materiais 

da sala. O nível de Ruído e o Mobiliário (Adequação e Quantidade) são avaliados pelos 

Alunos com ligeira satisfação.  

Os Docentes avaliam a sala de forma menos satisfatória ( X = 3,3), mostrando-se 

apenas satisfeitos com a Adequação do Mobiliário e com o Espaço da sala. As restantes 

subáreas são avaliadas como menos satisfatórias, constituindo um aspecto a analisar, no 

sentido de corrigir as anomalias detectadas. 

 
 

SALA 25 

A sala 25 foi avaliada em seis aulas, reunindo uma média de 80 respostas com opinião. 

Através da análise dos dados verificou-se ainda que as respostas foram dadas por quatro 

turmas de EP (TGEI, ASC, TM, TCMRPP) e por uma turma do curso EFA (TIIGR). A Sala 

25 é uma sala teórica e foi avaliada em aulas teóricas das componentes de formação 

Sociocultural e Científica, e ainda em duas sessões de formação da componente Sociocultural. 

Verifica-se que de uma forma geral os Alunos avaliam com menos satisfação as aulas teóricas 

e as sessões de formação da componente Sociocultural.  
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Gráfico VIII. 34: Valores Médios de Satisfação com a Sala 25. 
 

É possível verificar que, de uma forma geral, os Docentes avaliam mais positivamente 

esta sala ( X = 4,6) do que os Alunos ( X = 3,7). É importante notar que Alunos e Docentes 

evidenciaram menor satisfação nas subáreas relativas aos Recursos Materiais e Tecnológicos. 

 

SALA 26 

Analisando as respostas com opinião relativas à Sala 26, verifica-se que a mesma foi 

avaliada apenas por três turmas (TM, TS e da Formação Modular, CI), num total de três aulas, 

reunindo uma média de 37 respostas por subárea. A sala 26 é uma sala teórica e foi avaliada 

sobretudo em aulas teóricas das três componentes e em duas sessões de formação.  

A sala foi avaliada em aulas práticas e numa aula teórica, da Componente Tecnológica, 

tendo esta reunido um maior número de respostas de insatisfação, sobretudo por parte do 

grupo docente. Através da análise das respostas, verificou-se que a avaliação foi mais 

negativa por parte dos Docentes da componente Sociocultural. 
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Gráfico VIII. 35: Valores Médios de Satisfação com a Sala 26. 
 

Verifica-se que, no geral, ambos os respondentes avaliam a sala de forma positiva ( X = 

4,3). As Condições do Espaço foram a área avaliada de forma mais positiva por ambos os 

respondentes. Os Alunos revelam-se menos satisfeitos com a Climatização da sala, enquanto 

os Docentes avaliam negativamente a Possibilidade de Utilizar e a Adequação dos 

equipamentos tecnológicos da sala.  
 

SALA 27 

No caso da Sala 27, analisando as respostas com opinião, verifica-se que a mesma foi 

avaliada por seis turmas, na maioria de ASC, num total de sete aulas, contando com uma 

média de 106 respostas. A sala 27 é uma sala teórica e foi avaliada em aulas teóricas, das três 

componentes e numa aula prática da componente Tecnológica, verificando-se que os 

Docentes das aulas práticas avaliam de forma insatisfatória ( X = 2,5). 

Verifica-se no Gráfico VIII.36 que Alunos e Docentes avaliam a sala 27, de um modo 

geral, de forma positiva ( X = 4,2). Os Docentes estão satisfeitos com a Limpeza e com a 

Acústica da sala. Os Alunos encontram-se mais satisfeitos com a Iluminação e a Acústica da 

sala e, de uma forma geral, com as Condições do Espaço da sala. A área dos Recursos 

Materiais é aquela que reúne uma ligeira insatisfação por parte de Alunos e Docentes, o que, 

como tem sido referido nesta análise, deve ser analisado futuramente. 
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Gráfico VIII. 36: Valores Médios de Satisfação com a Sala 27. 
 
 

SALA 28 

Analisando as respostas com opinião relativa à Sala 28, verifica-se que a mesma foi 

avaliada por cinco turmas, sobretudo pelo curso de ASC e de TM, em nove aulas, reunindo 

uma média de 103 respostas por cada subárea. A sala 28 é uma sala teórica e foi avaliada 

apenas em aulas teóricas das três componentes de formação. Através da análise das respostas 

verificou-se que a avaliação foi ligeiramente mais negativa por parte dos Alunos nas aulas 

teóricas da componente Científica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico VIII. 37: Valores Médios de Satisfação com a Sala 28. 
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Verifica-se que os Docentes avaliam de forma mais positiva a sala 28 do que os Alunos, 

com uma média de satisfação igual a 4,4 valores. Ambos os respondentes avaliam 

positivamente a Iluminação e a Acústica, o Mobiliário (Adequação e Quantidade) e as 

Condições  do Espaço (Limpeza e Espaço). À semelhança do que tem sido verificado na 

maior parte das salas já analisadas os respondentes encontram-se mais insatisfeitos com os 

Recursos Materiais e Tecnológicos e com o nível de Ruído da sala. 
 

SALA 29 

Analisando as respostas com opinião relativa à Sala 29, verifica-se que a mesma foi 

avaliada por cinco turmas, na maioria do curso de TD, num total de sete aulas, reunindo uma 

média de 110 respostas por cada subárea. A sala 29 é uma sala de desenho e foi avaliada 

sobretudo em aulas teóricas (nas componentes SC e T), mas também em aulas práticas da 

componente Científica e Tecnológica. Através da análise das respostas verificou-se que a 

avaliação foi mais negativa por parte dos Alunos. Os valores médios de satisfação distribuem-

se pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, Condições do Espaço e Recursos, como ilustra o 

Gráfico VIII.38. 

Gráfico VIII. 38: Valores Médios de Satisfação com a Sala 29. 
 

Como se pode observar no Gráfico VIII.38, a sala de Desenho foi avaliada pelos 

respondentes com ligeira satisfação ( X = 3,6). Verifica-se que os Alunos estão mais 

satisfeitos com as Condições de Espaço e com a Acústica da sala, contudo todas as outras 

subáreas encontram-se entre Ligeiramente Satisfeito e Ligeiramente Insatisfeito, sendo pior 
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avaliada a Climatização da Sala. Os Docentes revelam-se ligeiramente mais satisfeitos com as 

Condições do Espaço, mas evidenciam menor satisfação com a Climatização, com a 

Adequação do Mobiliário e com o nível de Ruído, assim como com todos os itens relativos 

aos Recursos Materiais desta sala de Desenho.  
 

SALA 30 

No que respeita à Sala 30, através da análise de uma média de 83 respostas por subárea, 

verifica-se que a mesma foi avaliada por quatro turmas dos cursos de TD, TM e de ASC 

(maior número de respostas), num total de seis aulas. A sala 30 é uma sala teórica e foi 

avaliada em aulas teóricas das componentes Sociocultural e Científica, mas também numa 

aula prática desta última. Através da análise das respostas verificou-se que a sala teve uma 

avaliação menos satisfatória por parte dos Alunos nas aulas teóricas da componente 

Sociocultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico VIII.39: Valores Médios de Satisfação com a Sala 30. 
 

De acordo com o Gráfico VIII.39 podemos observar que esta sala foi avaliada sobretudo 

de forma satisfatória ( X = 4,0), verificando-se que os Docentes encontram-se ligeiramente 

mais satisfeitos que os Alunos, principalmente as Condições do Espaço e a Quantidade de 

Mobiliário existente. Ambos os grupos apresentam menos respostas de satisfação com os 

Recursos Materiais da sala, sobretudo os Docentes em relação à Possibilidade de os Utilizar e 

à Quantidade de equipamentos disponíveis.   
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SALA 31 

A sala 31 foi avaliada por três turmas (TD, TGEI e ASC), num total de três aulas, numa 

média de 29 respostas por subárea. A sala 31 é um Laboratório de Informática e foi 

avaliado apenas em aulas teóricas da componente Tecnológica e numa aula prática da 

componente Sociocultural. Através da análise das respostas verifica-se que os Docentes 

avaliam melhor as aulas da componente Sociocultural. 

Gráfico VIII. 40: Valores Médios de Satisfação com a Sala 31. 
 

De acordo com o Gráfico VIII.40 podemos observar que os Docentes avaliam a sala de 

forma mais positiva, sobretudo a Acústica e as Condições do Espaço (Limpeza e Espaço), 

mostrando-se mais insatisfeitos ao nível dos Recursos Materiais, em especial com a 

Possibilidade de Utilizar os equipamentos tecnológicos do Laboratório. Verifica-se que os 

Alunos estão ligeiramente mais insatisfeitos com a sala ( X = 3,6), principalmente com a 

Quantidade e com a Adequação dos equipamentos tecnológicos e com o Mobiliário 

(Adequação e Quantidade). A avaliação dos Recursos Materiais, tratando-se de um 

Laboratório, devia ser avaliada mais positivamente, pelo que, à semelhança do anteriormente 

referido, deve ser analisado pela escola, no sentido de melhorar esta situação. 

SALA 33 

No que respeita à Sala 33, através da análise de uma média de 51 respostas por subárea, 

avaliada por uma turma (TS), num total de oito aulas. A sala 33 é uma sala teórica, avaliada 

sobretudo em aulas teóricas das três componentes, mas também numa aula prática da 

componente Sociocultural, verificando-se que os Docentes avaliam de forma mais positiva as 
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aulas teóricas desta última componente. Os valores médios de satisfação distribuem-se pelas 

subáreas Ambiente, Mobiliário, Condições do Espaço e Recursos, como ilustra o Gráfico 

VIII.41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico VIII. 41: Valores Médios de Satisfação com a Sala 33. 
 

Podemos observar que esta sala reuniu um elevado número de respostas na área da 

Satisfação ( X = 4,8). A sala foi avaliada pelos Docentes com bastante satisfação em todas as 

áreas (Ambiente, Mobiliário e Condições do Espaço) verificando-se que apenas os Recursos 

Materiais foram avaliados de forma ligeiramente menos positiva. Os Alunos avaliam a sala ao 

nível da satisfação, mostrando-se mais satisfeitos com área do Ambiente e ligeiramente menos 

satisfeitos com a área relativa aos Recursos Materiais, ainda que a avaliação seja positiva, tal 

como no caso dos Docentes. 

SALA 34 

A sala 34 é uma Sala de Expressão Plástica e, através da análise de uma média de 78 

respostas por subárea, verifica-se que a mesma foi avaliada em seis aulas, maioritariamente 

por turmas do curso de TAI, mas também de EFA TAE. A sala 34 foi avaliada em aulas 

teóricas da componente Sociocultural e em aulas práticas da componente Tecnológica e de 

Formação Tecnológica. Verifica-se que de uma forma global os Docentes fazem uma 

avaliação mais negativa da sala em aulas práticas da componente de Formação Tecnológica. 
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Gráfico VIII.42: Valores Médios de Satisfação com a Sala 34. 
 

De acordo com o Gráfico VIII.42 podemos verificar que a sala obteve uma avaliação 

pouco positiva ( X = 3,3), sendo que os Docentes mostram-se menos satisfeitos que os 

Alunos, sobretudo com a Climatização, com a Adequação e a Quantidade de Mobiliário 

existente e, especialmente, com a Possibilidade de Utilizar os equipamentos da sala. Os 

Alunos revelam-se mais satisfeitos com a Iluminação, a Acústica e o Espaço da sala e 

ligeiramente insatisfeitos com todas as outras áreas, especialmente a Quantidade e a 

Adequação dos equipamentos tecnológicos existentes na sala de Expressão Plástica. O que 

constitui uma situação a ser analisada, no sentido de se verificar se persistem os problemas 

com esta sala, e para que, a existir, possam ser resolvidos. 

 

SALA 36 

A sala 36 foi avaliada apenas por uma turma, em seis aulas, reunindo uma média de 78 

respostas com opinião. A Sala 36 é uma sala teórica e foi avaliada exclusivamente em aulas 

teóricas das três componentes de formação. Após a análise dos dados, verifica-se que os 

Docentes avaliam de forma ligeiramente menos satisfatória nas aulas teóricas da componente 

Científica.  
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Gráfico VIII. 43: Valores Médios de Satisfação com a Sala 36. 
 

Verifica-se no Gráfico VIII.43 que Alunos e Docentes avaliam a sala 36 de modo muito 

semelhante e com uma média de Satisfação positiva ( X = 4,3). As Condições do Espaço é a 

área avaliada com mais satisfação por ambos os respondentes. Verifica-se que, à excepção da 

Acústica, os Alunos encontram-se ligeiramente insatisfeitos com o Ambiente da sala, em 

particular com a Iluminação. Os Docentes revelam-se mais insatisfeitos com a Climatização e 

com todas as subáreas dos Recursos Materiais e Tecnológicos. 

 

SALA 37 

A sala 37 foi avaliada em oito aulas, reunindo uma média de 76 respostas com opinião. 

Através da análise aos dados verificou-se ainda que as respostas foram dadas por uma turma 

do curso de PAE. A Sala 37 é uma sala teórica e foi avaliada sobretudo em aulas teóricas das 

três componentes de formação, mas também em aulas práticas da componente Científica e 

Tecnológica. Verifica-se que as aulas são ligeiramente melhor avaliadas pelos Docentes nas 

aulas práticas da componente Tecnológica.  

É possível observar que esta sala reuniu em elevado número de respostas positivas ( X
= 4,8), verificando-se que o Ruído é avaliado de forma menos satisfatória por ambos 

respondentes. É de referir ainda que os Docentes encontram-se menos satisfeitos com a 

Possibilidade de Utilizar os equipamentos tecnológicos da sala.  
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Gráfico VIII. 44: Valores Médios de Satisfação com a Sala 37. 
 

SALA 38 

Analisando as respostas com opinião relativas à Sala 38, verifica-se que a mesma foi 

avaliada por duas turmas, maioritariamente do curso de TCMRPP, num total de oito aulas, 

reunindo uma média de 148 respostas. A sala 38 é uma sala teórica e foi avaliada em aulas 

teóricas e práticas das componentes Científica e Tecnológica. Através da análise das 

respostas, verificou-se que a avaliação foi mais negativa nas aulas da componente 

Tecnológica por ambos os respondentes. Os valores médios de satisfação distribuem-se pelas 

subáreas Ambiente, Mobiliário, Condições do Espaço e Recursos, como ilustra o Gráfico 

VIII.45. 

Gráfico VIII. 45: Valores Médios de Satisfação com a Sala 38. 
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Como se pode verificar a sala obteve uma avaliação ligeiramente negativa ( X = 3,3), 

sendo que ambos os respondentes evidenciaram especial insatisfação com a área dos Recursos 

Materiais, o que pode dever-se às aulas práticas que decorrem nesta sala, e deve ser analisado 

e melhoradas as condições da sala, especialmente ao nível dos recursos. De um modo geral, 

os Alunos avaliam de forma mais satisfatória a Sala 38 ( X = 3,5), demonstrando-se 

satisfeitos com a Limpeza, a Acústica e com a Iluminação, os restantes itens são avaliados 

apenas com ligeira satisfação. Os Docentes revelam-se mais insatisfeitos, sobretudo com os 

Recursos Materiais, com o nível de Ruído e com a Climatização da sala.  
 

SALA 39 

No caso da Sala 39, analisando as respostas com opinião, verifica-se que esta foi 

avaliada apenas por uma turma de ACB, num total de sete aulas, contando com uma média 

total de 88 respostas. A sala 39 é uma sala teórica e foi avaliado em aulas teóricas, das 

componentes Sociocultural e Tecnológica e em aulas teóricas das componentes Sociocultural 

e Tecnológica, mas também em três aulas práticas da componente Tecnológica, não se 

verificando diferenças significativas. Os valores médios de satisfação distribuem-se pelas 

subáreas Ambiente, Mobiliário, Condições do Espaço e Recursos, como ilustra o Gráfico 

VIII.46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico VIII. 46: Valores Médios de Satisfação com a Sala 39. 
 

Verifica-se que Alunos e Docentes avaliam a sala 39, de um modo geral, de forma 

positiva ( X = 4,6). Os Docentes avaliam com menos satisfação o nível de Ruído da sala, a 
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Quantidade e a Possibilidade de Utilizar os equipamentos tecnológicos, enquanto os Alunos 

revelam-se mais insatisfeitos com a Adequação desses materiais.  
 

SALA 40 

Analisando as respostas com opinião relativa à Sala 40, verifica-se que esta foi avaliada 

apenas por uma turma do curso de PAE, em oito aulas, reunindo uma média de 91 respostas 

por cada subárea. A sala 40 é uma sala teórica e foi avaliada em aulas teóricas das três 

componentes de formação e em três aulas práticas da componente tecnológica, verificando-se 

que estas aulas reuniram mais respostas de satisfação, por parte dos Docentes. Os valores 

médios de satisfação distribuem-se pelas subáreas Ambiente, Mobiliário, Condições do 

Espaço e Recursos, como ilustra o Gráfico VIII.47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico VIII. 47: Valores Médios de Satisfação com a Sala 40. 
 

É possível observar que esta sala reuniu em elevado número de respostas positivas ( X

= 4,8), verificando-se que os Docentes avaliam de forma mais satisfatória ( X = 5,1) que os 

Alunos, sendo que estes se revelam menos satisfeitos em relação aos Recursos Materiais e 

Tecnológicos, embora a apreciação que fazem seja positiva.  

SALA 65 

A sala 65 é uma Oficina onde decorrem Práticas Oficinais e foi avaliada por uma turma, 

obtendo uma média de 13 respostas por subárea. A sala 65 foi avaliada apenas numa aula 

prática da componente Tecnológica, não se verificando diferenças significativas entre os 

respondentes.  
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Gráfico VIII. 48: Valores Médios de Satisfação com a Sala 65. 
 

De acordo com o Gráfico VIII.48 podemos observar que os Docentes avaliam mais 

positivamente a sala no que respeita ao Mobiliário e aos Recursos Materiais, mostrando-se 

insatisfeitos ao nível da Iluminação, da Acústica e Ruído. Os Alunos, apesar de avaliarem a 

sala de uma forma positiva, revelam-se ligeiramente insatisfeitos com a Acústica e o nível de 

Ruído da Oficina. O Ambiente é assim a área que reúne mais respostas de insatisfação por 

parte dos Docentes e dos Alunos, o que deve ser analisado e corrigido, para que esta oficina 

possa servir o melhor possível o processo de ensino e aprendizagem dos Alunos. 

 

GINÁSIO 

O Ginásio foi avaliado por treze turmas, por uma média de 150 respostas por subárea, 

cuja distribuição se pode observar no Gráfico VIII. 49. Uma vez que o Questionário não tinha 

perguntas especificamente concebidas para o ginásio, entendeu-se que as subáreas como o 

Mobiliário e os Recursos Tecnológicos (computadores, videoprojector, etc.) não deveriam ser 

tidos em conta nesta avaliação.  
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Gráfico VIII. 49: Valores Médios de Satisfação com o Ginásio 
 

De acordo com o Gráfico VIII.49 podemos observar que os Alunos reúnem mais 

respostas de Satisfação ( X = 3,8) do que os Docentes ( X =2,5). A Iluminação do Ginásio é a 

subárea avaliada de forma mais positiva por ambos os respondentes. Os Docentes avaliam as 

restantes subáreas de forma insatisfatória, principalmente em relação à Climatização e ao 

Espaço do Ginásio. De uma forma geral, o Ginásio reúne uma avaliação pouco positiva. 

 

ANÁLISE GERAL DAS ÁREAS E SUBÁREAS 

Contabilizaram-se 34329 respostas com opinião relativamente às salas da Venda Nova, 

cada área reuniu, em média, mais de 3200 respostas, à excepção dos Recursos Tecnológicos, 

cuja média de respostas com opinião foi de 2809. 

As Condições de Espaço foram a área avaliada de forma mais satisfatória, não 

existindo diferenças entre as subáreas que o compõem. Relativamente ao Ambiente, o Ruído e 

a Climatização foram as subáreas avaliadas de forma mais negativa por ambos os 

respondentes. A avaliação feita ao Mobiliário das salas é, na globalidade, de ligeira 

satisfação. De uma forma geral a avaliação feita é de pouca satisfação com os Recursos 

Tecnológicos, verificando-se que esta área é a que reúne mais respostas de insatisfação por 

parte dos respondentes. 
 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM AS SALAS DE AULA 

Após uma análise a cada área da dimensão física, avaliada nas salas de aula, importa 

perceber como foi avaliada cada sala da Venda Nova, por cada grupo respondente. No 
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Gráfico VIII.50 pode observar-se a avaliação média feita por Alunos e Docentes, verificando-

se que os Docentes avaliam com mais satisfação o Laboratório de Hardware (sala n.º 20) e 

de forma mais negativa a sala 13,uma Sala de Expressão Corporal, Dramática e de EF e o 

Ginásio. No caso dos Alunos a sala Teórica n.º 38 foi aquela que reuniu mais respostas de 

insatisfação, avaliando mais positivamente a sala n.º 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico VIII. 50: Satisfação Geral com as Salas de Aulas. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A DIMENSÃO FÍSICA 

 

Após a análise das subdimensões Espaço Envolvente, Salas de Apoio e Salas de 

Trabalho que compõem a Dimensão Física importa comparar os níveis de Satisfação e 

Insatisfação em cada uma, assim como observar o Grau de Satisfação Total com esta 

dimensão. 

No Gráfico VIII.51 é possível perceber que a Dimensão Física é positivamente avaliada, 

sendo o Local de Trabalho aquele que reúne maior nível de Satisfação, enquanto as 

Instalações Sanitárias reúnem mais respostas de Insatisfação. 
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Gráfico VIII.51: Satisfação Geral com cada Subdimensão da Dimensão Física. 

 

O Grau de Satisfação Geral dos respondentes em relação à Dimensão Física pode ser 

observado no Gráfico VIII.52 verificando-se que aproximadamente 69% das respostas são de 

Satisfação, na sua maioria de Satisfeito, enquanto cerca de 20% se situa na área da 

Insatisfação, o é necessário ter em atenção, especialmente no caso das Instalações Sanitárias, 

Centro de Recursos, da sala 13, do Ginásio e da sala 38. 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico VIII. 52: Satisfação Geral com a Dimensão Física. 
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III  –  ANÁLISE DA DIMENSÃO HUMANA 

 

A Dimensão Humana divide-se em quatro subdimensões: Serviços e Produtos, 

Hierarquia e Relações Interpessoais.  

Os Serviços são compostos pelo Bar, Centro de Recursos, Recepção, Vigilantes, 

Secretaria, Serviços Administrativos, Serviços Financeiros, Recursos Humanos e Serviços de 

Apoio à Direcção, analisando-se também os Produtos do Bar, a Revista Eiffel e a Newsletter. 

A Hierarquia refere-se à Direcção, Director Geral, Director de Recursos Humanos, 

Chefe dos Serviços Financeiros, Direcção Pedagógica, Direcção de Pólo, Responsável de 

Equipa e Chefia Directa. 

A subdimensão Relações Interpessoais é composta por Alunos, Formandos, Turma, 

Docentes, Formadores, Mediadores de EFA, Funcionários, Colegas de Trabalho, 

Coordenadores de Curso, Líderes de Grupo Disciplinar e Orientadores Educativos de Turma 

(OET). 

Serão analisadas as respostas de todas as subdimensões de acordo com as respostas dos 

três grandes grupos: Discentes (Alunos e Formandos de EFA), Docentes (Docentes, 

Formadores de EFA e Mediadores de EFA) e Funcionários (Funcionários e Estagiários). 

 

 

1. SERVIÇOS 

 

Os Serviços foram avaliados através da questão “Refira qual o seu Grau de Satisfação 

em relação aos SERVIÇOS (Atendimento, Apoio, Eficácia) prestados pelo (a):”.  

BAR 

A satisfação em relação ao serviço de Bar para cada grupo respondente pode observar-

se na Tabela VIII.12.  

 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 2,8% 13,2% 0,0% 
Muito Insatisfeito 4,7% 1,9% 4,9% 

Insatisfeito 5,6% 3,8% 2,4% 
Ligeiramente Insatisfeito 6,1% 9,4% 12,2% 
Ligeiramente Satisfeito 13,4% 7,5% 9,8% 

Satisfeito 44,7% 52,8% 43,9% 
Muito Satisfeito 22,6% 11,3% 26,8% 

Tabela VIII.12: Grau de Satisfação com o Serviço de Bar. 
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Os valores percentuais da Tabela VIII.12 decorrem da análise de 452 respostas no total, 

sendo que no grupo Discentes, 308 são de Alunos e 50 de Formandos, 53 respostas no grupo 

Docentes, 25 de Docentes, 27 de Formadores e 1 de Mediador de EFA, e 41 no grupo 

Funcionários, 40 de Funcionários e 1 de Estagiários, verificando-se 4 “valores em falta”.  

Pode verificar-se que a maioria das respostas de avaliação é de Satisfeito, nos três 

grupos, sendo os Funcionários o grupo com mais respostas de Muito Satisfeito e os 

Discentes o grupo com maior Insatisfação em relação ao Serviço de Bar. 

No Gráfico VIII.53 pode observar-se o grau de satisfação geral dos 452 respondentes, 

verificando-se que a maioria das respostas está entre Ligeiramente e Muito Satisfeito 

(79,6%) e 16,6% entre Ligeiramente e Muito Insatisfeito. 

 

 

 

 

 

Gráfico VIII. 53: Satisfação Geral com o Serviço do Bar. 

Esta avaliação é complementada com as respostas dadas em relação aos Produtos do 

Bar, analisadas na Tabela VIII.13. 

Os Produtos foram avaliados através da questão “Refira qual o seu Grau de Satisfação 

em relação aos PRODUTOS (Quantidade, Qualidade, Variedade) do (a):”.  

 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 3,9% 15,1% 7,5% 
Muito Insatisfeito 7,8% 1,9% 0,0% 

Insatisfeito 7,3% 9,4% 10,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 8,4% 18,9% 2,5% 
Ligeiramente Satisfeito 17,6% 20,8% 22,5% 

Satisfeito 36,7% 28,3% 35,0% 
Muito Satisfeito 18,2% 5,7% 22,5% 
Tabela VIII. 13: Grau de Satisfação com os Produtos de Bar. 

Foram contabilizadas 450 respostas nesta subdimensão, seguindo a distribuição pelos 

grupos o padrão anteriormente descrito. Pode verificar-se que os Funcionários são o grupo 
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mais satisfeito com os produtos do Bar. Os Discentes são o grupo com maior número de 

respostas de Muito Insatisfeito, apesar de a maioria das suas respostas ser de satisfação. No 

caso dos Docentes a avaliação feita aos produtos é mais negativa que aquela feita aos serviços 

do Bar. 

No respeitante à Satisfação Geral, tendo em conta as respostas de todos os grupos, 

observa-se no Gráfico VIII.54 que os produtos são avaliados de forma ligeiramente mais 

negativa do que os serviços, uma vez que 23,3% das respostas situam-se na área de 

Insatisfação, contudo as respostas na área de satisfação continua a ser superior (71,1%). 

 

 

 

 

 

Gráfico VIII.54: Satisfação Geral com os Produtos do Bar. 

 

CENTRO DE RECURSOS 

Foram analisadas 452 respostas no total, contabilizando-se quatro "valores em falta" no 

total desta subdimensão. 

A satisfação em relação aos Centros de Recursos foi avaliada em todos os grupos 

respondentes e pode observar-se a sua distribuição na Tabela VIII.14. Verifica-se que os 

Discentes são o grupo que faz a avaliação mais negativa do serviço do Centro de Recursos, 

representam também o grupo que mais utiliza este serviço. Os Docentes são o grupo que mais 

positivamente avalia o serviço.  

 
 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 10,6% 17,0% 29,3% 

Muito Insatisfeito 12,6% 1,9% 0,0% 

Insatisfeito 12,6% 9,4% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 15,4% 3,8% 7,3% 

Ligeiramente Satisfeito 19,3% 11,3% 12,2% 

Satisfeito 24,9% 41,5% 31,7% 

Muito Satisfeito 4,7% 15,1% 19,5% 

Tabela VIII.14: Grau de Satisfação com o Centro de Recursos. 
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Existe também em todos os grupos uma elevada percentagem de respostas “Sem 

Opinião”, sobretudo no grupo de Funcionários possivelmente por menos utilizarem o serviço.  

No Gráfico VIII.55 pode observar-se que 52,4% das respostas se situa entre 

Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito e que 34,5% situam-se na área da insatisfação, o 

que denota uma elevada percentagem de respostas negativas em relação a este serviço. 

 
Gráfico VIII.55: Satisfação Geral com o Centro de Recursos. 

 

RECEPÇÃO 

Foi analisado um total de 449 respostas, verificando-se sete "valores em falta". 

A satisfação em relação ao serviço de Recepção pode observar-se na Tabela VIII.15, 

verificando-se que a percentagem de respostas “Sem Opinião” é reduzida em comparação 

com as subdimensões anteriores e a quantidade de respostas de satisfação é muito superior, 

para todos os grupos.  

O grupo Discente continua a ser aquele com uma avaliação mais negativa do serviço, 

apesar de a percentagem de respostas de satisfação ser muito superior. Para todos os grupos 

respondentes a maioria das respostas dadas é de Satisfeito, sendo que os Docentes são o 

grupo com mais respostas de Muito Satisfeito. 

 

 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 7,3% 0,0% 0,0% 
Muito Insatisfeito 3,7% 0,0% 2,4% 

Insatisfeito 5,4% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 8,5% 1,9% 2,4% 
Ligeiramente Satisfeito 16,6% 5,7% 9,8% 

Satisfeito 45,6% 49,1% 61,0% 
Muito Satisfeito 13,0% 43,4% 24,4% 

Tabela VIII.15: Grau de Satisfação com o Serviço de Recepção. 
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O grau de Satisfação com o serviço de Recepção pode ser observado no Gráfico 

VIII.56, e verifica-se que aproximadamente 80% se situa entre Ligeiramente Satisfeito e 

Muito Satisfeito, o que representa uma elevado nível de satisfação com o serviço de 

Recepção. 

 

 

 

 

 

Gráfico VIII.56: Satisfação Geral com a Recepção. 

VIGILANTES 

Na Tabela VIII.16 pode observar-se a distribuição das 449 respostas dadas por Alunos, 

Docentes e Funcionários em relação ao serviço dos Vigilantes da EPGE da Venda Nova. 

Verifica-se que os respondentes se encontram sobretudo Satisfeitos. Os Docentes apresentam 

uma elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”. Os Alunos são o grupo que avalia 

menos positivamente os Vigilantes, apesar de a maioria das suas respostas estar na área da 

satisfação. 

 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 14,2% 24,5% 12,2% 
Muito Insatisfeito 7,0% 3,8% 0,0% 

Insatisfeito 5,3% 1,9% 9,8% 
Ligeiramente Insatisfeito 7,5% 15,1% 17,1% 
Ligeiramente Satisfeito 16,8% 15,1% 7,3% 

Satisfeito 36,9% 26,4% 46,3% 
Muito Satisfeito 12,3% 13,2% 7,3% 

Tabela VIII.16: Grau de Satisfação com o Serviço dos Vigilantes. 

No Gráfico VIII.57 pode observar-se o grau de Satisfação com o serviço de Vigilantes 

da escola. Ao considerar as respostas de todos os grupos, verifica-se que aproximadamente 

64% se situa entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito, e que 20,6% das respostas 

são de insatisfação, o que ainda representa uma percentagem elevada, que deve merecer 

atenção, no sentido de se entender as causas da insatisfação com o serviço e encontrar formas 

de o melhorar. 
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Gráfico VIII.57: Satisfação Geral com o Serviço dos Vigilantes. 

 

SECRETARIA 

Foram analisadas 448 respostas para o total da subárea relativa aos serviços da 

Secretaria. A satisfação em relação a este serviço foi avaliada em todos os grupos 

respondentes e pode observar-se a sua distribuição na Tabela VIII.17.  

Verifica-se que todos os respondentes avaliam positivamente o serviço, sobretudo os 

Funcionários e os Docentes, com elevado número de respostas entre Satisfeito e Muito 

Satisfeito. Os Alunos são o grupo que faz a avaliação menos positiva deste serviço, ainda 

assim, a maioria das respostas é de satisfação.  

 

 
 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 10,2% 5,7% 14,6% 
Muito Insatisfeito 4,8% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 5,9% 3,8% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 7,6% 1,9% 4,9% 
Ligeiramente Satisfeito 16,1% 11,3% 7,3% 

Satisfeito 47,2% 43,4% 51,2% 
Muito Satisfeito 8,2% 34,0% 22,0% 

Tabela VIII.17: Grau de Satisfação com a Secretaria. 

No Gráfico VIII.58 pode observar-se que aproximadamente 74% das respostas se situa 

entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito e cerca de 16% na área da insatisfação. 



Análise por Escola – VIII – Venda Nova                530 

 

Relatório ApQ  GIPE 

 
Gráfico VIII.58: Satisfação Geral com os Serviços da Secretaria. 

 

SERVIÇOS FINANCEIROS 

Os Serviços Financeiros foram avaliados por 53 Docentes e 41 Funcionários, num total 

de 94 respostas. Não se analisam as respostas dos Alunos uma vez que não utilizam 

directamente este serviço. 

As respostas dos dois grupos podem observar-se na Tabela VIII.18, verificando-se que 

ambos os grupos de respondentes encontram-se na sua maioria satisfeitos com os serviços 

financeiros, sobretudo os Funcionários que não apresentam nenhuma resposta na área da 

insatisfação. É de referir que os Docentes apresentam uma elevada percentagem de respostas 

“Sem Opinião”, talvez por recorrerem com menos frequência a este serviço. 

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 24,5% 12,2% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 1,9% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 7,5% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 15,1% 4,9% 

Satisfeito 32,1% 51,2% 
Muito Satisfeito 18,9% 31,7% 

Tabela VIII.18: Grau de Satisfação com os Serviços Financeiros. 

No Gráfico VIII.59 pode observar-se uma percentagem reduzida de respostas na área de 

insatisfação, e que 75% das respostas situam-se entre Ligeiramente e Muito Satisfeito, o 

que denota um avaliação positiva aos serviços financeiros. 



Análise por Escola – VIII – Venda Nova                531 

 

Relatório ApQ  GIPE 

 
Gráfico VIII.59: Satisfação Geral com os Serviços Financeiros. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Na avaliação ao serviço de Recursos Humanos foram analisadas as respostas do Grupo 

Docente e de Funcionários, num total de 94. Na Tabela VIII.19 pode observar-se que ambos 

os respondentes estão sobretudo Satisfeitos com os Recursos Humanos, não se registando 

qualquer respostas de Muito insatisfeito, embora se verifique que os Docentes são o grupo 

com mais respostas na área da insatisfação. 

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 7,5% 12,2% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 3,8% 2,4% 
Ligeiramente Insatisfeito 7,5% 4,9% 
Ligeiramente Satisfeito 9,4% 9,8% 

Satisfeito 50,9% 41,5% 
Muito Satisfeito 20,8% 29,3% 

Tabela VIII.19: Grau de Satisfação com os Recursos Humanos. 

 

Relativamente ao Grau de Satisfação dos dois grupos respondentes, verifica-se no 

Gráfico VIII.60 que aproximadamente 81% das respostas estão situadas entre Ligeiramente 

Satisfeito e Muito Satisfeito. 
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Gráfico VIII.60: Satisfação Geral com os Recursos Humanos. 

 

SERVIÇOS DE APOIO À DIRECÇÃO 

Os Serviços de Apoio à Direcção foram avaliados por todos os Funcionários (Docentes 

e não Docentes), num total de 94. Verifica-se na Tabela VIII.20 que existe uma elevada 

percentagem de respostas “Sem Opinião” por parte dos Docentes, no entanto, no que respeita 

a respostas dadas todas elas se concentram no grau de Satisfeito, a sendo superior no caso dos 

Funcionários. 

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 39,6% 12,2% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 2,4% 
Ligeiramente Insatisfeito 1,9% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 9,4% 0,0% 

Satisfeito 32,1% 46,3% 
Muito Satisfeito 17,0% 39,0% 

Tabela VIII.20: Grau de Satisfação com os Serviços de Apoio à Direcção. 

 

Relativamente ao Grau de Satisfação dos dois grupos respondentes, verifica-se no 

Gráfico VIII.61 que aproximadamente 65% das respostas são de Satisfeito e Muito 

Satisfeito, verificando-se que existe uma percentagem baixa de respostas na área da 

insatisfação. O grande número de respostas “Sem Opinião”, pode dever-se a uma menor 

utilização deste serviço.  
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Gráfico VIII. 61: Satisfação Geral com os Serviços de Apoio à Direcção. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A ÁREA SERVIÇOS 

 

Após a análise das sete subáreas dos Serviços: Bar, Centro de Recursos, Recepção, 

Vigilantes, Secretaria, Serviços Financeiros, Recursos Humanos e Serviços de Apoio à 

Direcção; importa comparar os níveis de Satisfação e Insatisfação entre elas, assim como 

observar o Grau de Satisfação Total com os Serviços. 

Comparando as subáreas em análise, como representa o Gráfico VIII.62, é possível 

perceber que o serviço dos Recursos Humanos obteve o maior nível de Satisfação, seguido 

da Recepção e do Bar, enquanto o Centro de Recursos é aquele que reúne mais respostas de 

Insatisfação. É de referir que as respostas de Satisfação foram superiores a 50% em todos os 

serviços, incluindo o Centro de Recursos. 

Gráfico VIII.62: Satisfação Geral com cada Serviço. 
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Por fim, importa perceber o grau de satisfação geral dos respondentes com todos os 

serviços avaliados, sendo possível observar no Gráfico VIII.63 que mais de 70% das respostas 

são de Satisfação, enquanto cerca de 15% se situa na área da Insatisfação. 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico VIII.63: Satisfação Geral com os Serviços. 

 

2. PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 

Foi ainda solicitada a opinião dos respondentes relativamente às Publicações Periódicas 

da EPGE, nomeadamente a Revista Eiffel (semestral) e a Newsletter Eiffel (mensal). 

REVISTA EIFFEL 

A Revista Eiffel foi avaliada por 357 Discentes, 202 Docentes e 90 Funcionários, num 

total de 450 respostas, cuja distribuição pelos graus de satisfação se pode observar na Tabela 

VIII.21. O grupo Discente é aquele com o maior número de respostas “Sem Opinião”, 

revelando possivelmente algum desconhecimento desta publicação. Os Docentes revelam 

algumas respostas de insatisfação em relação à Revista, apesar de se verificar que em todos os 

grupos respondentes que prevalecem as respostas de satisfação, especialmente no caso dos 

Funcionários. 

 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 48,5% 28,3% 42,5% 
Muito Insatisfeito 2,5% 3,8% 0,0% 

Insatisfeito 3,9% 3,8% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 3,4% 7,5% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 9,0% 7,5% 5,0% 

Satisfeito 25,5% 30,2% 40,0% 
Muito Satisfeito 7,3% 18,9% 12,5% 

Tabela VIII.21: Grau de Satisfação com a Revista Eiffel. 

No Gráfico VIII.64 pode observar-se a prevalência de respostas “Sem Opinião”, de 

44,9% de respostas na área de satisfação e de 9,6% na área de insatisfação. 



Análise por Escola – VIII – Venda Nova                535 

 

Relatório ApQ  GIPE 

 
Gráfico VIII.64: Satisfação Geral a Revista Eiffel. 

 

NEWSLETTER EIFFEL 

Relativamente à Newsletter obtiveram-se 450 respostas, distribuídas de acordo com a 

Tabela VIII.22, onde se verifica uma percentagem muito elevada de respostas “Sem Opinião”, 

especialmente no grupo Discente, mas comum a todos os grupos, esta escassez de opiniões 

pode dever-se ao desconhecimento da publicação. Das opiniões dadas, a maioria situa-se em 

Satisfeito, para todos os respondentes, sobretudo para os Funcionários. 

 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 65,4% 45,3% 48,8% 
Muito Insatisfeito 2,2% 5,7% 0,0% 

Insatisfeito 2,8% 5,7% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 3,4% 1,9% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 7,9% 0,0% 7,3% 

Satisfeito 14,3% 32,1% 36,6% 
Muito Satisfeito 3,9% 9,4% 7,3% 
Tabela VIII.22: Grau de Satisfação com a Newsletter Eiffel. 

 

No Gráfico VIII.65 pode observar-se a distribuição do total de respostas, observando-se 

que as respostas “Sem Opinião” são muito expressivas, sendo dadas por aproximadamente 

62% dos respondentes, no entanto, as respostas na área de satisfação são superiores às de 

insatisfação (cerca de 30,2%). 

Revela-se importante ponderar uma maior divulgação destas publicações periódicas. 
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Gráfico VIII. 65: Satisfação Geral a Newsletter Eiffel. 

 

3. HIERARQUIA 

A Hierarquia foi avaliada através da questão “Refira qual o seu Grau de Satisfação com 

os seguintes SUPERIORES HIERÁRQUICOS (Promoção, Comunicação, Reconhecimento, 

Recompensa, Desempenho):”. 

DIRECÇÃO 

A Direcção foi avaliada por todos os respondentes, perfazendo um total de 449 

respostas, verificando-se 7 "valores em falta".  

A Tabela VIII.23 permite observar que a maioria das respostas é de Satisfeito. O grupo 

dos Discentes é aquele que avalia menos positivamente a Direcção, contudo, é de referir que a 

percentagem de respostas “Sem Opinião” é bastante elevada neste grupo. 

 

 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 51,4% 30,2% 30,0% 
Muito Insatisfeito 4,2% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 6,7% 5,7% 2,5% 
Ligeiramente Insatisfeito 2,5% 7,5% 5,0% 
Ligeiramente Satisfeito 11,0% 5,7% 7,5% 

Satisfeito 19,1% 35,8% 32,5% 
Muito Satisfeito 5,1% 15,1% 22,5% 

Tabela VIII.23: Grau de Satisfação com a Direcção. 

No Gráfico VIII.66 pode observar-se o grau de Satisfação Geral, verificando-se que a 

maioria das respostas com opinião está entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito 

(40,1%) e que aproximadamente 12,9% se situam na área da insatisfação. Importa notar ainda 

a elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”. 
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Gráfico VIII. 66: Satisfação Geral com a Direcção. 

DIRECTOR GERAL 

Para avaliar o Director Geral foram analisadas 53 respostas do grupo Docente e 41 dos 

Funcionários num total de 94 questionários. 

Pode observar-se na Tabela VIII.24 que a maioria das respostas é de Satisfeito, 

apresentando os Funcionários a maior percentagem de Muito Satisfeito. Verifica-se que não 

existem respostas de muito insatisfeito nos dois grupos, embora o grupo Docente avalie 

menos positivamente o Director Geral. É de referir que a percentagem de respostas “Sem 

Opinião” é elevada em ambos os grupos. 

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 32,1% 29,3% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 3,8% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 5,7% 7,3% 
Ligeiramente Satisfeito 3,8% 2,4% 

Satisfeito 34,0% 34,1% 
Muito Satisfeito 20,8% 26,8% 

Tabela VIII.24: Grau de Satisfação com o Director Geral. 

No respeitante à totalidade das respostas dos dois grupos verifica-se que 

aproximadamente 61% das respostas estão entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito 

e 8,5% entre Ligeiramente e Insatisfeito.  

 
Gráfico VIII. 67: Satisfação Geral com o Director Geral. 



Análise por Escola – VIII – Venda Nova                538 

 

Relatório ApQ  GIPE 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 

O Director de Recursos Humanos foi avaliado pelo grupo Docente e pelo grupo dos 

Funcionários, num total de 94 respostas. 

Pode observar-se na Tabela VIII.25 que a maioria das respostas é de Satisfeito, 

apresentando os Funcionários a maior percentagem de Muito Satisfeito. É de notar que o 

grupo Docente tem uma percentagem de respostas “Sem Opinião” elevada (41,3%). 

 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 37,7% 22,0% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 5,7% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 1,9% 4,9% 
Ligeiramente Satisfeito 5,7% 7,3% 

Satisfeito 35,8% 36,6% 
Muito Satisfeito 13,2% 29,3% 

Tabela VIII.25: Grau de Satisfação com o Director de Recursos Humanos. 

Considerando as respostas dos dois grupos verifica-se que a maioria das respostas estão 

entre Satisfeito e Muito Satisfeito (62,8%) e 6,4% na área de isatisfação. 

 

 

 

 

Gráfico VIII. 68: Satisfação Geral com o Director de Recursos Humanos. 

 

CHEFE DOS SERVIÇOS FINANCEIROS 

O Chefe dos Serviços Financeiros foi avaliado pelo grupo Docente e pelo grupo dos 

Funcionários, num total de 94 respostas. 

Pode observar-se na Tabela VIII.26 que as respostas com opinião dos dois grupos estão 

situadas em Satisfeito, apresentando os Funcionários a maior percentagem de respostas de 

Muito Satisfeito. Contudo, verifica-se uma percentagem muito elevada de respostas “Sem 

Opinião”, especialmente por parte do grupo Docente. 
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 Docentes Funcionários 

Sem Opinião 58,5% 48,8% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 1,9% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 5,7% 4,9% 

Satisfeito 24,5% 24,4% 
Muito Satisfeito 9,4% 22,0% 

Tabela VIII.26: Grau de Satisfação com o Chefe dos Serviços Financeiros. 

 

Considerando as 94 respostas, verifica-se que a maioria encontra-se entre Ligeiramente 

Satisfeito e Muito Satisfeito e apenas 1% entre Ligeiramente Insatisfeito e Insatisfeito, não 

se verificando qualquer resposta de Muito Insatisfeito, o que representa uma avaliação muito 

positiva ao Chefe dos Serviços Financeiros. 

 

 

 

 

 

Gráfico VIII. 69: Satisfação Geral com o Chefe dos Serviços Financeiros. 

 

 

DIRECÇÃO PEDAGÓGICA 

A Direcção Pedagógica foi avaliada pelo grupo Docente num total de 53 respostas, cuja 

distribuição se pode observar no Gráfico VIII.70. Verifica-se que as opiniões situam-se 

maioritariamente entre Satisfeito e Muito Satisfeito, observando-se apenas 3,8% de respostas 

na área da insatisfação, representando uma avaliação bastante positiva da Direcção 

Pedagógica. 
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Gráfico VIII.70: Satisfação Geral com a Direcção Pedagógica. 

 

DIRECÇÃO DE PÓLO 

A Direcção de Pólo foi avaliada por 355 respostas de Alunos, 53 de Docentes e 40 

Funcionários, num total de 448 respostas, cuja distribuição se pode observar na Tabela 

VIII.27. É possível constatar que os Alunos foram o grupo que deu mais respostas “Sem 

Opinião” e também mais respostas na área da insatisfação, apesar da maioria se concentrar 

sobretudo entre Ligeiramente e Muito Satisfeito. Os Docentes são o grupo com mais respostas 

de Muito Satisfeito. 

 

 Discentes Docentes Funcionários 
Sem Opinião 51,3% 9,4% 17,5% 

Muito Insatisfeito 3,4% 0,0% 0,0% 
Insatisfeito 4,5% 1,9% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 2,8% 1,9% 5,0% 
Ligeiramente Satisfeito 9,9% 1,9% 2,5% 

Satisfeito 22,8% 32,1% 40,0% 
Muito Satisfeito 5,4% 52,8% 35,0% 

Tabela VIII.27: Grau de Satisfação com a Direcção de Pólo. 

 

No Gráfico VIII.71 verifica-se que existe uma elevada percentagem de respostas “Sem 

Opinião”, contudo as opiniões dadas concentram-se sobretudo entre Ligeiramente e Muito 

Satisfeito (47,3%), existindo cerca de 9,4% de respostas de insatisfação.  
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Gráfico VIII. 71: Satisfação Geral com a Direcção de Pólo. 

 

CHEFIA DIRECTA 

Este grupo hierárquico é avaliado apenas pelos Funcionários totalizando 41 respostas. 

Pode verificar-se no Gráfico VIII.72 que a avaliação é bastante positiva, em que a maioria das 

respostas situa-se entre Satisfeito e Muito Satisfeito, não havendo qualquer resposta de 

Insatisfeito ou Muito Insatisfeito.  

 

 

 

 

 

Gráfico VIII.72: Satisfação Geral com a Chefia Directa. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A ÁREA HIERARQUIA 

Após a análise das sete subáreas dos Grupos Hierárquicos: Direcção, Director Geral, 

Director de Recursos Humanos, Chefe dos Serviços Financeiros e Chefia Directa; importa 

comparar os níveis de Satisfação e Insatisfação entre estes grupos, assim como observar o 

Grau de Satisfação Total com a Hierarquia. 

Comparando as subáreas em análise, como representa o Gráfico VIII.73, é possível 

perceber que a Direcção Pedagógica, avaliada pelos Docentes, é o grupo com maior nível de 

Satisfação, seguido da Chefia Directa, enquanto a Direcção reúne mais respostas de 
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Insatisfação, apesar de totalizarem menos de 10%. É de referir que as respostas de Satisfação 

foram superiores a 50% em todos os grupos hierárquicos excepto na Direcção (40,1%) e a 

Direcção de Pólo (47,3%). 

 
Gráfico VIII.73: Satisfação Geral com cada Grupo Hierárquico. 

 

Por fim, importa perceber o grau de satisfação geral dos respondentes com todas as 

hierarquias avaliadas, que é possível observar no Gráfico VIII.74.  

Verifica-se que existe uma elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”, e que 

mais de 61% das respostas são de Satisfação, enquanto 6% se situa na área da Insatisfação. 

 
Gráfico VIII.74: Satisfação Geral com Hierarquia. 

 

4. RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

As Relações Interpessoais foram avaliadas através da questão “Refira qual o seu Grau 

de Satisfação em relação às RELAÇÕES INTERPESSOAIS (Comunicação, Apoio, 

Integração) com o(s) /a:”. 
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ALUNOS 

As relações interpessoais com o grupo de Alunos são avaliadas por Alunos e Docentes, 

incluindo os Formadores por haver Formadores a leccionar Cursos de EP, CEF e de SA. As 

respostas do grupo dos Funcionários não foram consideradas para avaliar a relação 

interpessoal com os Alunos. Os valores percentuais da Tabela VIII.28 decorrem da análise de 

306 respostas de Alunos e 52 Docentes da Escola da Venda Nova. 

Na Tabela VIII.28 é possível verificar que os Docentes estão mais satisfeitos, embora 

ambos os grupos tenham as respostas situadas sobretudo entre Satisfeito e Muito Satisfeito. 

 Alunos Docentes 

Sem Opinião 2,0% 3,8% 
Muito Insatisfeito 2,6% 1,9% 

Insatisfeito 3,6% 1,9% 
Ligeiramente Insatisfeito 4,6% 1,9% 
Ligeiramente Satisfeito 11,8% 3,8% 

Satisfeito 52,6% 42,3% 
Muito Satisfeito 22,9% 44,2% 

Tabela VIII.28: Grau de Satisfação com Alunos. 

 

No Gráfico VIII.75 pode observar-se o grau de satisfação geral dos 358 respondentes, 

verificando-se que a maioria das respostas está entre Ligeiramente e Muito Satisfeito 

(≈88%) e aproximadamente 10% na área de Insatisfação, representando assim uma avaliação 

muito positiva da relação interpessoal com os Alunos. 

 
Gráfico VIII.75: Satisfação Geral com Alunos. 

FORMANDOS 

As relações interpessoais com o grupo de Formandos são avaliadas a partir da análise de 

um total de 76 respostas, 48 de Formandos, 27 Formadores e 1 Mediador de EFA.  
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Na Tabela VIII.29 é possível verificar que ambos os grupos estão satisfeitos com a 

relação interpessoal com os Formandos, verificando-se que os Formadores são o grupo com 

mais respostas de Muito Satisfeito, mas também o grupo com mais respostas na área da 

insatisfação. 

 Formandos Formadores/Mediadores 
de EFA 

Sem Opinião 6,3% 3,6% 
Muito Insatisfeito 0,0% 3,6% 

Insatisfeito 2,1% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 0,0% 3,6% 
Ligeiramente Satisfeito 20,8% 0,0% 

Satisfeito 47,9% 39,3% 
Muito Satisfeito 22,9% 50,0% 

Tabela VIII.29: Grau de Satisfação com os Formandos. 

 

A distribuição das opiniões pode observar-se no Gráfico VIII.76, constatando-se que a 

maioria das respostas encontra-se entre Ligeiramente e Muito Satisfeito (90,8%), o que 

denota um clima relacional muito positivo. 

 
Gráfico VIII. 76: Satisfação Geral com Formandos. 

 

TURMA 

As relações interpessoais com a Turma são avaliadas por Alunos e Formandos através 

da análise de 353 respostas. Pode verificar-se que os Alunos estão ligeiramente mais 

insatisfeitos com a turma, apesar de ambos os respondentes a avaliarem positivamente. 

 Alunos Formandos 

Sem Opinião 3,6% 10,2% 
Muito Insatisfeito 4,9% 0,0% 

Insatisfeito 6,3% 4,1% 
Ligeiramente Insatisfeito 6,3% 4,1% 
Ligeiramente Satisfeito 12,5% 10,2% 

Satisfeito 41,8% 46,9% 
Muito Satisfeito 24,7% 24,5% 

Tabela VIII.30: Grau de Satisfação com a Turma. 
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No Gráfico VIII.77 verifica-se que a maioria das respostas está entre Satisfeito e Muito 

Satisfeito (79,3%), representando que, no geral, Alunos e Formandos encontram-se 

satisfeitos e sentem-se integrados na sua turma, o que representa um factor positivo. 

 
Gráfico VIII. 77: Satisfação Geral com a Turma. 

DOCENTES 

A relação com o grupo Docente é avaliada por Alunos e Docentes através da análise de 

359 respostas. Na Tabela VIII.31 pode observar-se que os Alunos estão maioritariamente 

Satisfeitos e os Docentes Muito Satisfeitos com as relações interpessoais com Docentes. 

 Alunos Docentes 

Sem Opinião 27,4% 13,5% 
Muito Insatisfeito 1,6% 0,0% 

Insatisfeito 2,0% 1,9% 
Ligeiramente Insatisfeito 2,9% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 13,7% 7,7% 

Satisfeito 42,0% 25,0% 
Muito Satisfeito 10,4% 51,9% 

Tabela VIII.31: Grau de Satisfação com os Docentes. 

 

No Gráfico VIII.78 verifica-se que a maioria das respostas está entre Satisfeito e Muito 

Satisfeito (≈69%), o que revela um bom clima relacional entre Alunos e Docentes em relação 

aos Docentes da EPGE da Venda Nova, verificando-se aproximadamente 6% de respostas na 

área de insatisfação, que de acordo com a Tabela VIII.31 decorreram maioritariamente da 

avaliação feita pelos Alunos. 
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Gráfico VIII.78: Satisfação Geral com os Docentes. 

 

 

FORMADORES 

Ao nível das relações interpessoais os Formadores foram avaliados por Formandos, 

Formadores e Mediadores de EFA, contando com 77 respostas no total. Os Formadores 

avaliam muito positivamente a relação entre si, revelando-se Muito Satisfeitos (64,3%), 

enquanto os Formandos estão sobretudo Satisfeitos com a relação com os Formadores. 

 Formandos Formadores/Mediadores 
de EFA 

Sem Opinião 12,2% 3,6% 
Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 2,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 4,1% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 12,2% 7,1% 

Satisfeito 42,9% 25,0% 
Muito Satisfeito 26,5% 64,3% 

Tabela VIII.32: Grau de Satisfação com os Formadores. 

Observando no Gráfico VIII.79 o total de respostas de Formandos e Formadores 

verifica-se que a maioria das respostas é de Muito Satisfeito, com 87% das respostas na área 

da satisfação, o que denota boas relações interpessoais com os Formadores. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gráfico VIII. 79: Satisfação Geral com os Formadores. 
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MEDIADORES DE EFA 

Ao nível das relações interpessoais os Mediadores de EFA foram avaliados por 

Formandos e Formadores, perfazendo um total de 75 respostas. Observa-se que existe uma 

elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”, provavelmente daqueles que não 

contactam directamente com os Mediadores de EFA, contudo analisando as respostas com 

opinião, verifica-se que são sobretudo de Muito Satisfeito para os Formadores e de satisfeito 

para os Formandos. 

 Formandos  Formadores 

Sem Opinião 30,6% 46,2% 
Muito Insatisfeito 4,1% 0,0% 

Insatisfeito 0,0% 3,8% 
Ligeiramente Insatisfeito 8,2% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 10,2% 0,0% 

Satisfeito 28,6% 19,2% 
Muito Satisfeito 18,4% 30,8% 

Tabela VIII.33: Grau de Satisfação com os Mediadores de EFA. 

O Gráfico VIII.80 permite observar que mais de metade das respostas situam-se entre 

Ligeiramente e Muito Satisfeito evidenciando que os respondentes avaliam positivamente a 

relação com os Mediadores de EFA. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gráfico VIII. 80: Satisfação Geral com os Mediadores de EFA. 

 

FUNCIONÁRIOS 

A relação interpessoal com os Funcionários é avaliada por todos os grupos respondentes 

num total de 446 respostas. Pode observar-se na Tabela VIII.34 que o grupo Docente é o 

mais satisfeito com as relações interpessoais com os Funcionários, onde aproximadamente 

38% das respostas é de Muito Satisfeito. Também os Funcionários, com 87,8% de respostas 

entre Satisfeito e Muito Satisfeito, se mostram muito satisfeitos. O grupo Discente, também 
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avalia positivamente as relações com os Funcionários, embora seja o grupo que dá mais 

respostas na área de insatisfação (7,4%). 

 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 12,2% 3,8% 4,9% 
Muito Insatisfeito 2,0% 0,0% 0,0% 

Insatisfeito 2,6% 0,0% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 2,8% 3,8% 2,4% 
Ligeiramente Satisfeito 13,9% 5,7% 4,9% 

Satisfeito 53,7% 49,1% 68,3% 
Muito Satisfeito 12,8% 37,7% 19,5% 

Tabela VIII.34: Grau de Satisfação com os Funcionários. 

O Gráfico VIII.81 permite observar que 83% das respostas encontra-se na área da 

satisfação e apenas 6,5% das respostas são de insatisfação, o que traduz um bom clima 

relacional com os Funcionários. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico VIII. 81: Satisfação Geral com os Funcionários. 

 

 

COLEGAS DE TRABALHO 

A relação interpessoal com os Colegas de trabalho é avaliada pelos Funcionários e 

Estagiários num total de 41 respostas. O Gráfico VIII.82 permite observar que a totalidade das 

respostas se encontra entre Satisfeito e Muito Satisfeito, reflectindo um sentimento muito 

positivo relativamente ao clima interpessoal entre Funcionários. 
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Gráfico VIII. 82: Satisfação Geral com os Colegas de Trabalho. 

 

 

 

COORDENAÇÃO DE CURSO 

A relação interpessoal com a Coordenação de Curso é avaliada por 349 respostas de 

Alunos e de 52 de Docentes, num total de 401 respostas. Na Tabela VIII.35 observa-se que a 

maioria das respostas é de satisfação em ambos os grupos respondentes, revelando-se os 

Docentes mais satisfeitos. Os Alunos apresentam algumas respostas de insatisfação, o que 

deve ser analisado, contudo, a maioria das respostas são de satisfação.  

 Alunos Docentes 

Sem Opinião 16,0% 7,7% 
Muito Insatisfeito 4,6% 0,0% 

Insatisfeito 3,4% 1,9% 
Ligeiramente Insatisfeito 2,3% 1,9% 
Ligeiramente Satisfeito 8,3% 3,8% 

Satisfeito 33,5% 30,8% 
Muito Satisfeito 31,8% 53,8% 

Tabela VIII.35: Grau de Satisfação com a Coordenação de Curso. 

O Gráfico VIII.83 permite observar que mais de metade das respostas são de Satisfeito 

e Muito Satisfeito evidenciando que existe um bom clima relacional com a Coordenação de 

Curso por parte de Alunos e Docentes. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gráfico VIII. 83: Satisfação Geral com a Coordenação de Curso. 
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LÍDERES DE GRUPO DISCIPLINAR 

A relação interpessoal com os Líderes de Grupo Disciplinar é avaliada pelos Docentes 

num total de 52 respostas. O Gráfico VIII.84 permite observar que existe uma elevada 

percentagem de respostas “Sem Opinião”, e que as respostas com opinião encontram-se 

sobretudo na área da satisfação. 

 

 
 

 

 

 
 
 

Gráfico VIII. 84: Satisfação Geral com os Líderes de Grupo Disciplinar. 

 

ORIENTADORES EDUCATIVOS DE TURMA (OET) 

A relação interpessoal com os OET é avaliada por Alunos e Docentes, num total de 409 

respostas. Na Tabela VIII.36 observa-se que a maioria das respostas é de Muito Satisfeito 

para o grupo Docente, revelando-se os Alunos sobretudo satisfeitos. 

 Alunos Docentes 

Sem Opinião 17,1% 25,0% 
Muito Insatisfeito 2,8% 0,0% 

Insatisfeito 3,9% 1,9% 
Ligeiramente Insatisfeito 2,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 10,6% 5,8% 

Satisfeito 33,3% 23,1% 
Muito Satisfeito 30,3% 44,2% 

Tabela VIII.36: Grau de Satisfação com os Orientadores Educativos de Turma. 

 
O Gráfico VIII.84 permite observar que existe um bom clima relacional com os 

Orientadores Educativos de Turma por parte de Alunos e Docentes, observando-se que 74,1% 

das respostas se situam entre Ligeiramente e Muito Satisfeito. 
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Gráfico VIII. 84: Satisfação Geral com os Orientadores Educativos de Turma. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A ÁREA RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

 

Após a análise das sete subáreas: Alunos, Formandos, Turma, Docentes, Formadores, 

Funcionários, Colegas de Trabalho, Coordenadores de Curso, Líderes de Grupo Disciplinar e 

Orientadores Educativos de Turma (OET); importa comparar os níveis de Satisfação e 

Insatisfação entre elas, assim como observar o Grau de Satisfação Total com as Relações 

Interpessoais. 

Comparando as subáreas em análise, como representa o Gráfico VIII. 85, é possível 

perceber que as relações interpessoais com os Colegas de Trabalho são aquelas com maior 

nível de Satisfação, seguindo-se as dos Formandos, enquanto a Turma é aquela que reúne 

mais respostas de Insatisfação. É de referir que as respostas de Satisfação foram superiores a 

70% em todas as subáreas, à excepção dos Mediadores de EFA e os Líderes do Grupo 

Disciplinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico VIII. 85: Satisfação Geral com cada Grupo Relacional. 
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O grau de satisfação geral dos respondentes com todos os grupos relacionais avaliados 

pode ser observado no Gráfico VIII.86 verificando-se que cerca de 77% das respostas são de 

Satisfação, enquanto apenas 7% se situa na área da Insatisfação, o que reflecte um bom clima 

nas Relações Interpessoais na escola da Venda Nova. 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico VIII. 86: Satisfação Geral com as Relações Interpessoais. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A DIMENSÃO HUMANA 

 

Após a análise das subdimensões Serviços, Hierarquia e Relações Interpessoais que 

compõem a Dimensão Humana importa comparar os níveis de Satisfação e Insatisfação em 

cada uma, assim como observar o Grau de Satisfação Total com esta dimensão. 

No Gráfico VIII.87 é possível perceber que a Dimensão Humana é positivamente 

avaliada, sendo as Relações Interpessoais aquelas com maior nível de Satisfação, enquanto 

os Serviços reúnem mais respostas de Insatisfação. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico VIII. 87: Satisfação Geral com cada Subdimensão da Dimensão Humana. 

 



Análise por Escola – VIII – Venda Nova                553 

 

Relatório ApQ  GIPE 

O Grau de Satisfação Geral dos respondentes em relação à Dimensão Humana pode ser 

observado no Gráfico VIII.88 verificando-se que aproximadamente 70% das respostas são de 

Satisfação, enquanto 9,5% se situa na área da Insatisfação, o que reflecte uma avaliação 

positiva. 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico VIII. 88: Satisfação Geral com a Dimensão Humana. 
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IV –  ANÁLISE DA DIMENSÃO LABORAL  

 

A Dimensão Laboral divide-se em duas subdimensões: Horário e Organização de 

Tarefas. O Horário é composto pela Organização do Horário, Assiduidade e Pontualidade. A 

Organização de Tarefas é composta pela Distribuição, Adequação, Explicação/Apoio, 

Autonomia e Desempenho. 

Serão analisadas as respostas do grupo Funcionários (Funcionários e Estagiários). 

A Dimensão Laboral foi avaliada através da questão “Refira qual o seu Grau de 

Satisfação com a ORGANIZAÇÃO LABORAL enquanto funcionário da Cooptécnica em 

relação a (ao):”. 

1. HORÁRIO 

HORÁRIO 

O Horário foi avaliado pela totalidade dos Funcionários respondentes ao questionário, 

num total de 41 respostas, cuja distribuição pode observar-se no Gráfico VIII. 89. A maioria 

das respostas situa-se entre Satisfeito e Muito Satisfeito (90,2%), revelando os Funcionários 

satisfação com o seu horário. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfico VIII. 89: Satisfação Geral com o Horário. 

ASSIDUIDADE 

A assiduidade foi igualmente avaliada num total de 41 respostas, cuja distribuição pode 

observar-se no Gráfico VIII. 90, verificando-se um elevado número de respostas de Muito 

Satisfeito, indicando que a maioria dos Funcionários se sente muito satisfeito com a sua 

assiduidade. 
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Gráfico VIII. 90: Satisfação Geral com a Assiduidade. 

 

PONTUALIDADE 

O grau de satisfação com a Pontualidade foi analisado através de 41 respostas do grupo 

de Funcionários. Tal como se pode observar no Gráfico VIII. 91, a maioria dos Funcionários 

estão Satisfeitos e Muito Satisfeitos com a sua Pontualidade. 

 

 

 

 

 
 
 

Gráfico VIII. 91: Satisfação Geral com a Pontualidade. 
 

 

 

2. ORGANIZAÇÃO DE TAREFAS 

DISTRIBUIÇÃO 

A Distribuição de Tarefas foi avaliada com um total de 41 respostas, cuja distribuição 

pode observar-se no Gráfico VIII. 92, encontrando-se a maioria das respostas entre 

Ligeiramente e Muito Satisfeito (≈73%). Apesar de os Funcionários se revelarem 

predominantemente satisfeitos, cerca de 15% posicionam-se entre Ligeiramente Insatisfeito e 

Insatisfeito, o que deve ser analisado futuramente, no sentido de entender o que motiva estas 

respostas de insatisfação, para que esses aspectos possam ser melhorados.  
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Gráfico VIII. 71: Satisfação Geral com a Distribuição de Tarefas. 

 

 

 

ADEQUAÇÃO DAS TAREFAS 

A Adequação de Tarefas foi avaliada com um total de 91 respostas, e no Gráfico 

VIII.93 pode observar-se a distribuição destas respostas, que se situam sobretudo na área de 

satisfação. Apesar de 7,3% de respostas se situarem entre Ligeiramente Insatisfeito e Muito 

Insatisfeito. 

 

 

 

 

 
 
 

Gráfico VIII. 93: Satisfação Geral com a Adequação das Tarefas. 

 
 

APOIO 

O grau de satisfação com o Apoio é analisado a partir de 41 respostas no total, podendo 

observar-se no Gráfico VIII.94 que a maioria das respostas se reúne entre Satisfeito e Muito 

Satisfeito, existindo aproximadamente 5% de respostas na área da insatisfação em relação ao 

Apoio sentido. 
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Gráfico VIII.94: Satisfação Geral com o Apoio. 

 

AUTONOMIA 

No que respeita à Autonomia foram analisadas 41 respostas, das quais, cerca de 88% se 

situam entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito, contudo, 7,3% revelam alguma 

insatisfação, como mostra o Gráfico VIII. 95. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Gráfico VIII. 95: Satisfação Geral com a Autonomia. 

 

DESEMPENHO 

Relativamente ao Desempenho analisaram-se igualmente 41 respostas, que se 

distribuem quase na totalidade entre Satisfeito e Muito Satisfeito, não existindo qualquer 

resposta de Insatisfeito ou Muito Insatisfeito, como se pode observar no Gráfico VIII.96. 

Estes valores revelam que os Funcionários da Escola da Venda Nova se sentem de uma forma 

geral muito satisfeitos com o seu próprio desempenho de funções. 
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Gráfico VIII.96: Satisfação Geral com o Desempenho. 

 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A DIMENSÃO LABORAL 

 

Após a análise das subdimensões Horário e Organização de Tarefas que compõem a 

Dimensão Laboral importa comparar os níveis de Satisfação e Insatisfação em cada uma, 

assim como observar o Grau de Satisfação Total com esta dimensão. 

No Gráfico VIII.97 é possível perceber que a Dimensão Laboral é positivamente 

avaliada, verificando-se que o Desempenho reúne o maior nível de Satisfação, enquanto a 

Distribuição de Tarefas agrupa mais respostas de Insatisfação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico VIII. 97: Satisfação Geral com cada Subdimensão da Dimensão Laboral. 

 

O Grau de Satisfação Geral dos respondentes em relação à Dimensão Laboral pode ser 

observado no Gráfico VIII.98 verificando-se que aproximadamente 88% das respostas se 

encontram entre Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito, enquanto 5,8% se situa na área 
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da Insatisfação, revelando que, de uma forma geral, esta dimensão é avaliada de forma muito 

positiva. 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico VIII. 98: Satisfação Geral com a Dimensão Laboral. 
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V –  ANÁLISE DA DIMENSÃO PEDAGÓGICA  

A Dimensão Pedagógica divide-se em quatro subdimensões: Curso, Formação em 

Contexto de Trabalho, Projectos Finais e Aulas.  

 

1. CURSO 

A satisfação com o curso foi avaliada pelos Alunos e Formandos no Questionário Geral 

através da resposta à questão: “Refira qual o seu grau de satisfação com o curso que está a 

frequentar”. Obtiveram-se 171 respostas num total, 140 de Alunos e 31 de Formandos. Na 

Tabela VIII.37 pode verificar-se que prevalecem as respostas entre Ligeiramente e Muito 

Satisfeito em ambos os grupos, embora se observe que os Formandos apresentam mais 

respostas na área da insatisfação.  

 Alunos Formandos 
Sem Opinião 17,7% 31,3% 

Muito Insatisfeito 2,3% 0,0% 
Insatisfeito 2,0% 4,2% 

Ligeiramente Insatisfeito 6,6% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 14,1% 14,6% 

Satisfeito 33,1% 33,3% 
Muito Satisfeito 24,3% 16,7% 

Tabela VIII.37: Grau de Satisfação com o Curso. 

No Gráfico VIII.99 observa-se que as respostas são dadas sobretudo entre Satisfeito e 

Muito Satisfeito, existindo aproximadamente 10% de respostas de Insatisfação em relação ao 

Curso, consistindo num aspecto a ser analisado, no sentido de se compreender o que motiva 

as respostas de insatisfação, para que possa ser melhorado. 

 

 

 

 

 
 
 

Gráfico VIII. 99: Satisfação Geral com o Curso. 
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2. FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

Serão apresentadas as respostas dadas por Alunos e Docentes ao Questionário Geral 

referentes à Formação em Contexto de Trabalho (FCT), sendo que as dimensões relativas à 

Preparação, Tarefas, Duração, Assiduidade, Pontualidade, Adequação, Responsabilidade, 

Autonomia, Adaptação, Capacidade de Trabalho em Equipa, Utilidade e 

Competências/Conhecimentos foram já descritas no Relatório Geral. 

A Formação em Contexto de Trabalho foi avaliada através da questão “Refira qual o 

seu Grau de Satisfação com o(a) Formação em Contexto de Trabalho (estágio) ”.  

Teve-se em conta apenas as respostas dos Alunos relativas aos cursos de 3º ano de 

escolaridade no caso do EP, nos três anos dos cursos de Sistema de Aprendizagem e no 

último ano dos CEF ou nos de Tipo 3, num total de 68 respostas de Alunos e 7 de Docentes.  

Na Tabela VIII.38 pode observar-se que os Alunos encontram-se satisfeitos com o 

estágio, em que 61,8% das respostas situam-se entre Ligeiramente Satisfeito e Muito 

Satisfeito, verificando-se ainda uma percentagem elevada “Sem Opinião”. Em relação aos 

Docentes, as respostas com opinião evidenciam uma opinião positiva por parte destes, com 

todas as respostas entre Ligeiramente e Muito Satisfeito, verificando-se que não existem 

respostas na área da insatisfação.  

 

 

 

Tabela VIII.38: Satisfação Geral com a Formação em Contexto de Trabalho. 

O grau de satisfação geral com a FCT pode ser observado no Gráfico VIII.100, 

verificando-se que as respostas são predominantemente positivas, indicando assim a 

prevalência da satisfação com o estágio, o que constitui um aspecto muito positivo. 

 Alunos Docentes 
Sem Opinião 27,9% 14,3% 

Muito Insatisfeito 1,5% 0,0% 
Insatisfeito 2,9% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 5,9% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 7,4% 14,3% 

Satisfeito 33,8% 57,1% 
Muito Satisfeito 20,6% 14,3% 



Análise por Escola – VIII – Venda Nova                562 

 

Relatório ApQ  GIPE 

 
Gráfico VIII.100: Satisfação Geral com a Formação em Contexto de Trabalho 

 
 

3. PROJECTOS FINAIS 

PROJECTO TECNOLÓGICO 

O Projecto Tecnológico (PT) foi avaliado no Questionário Geral pelos Alunos do 2º e 3º 

ano de escolaridade de EP e pelos Docentes, através da questão “Refira qual o seu grau de 

satisfação com o Projecto Tecnológico”.  

 Alunos Docentes 
Sem Opinião 25,3% 0,0% 

Muito Insatisfeito 9,3% 0,0% 
Insatisfeito 5,3% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 6,7% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 17,3% 0,0% 

Satisfeito 28,0% 50,0% 
Muito Satisfeito 8,0% 50,0% 

Tabela VIII. 39: Grau de Satisfação com os Projectos Finais. 

Na Tabela VIII.39 encontram-se distribuídas as respostas de um total de 77 respostas, 

podendo observar-se que a maioria dos Alunos e dos Docentes encontra-se Satisfeito e Muito 

Satisfeito com os Projectos Tecnológicos, contudo os Alunos são o grupo com mais respostas 

na área da insatisfação. 

No Gráfico VIII.101 é possível verificar a prevalência de respostas entre Satisfeito e 

Muito Satisfeito, apesar de aproximadamente 11% das respostas se situarem na área de 

Insatisfação. 
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Gráfico VIII.101: Satisfação Geral com os Projectos Tecnológicos. 

 

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL 

Na questão relativa à Prova de Aptidão Profissional (PAP) responderam 6 Docentes, e 

18 Alunos de 3º ano do EP. Pode observar-se na Tabela VIII.40 que o grupo de Alunos 

apresenta uma elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”, o que pode dever-se ao 

facto de ainda não terem passado pela experiência. As respostas com opinião demonstram que 

os Alunos e Docentes encontram-se Satisfeitos com a PAP, verificando-se que os Alunos são 

os que apresentam mais respostas de Muito Insatisfeito.  

 Alunos Docentes 
Sem Opinião 38,9% 0,0% 

Muito Insatisfeito 11,1% 0,0% 
Insatisfeito 0,0% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 5,6% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 11,1% 16,7% 

Satisfeito 16,7% 50,0% 
Muito Satisfeito 16,7% 33,3% 

Tabela VIII.40: Grau de Satisfação com a Prova de Aptidão Profissional. 

No Gráfico VIII.102 pode-se observar o grau de satisfação geral com a PAP. Verifica-se 

que 72,2% das respostas estão situadas entre Ligeiramente e Muito Satisfeito e 

aproximadamente 8% de respostas na área da insatisfação. 

 
Gráfico VIII.102: Satisfação Geral com a Prova de Aptidão Profissional 
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PROVA DE APTIDÃO FINAL 

A Prova de Aptidão Final (PAF) foi avaliada no Questionário Geral pelos Alunos de 3º 

ano de escolaridade do Sistema de Aprendizagem e pelos Docentes, através da questão 

“Refira qual o seu grau de satisfação com a Prova de Aptidão Final”.  

A esta questão contabilizaram-se um total de 65 respostas de Alunos e 6 de Docentes 

que se apresentam na Tabela VIII.41.  

No grupo dos Alunos verifica-se uma elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”, 

contudo as respostas com opinião são na sua maioria de Satisfação. A opinião dos Docentes 

em relação à PAF situa-se entre Satisfeito e Muito Satisfeito, não existindo respostas na área 

da insatisfação. 

 Alunos Docentes 
Sem Opinião 47,7% 16,7% 

Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Insatisfeito 4,6% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 3,1% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 6,2% 0,0% 

Satisfeito 27,7% 50,0% 
Muito Satisfeito 10,8% 33,3% 

Tabela VIII.41: Grau de Satisfação com a Prova de Aptidão Final. 
 
 
 

No Gráfico VIII.103 pode observar-se que a avaliação realizada à PAF é 

maioritariamente satisfatória (64%), verificando-se uma elevada percentagem de respostas 

“Sem Opinião”, na maioria provenientes das respostas dos Alunos.  
  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico VIII.103: Grau de Satisfação com a Prova de Aptidão Final. 
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PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGEM 

O Portefólio Reflexivo de Aprendizagem (PRA) foi avaliado no Questionário Geral 

pelos Formandos dos cursos EFA e pelos Docentes, através da questão “Refira qual o seu 

grau de satisfação com o Portefólio Reflexivo de Aprendizagem”.  

Na Tabela VIII.42 encontram-se distribuídas as respostas de um total de 30 Formandos 

e 3 Formadores, podendo observar-se nas respostas com opinião que os Formadores estão 

sobretudo satisfeitos com o PRA, não apresentando respostas na área da insatisfação. Em 

relação aos formandos verifica-se que 26,7% encontra-se entre Ligeiramente e Satisfeito, 

observando-se que 16,7% das respostas encontram-se na área da insatisfação. Deste modo, 

importa analisar as razões que levam os Formandos a sentirem-se insatisfeitos com o PRA, de 

forma a possibilitar ultrapassar esses constrangimentos. 

 Formandos Formadores 
Sem Opinião 56,7% 66,7% 

Muito Insatisfeito 0,0% 0,0% 
Insatisfeito 6,7% 0,0% 

Ligeiramente Insatisfeito 10,0% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 6,7% 0,0% 

Satisfeito 20,0% 33,3% 
Muito Satisfeito 0,0% 0,0% 

Tabela VIII. 42: Grau de Satisfação com o Portefólio Reflexivo de Aprendizagem. 

Pode observar-se que 30% das respostas estão situadas entre Ligeiramente e Muito 

Satisfeito, verificando-se que 8,3% das respostas (provenientes da opinião dos formandos) 

encontram-se na área da insatisfação (Gráfico VIII. 54). É de notar ainda que existe uma 

elevada percentagem de respostas “Sem Opinião”, proveniente dos dois grupos de 

respondentes como se pode constatar na Tabela VIII.104. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico VIII.104: Satisfação Geral com o Portefólio Reflexivo de Aprendizagem 



Análise por Escola – VIII – Venda Nova                566 

 

Relatório ApQ  GIPE 

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM OS PROJECTOS FINAIS 

O grau de satisfação geral nas três subáreas analisadas dos Projectos Finais: PT, PAP, 

PAF e PRA; pode ser observado no Gráfico VIII.105, verificando-se que a maioria das 

respostas situa-se ao nível da Satisfação (60,7%), existindo uma elevada percentagem de 

respostas “Sem Opinião”. 

 

 

 

 

 

Gráfico VIII.105: Satisfação Geral com os Projectos Finais. 
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VI –  ANÁLISE DA DIMENSÃO RELAÇÃO COM O EXTERI OR 

 

A Dimensão de Relação com o Exterior foi avaliada nas dimensões relativas à Oferta 

Educativa, Divulgação e Matrícula/Inscrição.  

1. OFERTA EDUCATIVA 

A Oferta Educativa foi avaliada no Questionário Geral através da questão “Refira qual o 

seu Grau de Satisfação com a Oferta Educativa (cursos existentes) ”. 

A satisfação em relação à Oferta Educativa para cada grupo respondente pode observar-

se na Tabela VIII.43, verificando-se que a maioria das respostas é de Satisfeito e Muito 

Satisfeito. Os Discentes apresentam o nível de satisfação mais baixo, apesar de as avaliações 

positivas serem superiores às negativas. As Entidades Empregadoras apenas dão respostas de 

Satisfeito e Muito Satisfeito. 

 Discentes Docentes 

Sem Opinião 12,8% 17,0% 
Muito Insatisfeito 2,0% 0,0% 

Insatisfeito 3,9% 3,8% 
Ligeiramente Insatisfeito 5,6% 1,9% 
Ligeiramente Satisfeito 13,1% 7,5% 

Satisfeito 45,8% 41,5% 
Muito Satisfeito 16,8% 28,3% 

Tabela VIII.43: Grau de Satisfação com a Oferta Educativa. 

Os valores percentuais da Tabela VIII.43 decorrem da análise de 411 respostas, 358 

respostas no grupo Discentes e 53 respostas no grupo Docentes. 

No Gráfico VIII.106 pode observar-se o grau de satisfação geral dos 411 respondentes, 

verificando-se que a maioria das respostas é de Satisfeito. 

 

 

 

 

 

Gráfico VIII.106: Satisfação Geral com a Oferta Formativa. 
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2. DIVULGAÇÃO DA OFERTA FORMATIVA 

A divulgação foi avaliada por todos os respondentes através do Questionário Geral, na 

questão “Refira qual o seu grau de satisfação com a divulgação da oferta formativa”.  

Foram contabilizadas 357 respostas de Discentes, 307 do grupo de Alunos e 50 do 

grupo de Formandos, cuja distribuição se pode observar na Tabela VIII.44, verificando-se que 

a maioria dos respondentes estão sobretudo satisfeitos, embora os Alunos revelem alguma 

insatisfação. É de notar um elevado número de respostas “Sem Opinião”. 

 Alunos Formandos 

Sem Opinião 20,8% 20,0% 
Muito Insatisfeito 3,3% 2,0% 

Insatisfeito 4,2% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 6,5% 6,0% 
Ligeiramente Satisfeito 18,2% 34,0% 

Satisfeito 37,5% 26,0% 
Muito Satisfeito 9,4% 12,0% 

Tabela VIII. 44: Grau de Satisfação com a Divulgação da Oferta Educativa. 

 

No Gráfico VIII.107 pode verificar-se a distribuição geral dos dados dos respondentes, 

observando-se que a maioria das respostas se encontra entre Ligeiramente Satisfeito e Muito 

Satisfeito (66,1%) e cerca de 13% na área de insatisfação, valor que justifica uma análise da 

situação, para entender as razões para a menor satisfação com a divulgação, de modo a 

permitir a sua melhoria. 

 

 

 

 

 

Gráfico VIII.107: Satisfação Geral com a Divulgação. 
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3. MATRÍCULA 

Por fim, na dimensão de Relação com o Exterior foi avaliado o processo de 

Matrícula/Inscrição, de uma forma geral no Questionário Geral, através da questão “Qual o 

seu grau de satisfação com o processo de matrícula/inscrição”.  

 Alunos Formandos 

Sem Opinião 13,0% 16,0% 
Muito Insatisfeito 7,5% 4,0% 

Insatisfeito 8,8% 4,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 12,0% 4,0% 
Ligeiramente Satisfeito 18,2% 16,0% 

Satisfeito 31,5% 46,0% 
Muito Satisfeito 9,1% 10,0% 

Tabela VIII.45: Grau de Satisfação com a Matrícula. 

Na Tabela VIII.45 pode observar-se que as 357 respostas dadas se situam 

predominantemente na área de satisfação, apesar de os Alunos se revelarem mais insatisfeitos 

com o processo de matrícula/inscrição. 

No Gráfico VIII.108 podemos observar a distribuição geral da avaliação feita ao 

processo de matrícula/inscrição no Questionário Geral, sendo de considerar que embora 

aproximadamente 61% das respostas se encontrem entre Ligeiramente Satisfeito e Muito 

Satisfeito, aproximadamente 26% de respostas estão na área de insatisfação. É importante 

analisar as razões que levam, sobretudo os Alunos, a avaliarem mais negativamente o 

processo de Matrícula/Inscrição, no sentido de corrigir e melhorar o mesmo. 

 
Gráfico VIII.108: Satisfação Geral com a Matrícula. 
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VII  –  ANÁLISE DA SATISFAÇÃO COM A AVALIÇÃO DA QUALIDADE DA ESCOLA  

No Questionário Geral foi pedido aos respondentes que revelassem o seu grau de 

satisfação com o presente estudo através da questão “Refira qual o seu grau de satisfação com 

o estudo acerca da qualidade da escola – o questionário que está a preencher”. 

A distribuição das 452 respostas pode observar-se na Tabela VIII.46, onde se verifica 

que as respostas se situam predominantemente na área de satisfação, sendo o grupo dos 

Funcionários aquele que avalia mais positivamente este estudo. Pode ainda verificar-se que os 

grupos de Discentes e de Docentes dão uma elevada percentagem de respostas de Muito 

Insatisfeito. 

 Discentes Docentes Funcionários 

Sem Opinião 24,0% 7,5% 19,5% 
Muito Insatisfeito 6,4% 7,5% 2,4% 

Insatisfeito 3,6% 3,8% 0,0% 
Ligeiramente Insatisfeito 4,5% 3,8% 0,0% 
Ligeiramente Satisfeito 14,0% 5,7% 12,2% 

Satisfeito 27,1% 41,5% 29,3% 
Muito Satisfeito 20,4% 30,2% 36,6% 

Tabela VIII.46: Grau de Satisfação com o estudo ApQ. 

 

No Gráfico VIII.109 verifica-se a predominância de avaliações entre Ligeiramente e 

Muito Satisfeito, apesar de 13,5% das respostas se encontrarem na área de insatisfação. 

Importa futuramente compreender as razões da insatisfação com o presente estudo. 

  

 

 

 

 

 

Gráfico VIII.109: Satisfação Geral com o estudo ApQ.   
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VIII  -  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS –  VENDA NOVA 

Após a apresentação e a análise dos resultados gerais verifica-se que os respondentes 

estão sobretudo Satisfeitos com a EPGE da Venda Nova, uma vez que em todos os domínios 

de avaliação as respostas situam-se predominantemente na área da satisfação, entre 

Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito. De seguida apresenta-se uma síntese dos 

resultados, por dimensão e considerações decorrentes. 

Para facilitar a análise comparativa dos resultados foram organizadas 5 tabelas de 

síntese, uma para cada dimensão. É de notar que as percentagens apresentadas nem sempre 

totalizam os 100% pois representam apenas as respostas com opinião, a restante percentagem, 

a das respostas “Sem Opinião”, não é apresentada nas tabelas. 

 

A Dimensão Física foi de uma forma geral positivamente avaliada, com 69% das 

respostas na área de Satisfação e cerca de 20% na área da Insatisfação, como ilustra a Tabela 

VIII.46. Verifica-se que o Espaço Envolvente foi melhor avaliado, especialmente a Recepção, 

enquanto os Pátios reuniram algumas respostas de insatisfação, especialmente por parte dos 

Alunos, sendo importante compreender a origem dos mesmos. 

Dimensão Física Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos 

Respondentes 
com mais 

respostas na área 
de Insatisfação 

% Respostas 
na área de 
Satisfação 

% Respostas na 
área de 

Insatisfação 
Espaço Envolvente 77 19 -- 

Corredores A/D/F 79 20 A/D 
Pátios A/D/F 73 22 A 

Secretaria A/D/F 75 18 A 
Recepção A/D/F 79 17 A 

Salas de Apoio 66 26 -- 
Bar A/D/F 75 21 A 

Centro de Recursos A/D/F 53 33 A 
Auditório A/D/F 77 12 A 

Instalações Sanitárias A/D/F 57 40 A 
Salas de Trabalho 64 15 -- 

Local de Trabalho F 85 7 F 
Sala de Professores D 69 27 D 

Sala de Coordenação D 36 10 D 
Salas de Aula Valor Médio de Satisfação = 4,1 

-- 

A/D 

Salas Mais 
Satisfatórias 

Salas a Ter em 
Atenção 

20, 33, 37, 
39, 40 11, 29, 34, 38 A/D 

 13, 24, Ginásio D 
 31 A 

Tabela VIII.46: Síntese da Avaliação à Dimensão Física 
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As Instalações Sanitárias reuniram uma percentagem elevada de respostas de 

insatisfação, especialmente dadas pelos Alunos, assim como no caso da Sala de Professores, 

na opinião dos Docentes. Importa assim considerar uma posterior análise aos locais avaliados 

de forma negativa, no sentido de compreender que características dos espaços em específico 

necessitam de alterações, no sentido de se encontrar soluções para os problemas apontados a 

estas instalações. 

O Centro de Recursos foi avaliado com 33% de respostas de insatisfação, o que 

constitui um facto a ter em conta, no sentido de se perceber as necessidades que os actores 

sentem que não estão a ser cumpridas. Os Centros de Recursos são espaços onde os Alunos 

passam a maior parte do seu tempo não lectivo, pelo que é desejável que os discentes se 

sintam acolhidos nestes locais de uma forma saudável e positiva, de forma a proporcionar 

uma adequada ocupação do tempo, de interacção e de partilha. Pelo facto do Centro de 

Recursos ser um espaço de pesquisa, propício à realização de trabalhos lectivos e também de 

enriquecimento pessoal, permitindo a consulta de periódicos, livros de referência, 

promovendo o alargamento do campo de saberes, cultivando o gosto pela leitura e pesquisa, e 

no qual os Alunos passam algum tempo, é importante que se apresentem como espaços 

apelativos de modo a proporcionar tempos de qualidade educativa e recreativa. 

Também as Instalações Sanitárias devem ser um espaço de higiene e privacidade que 

permita a utilização segura de todos, requerendo a preservação por parte de quem utiliza. O 

facto de se ter verificado que em termos gerais cerca de 40% dos respondentes revelam estar 

descontentes com este espaço, constitui um aspecto a analisar mais pormenorizadamente.  

A Sala de Professores é um espaço que deve reunir todas as condições necessárias ao 

desempenho da função de professor, como tal, espera-se que possibilite ao docentes 

desenvolver o trabalho pedagógico inerente às aulas e ao curso e/ou, simplesmente, 

constituir-se num local de convívio e de partilha de saberes e experiências, um aspecto 

fundamental na promoção das relações educativas de cooperação entre os professores.  

Relativamente aos Pátios e, tendo em conta que se trata de um espaço de passagem e de 

permanência dos alunos, torna-se importante que sejam proporcionadas condições que 

permitam desenvolver actividades lúdicas/pedagógicas e de convivência que contribuam 

directa e indirectamente para o bom clima relacional dos discentes.   
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No que respeita à Dimensão Humana a satisfação geral é ligeiramente superior, com 

70% de respostas na área de satisfação. As Relações Interpessoais foram a subdimensão com 

níveis de satisfação mais elevados, como mostra a Tabela VIII.47. 

Dimensão Humana Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos Respondentes com 

mais respostas na 
área de Insatisfação % Respostas 

na área de 
Satisfação 

% Respostas na 
área de 

Insatisfação 

Serviços 72 15 -- 
Bar A/D/F 80 17 A/F 

Produtos Bar A/D/F 71 23 A 
Centro de Recursos A/D/F 52 34 A 

Recepção A/D/F 80 14 A 
Vigilantes A/D/F 64 21 A 
Secretaria A/D/F 74 16 A 

Serviços Financeiros D/F 75 5 D 
Recursos Humanos D/F 81 10 D 

SAD D/F 70 2 F 
Publicações Periódicas 37 9 -- 

Revista A/D/F 45 10 D 
Newsletter A/D/F 30 8 D 

Hierarquia 61 6 -- 
Direcção A/D/F 40 13 A 

Director Geral D/F 61 8 D 
Director de Recursos Humanos D/F 63 6 D 
Chefe de Serviços Financeiros D/F 45 1 D 

Direcção Pedagógica D 89 4 D 
Direcção de Pólo A/D/F 47 9 A 

Chefia Directa F 80 2 F 
Relações Interpessoais 77 7 -- 

Alunos A/D 88 10 A 
Formandos Fo/Fr/M 91 4 Fr 

Turma A 79 16 A 
Docentes A/D 69 6 A 

Formadores Fo/Fr 87 4 Fo 
Mediadores de EFA Fo/Fr 55 9 Fo 

Funcionários A/D/F 83 6 A 
Colegas de Trabalho F 100 0 -- 

Coordenadores de Curso A/D 76 9 A 
Líderes do Grupo Disciplinar D 52 6 D 

Orient. Educ. de Turma A/D 74 8 A 
Tabela VIII.47: Síntese da Avaliação à Dimensão Humana 

No que respeita aos Serviços, o Centro de Recursos e os Vigilantes reúnem mais 

respostas de insatisfação. Este é um aspecto a avaliar concretamente no sentido de se perceber 

que problemas existem em específico, ao nível do funcionamento destes serviços. É de referir 

que nesta subdimensão as respostas de Satisfação foram superiores a 60% em todos os 

serviços excepto no Centro de Recursos (50%).  
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Na avaliação realizada à Hierarquia, a Direcção Pedagógica reuniu a avaliação mais 

positiva por parte dos respondentes, o que constitui um aspecto positivo nesta escola, um 

ponto forte a manter. 

No domínio das Relações Interpessoais todas as áreas reuniram elevada satisfação, à 

excepção dos Líderes do Grupo Disciplinar que obteve valores mais baixos e uma elevada 

percentagem de respostas “Sem Opinião”, revelando possivelmente algum desconhecimento 

deste grupo de trabalho. Comparando as subáreas em análise, é possível perceber que as 

relações interpessoais com os Colegas de Trabalho são aquelas que apresentam um maior 

nível de Satisfação. 

Na avaliação realizada à Revista Eiffel e à Newsletter, os respondentes posicionam-se 

sobretudo na área da Satisfação. Contudo, à semelhança da avaliação feita no ano anterior 

encontra-se um elevado número de respostas “Sem Opinião”, revelando possivelmente algum 

desconhecimento das publicações, especialmente no grupo Discente. Assim, pode ser 

relevante, proceder-se a um maior investimento na divulgação junto dos Alunos, destes 

documentos. 

A Dimensão Laboral foi avaliada de forma muito positiva, apenas a Distribuição de 

Tarefas reuniu valores mais baixos de satisfação. Como se pode constatar na Tabela VIII.48 

esta dimensão contou com aproximadamente 88% das respostas entre Ligeiramente Satisfeito 

e Muito Satisfeito, o que é um ponto forte  no que respeita ao ambiente laboral, que pode te 

rum impacto positivo na produtividade. 

Dimensão Laboral Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos Respondentes com 

mais respostas na 
área de Insatisfação % Respostas 

na área de 
Satisfação 

% Respostas 
na área de 

Insatisfação 
Horário 91 4 -- 

Horário F 90 5 F 
Assiduidade F 90 5 F 
Pontualidade F 93 2 F 

Organização de Tarefas 86 7 -- 
Distribuição F 73 15 F 

Adequação das Tarefas F 85 7 F 
Apoio F 85 5 F 

Autonomia F 88 7 F 
Desempenho F 98 0 -- 

Tabela VIII.48: Síntese da Avaliação à Dimensão Laboral 

 

Na Dimensão Pedagógica, o Curso foi avaliado de forma positiva, assim como a 

Formação em Contexto de Trabalho, o que representa aspectos positivos. Já ao nível dos 
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Projectos Finais, o Projecto Tecnológico e a Prova de Aptidão Profissional reúnem mais 

respostas de satisfação, e os restantes têm uma avaliação menos positiva, apesar de existirem 

poucas respostas de insatisfação, o que se pode considerar um aspecto positivo. 

Dimensão Pedagógica Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos Respondentes com 

mais respostas na 
área de Insatisfação 

% 
Respostas 
na área de 
Satisfação 

% Respostas 
na área de 

Insatisfação 

Curso A/Fo 74 10 A 
Form. em Contexto de Trabalho A/D 74 5 A 

Projectos Finais 61 8 -- 
Projecto Tecnológico A/D 77 11 A 

Prova de Aptidão Profissional A/D 72 8 A 
Prova de Aptidão Final A/D 64 4 A 

PRA Fo/Fr/M 30 8 Fo 
Tabela VIII.49: Síntese da Avaliação à Dimensão Pedagógica 

 

A análise da Dimensão de Relação com o Exterior evidenciou sobretudo uma 

avaliação positiva, sendo que a Oferta Educativa foi a área que reuniu mais satisfação. Por 

outro lado o processo de Matrícula foi aquele que reuniu mais respostas na área de 

insatisfação, sobretudo por parte dos Alunos, constituindo um dado a ter em atenção, que deve 

ser analisado para se entender os aspectos que geram insatisfação e, se possível, proceder à 

sua correcção. 

Dimensão Relação com 
Exterior Respondentes 

Pontos 
Fortes 

Pontos  
Fracos Respondentes com 

mais respostas na 
área de Insatisfação 

%  
Respostas na 

área de 
Satisfação 

%  
Respostas na 

área de 
Insatisfação 

Oferta Educativa A/D 76 11 A 
Divulgação A/Fo 66 13 A 
Matrícula A/Fo 61 26 A 

Tabela VIII.50: Síntese da Avaliação à Dimensão Relação com o Exterior 

 

Por fim, após referidos alguns aspectos que merecem especial atenção na investigação e 

trabalho futuros, importa notar que determinados pontos desta avaliação geral obtiveram 

graus de satisfação muito elevados, nomeadamente, a Direcção Pedagógica, as Relações 

Interpessoais, a Dimensão Laboral no seu todo. Para além destes, devem se analisados os 

pontos fracos detectados, de forma a procurar acções de intervenção no sentido da melhoria e 

do aumento da qualidade. 
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CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES POR CURSO  

 

Neste capítulo serão analisadas as respostas dadas em relação às Aulas, recolhidas 

através do Questionário Pedagógico, nas Escolas da Amadora (I e II), Arruda dos Vinhos, 

Entroncamento (I e II), Lumiar, Queluz e Venda Nova. Os dados relativos aos Centros de 

Novas Oportunidades (CNO Amadora e Entroncamento) e de Centros de Qualificação de 

Activos (CQA Amadora e Entroncamento) serão analisados num próximo relatório. 

Foram respondidos 11139 questionários pedagógicos, 10390 por alunos e 749 por 

docentes, sendo de considerar que cada aluno e docente poderão ter respondido a vários 

questionários pedagógicos, consoante o número de disciplinas assistidas e leccionadas. Os 

questionários respondidos distribuíram-se pelas escolas como mostra o gráfico seguinte. 
 

Gráfico 1: Questionários Pedagógicos por Escola 
 

 

As respostas às Aulas serão avaliadas por Curso, tendo sido respondidos questionários 

para 29 cursos, de acordo com a distribuição abaixo ilustrada no Gráfico 2. Verifica-se que o 

Curso Profissional de TAI (Técnico de Apoio à Infância) reuniu mais questionários 

respondidos, seguido de TGEI (Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos). O curso 

que obteve menos questionários respondidos foi o CEF (Curso de Educação e Formação de 

Jovens) de Instalações Eléctricas, uma vez que o número de questionários foi inferior a 15 não 

será considerado na análise seguinte. Isto porque se considera 15 o número mínimo para que a 

avaliação seja tida em conta. 
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Gráfico 2: Questionários Pedagógicos por Curso 
 

 



Análise por Curso – Cursos do Ensino Profissional                579 

 

Relatório ApQ  GIPE 

 

 

CURSOS DO ENSINO PROFISSIONAL 
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I - ANIMADOR SOCIOCULTURAL 
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I. Animador Sociocultural (ASC) 

Foram respondidos 742 Questionários Pedagógicos em aulas do curso de Animador 

Sociocultural, 697 por Alunos e 45 por Docentes. A distribuição das respostas por escola pode 

observar-se no Gráfico I.1, onde se verifica que a maior percentagem de questionários 

respondidos encontra-se na escola da Venda Nova. 

Gráfico I.1: Questionários Pedagógicos por Escola 
 

Responderam relativamente às aulas do curso de Animador Sociocultural 5 turmas, 2 

da escola do Entroncamento II, 2 da Venda Nova e 1 de Arruda dos Vinhos. A 

distribuição dos questionários respondidos por ano frequentado pela turma pode observar-se 

no Gráfico I.2, verificando-se que cerca de 55% dos questionários foram respondidos no por 

turmas do 1º ano, e apenas 3% foram respondidos por turmas de 3º ano. 

  
Gráfico I.2: Questionários Pedagógicos por Ano/Escola 



Análise por Curso – EP – I – Animador Sociocultural                582 

 

Relatório ApQ  GIPE 

Relativamente às aulas onde, em cada escola, os questionários foram respondidos, 

podemos verificar na Tabela I.1 o número de questionários respondidos por disciplina, em 

cada escola. 

Componente 
de 

Formação 
Disciplinas 

Escolas 

Total Arruda dos 
Vinhos 

Venda Nova Entroncamento II 

SC 

Português 22 25 13 60 

Inglês 22 29 15 66 

Educação Física 23 40 0 63 

TIC 20 16 0 36 

Área de Integração 17 12 14 43 

Total 61 66 42 268 

C 

Matemática 21 29 0 50 

Psicologia 22 18 14 54 

Sociologia 22 25 14 61 

Total 65 72 28 165 

T 

Área de Expressões 41 42 59 142 

Área de Estudo da Comunidade 22 29 12 63 

Animação Sociocultural 21 34 15 70 

Formação Contexto Real de Trab. 0 0 34 34 

Total 84 105 120 309 

Total 253 299 190 742 

Tabela I.1 : Distribuição das respostas por Disciplina 

 

Pode observar-se na Tabela I.1 que a maioria dos questionários foi respondido em aulas 

das componentes Tecnológica e Científica, para as três escolas. No Entroncamento II a 

componente Tecnológica é a mais respondida. Verifica-se ainda que a disciplina Área de 

Expressões foi aquela onde foram respondidos mais questionários (19%). 

Seguidamente serão avaliadas as aulas acima referidas, do curso de ASC de acordo com 

cada Área de Avaliação definida: Metodologias, Materiais Didácticos, Desempenho do 

Docente, Desempenho da Turma, Relações Interpessoais, Conteúdos, Avaliação e 

Actividades de Recuperação. Cada Área de Avaliação será analisada nas três componentes 

do curso: Componente Sociocultural, Componente Científica e Componente Tecnológica.  

Na Componente Sociocultural decidiu analisar-se em separado a disciplina de Educação 

Física pelas diferenças que tem relativamente às restantes disciplinas desta componente, seja 

pelo espaço físico em que se desenvolve a maioria das aulas, pelos materiais necessários para 

o desenvolvimento das mesmas, pelas características da actividade desenvolvida - implica 

maior movimento, possibilidade de falar e interagir com os colegas - por oposição às restantes 

disciplinas desta componente que predominantemente ocorrem em sala de aula, implicam 

estar sentado, e utilizam suportes de papel e/ou informáticos para o desenvolvimento das 

aulas. 
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As médias referem-se às respostas dadas “com opinião”, ou seja, entre 1 e 6, onde 1 

significa Muito Insatisfeito e 6 Muito Satisfeito, desta forma, a média pode tomar o valor 

mínimo de um e máximo de seis.  

Nos gráficos seguintes podemos observar nas colunas os valores médios de Alunos e 

Docentes para as componentes. As marcas (e.g., ◊ ∆ ○ *) representam o valor de satisfação 

médio de Alunos e Docentes em cada escola. 

 
METODOLOGIAS 

As Metodologias foram avaliadas no Questionário Pedagógico de Alunos através 

da questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS utilizadas pelo(a) 
Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) deste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

12 A forma como explica a matéria/temas a abordar Exposição 

13 O grau de participação que posso ter nesta aula/sessão Participação 

14 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

15 A utilização de vários recursos (equipamentos multimédia, materiais didácticos)  Utilização de Recursos 

16 A adaptação dos métodos aos conteúdos a abordar Adequação 

E no Questionário Pedagógico de Docentes a questão colocada foi: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS que utiliza com esta(e) turma/grupo? Subáreas 

21 A forma como explica a(os) matéria/assuntos  Exposição 

22 O grau de participação que promove nas aulas/sessões com esta(e) turma/grupo Participação 

23 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

24 A utilização de vários recursos (eq. multimédia, mat. didácticos) para apoiar as(os) matérias/assuntos Utilização de Recursos 

25 A preocupação em adaptar os métodos aos conteúdos abordados Adequação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Animador Sociocultural, nas diversas subáreas das Metodologias, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural 

No Gráfico I.3 verifica-se que os Docentes se encontram em média mais satisfeitos do 

que os Alunos, sobretudo ao nível da Promoção da Participação nas aulas e da Adaptação dos 

métodos de ensino aos conteúdos. Na avaliação realizada em cada escola, para esta 

componente, observa-se que a escola do Entroncamento II é aquela que melhor avalia as 

várias subáreas das Metodologias, enquanto na Venda Nova a avaliação é ligeiramente mais 

baixa. 
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Gráfico I.3: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

É ainda de referir que no caso da escola de Arruda dos Vinhos o valor mais baixo (4,5) 

é dado pelos Docentes em relação à Diversificação, ou seja, à utilização de vários métodos 

para explicar as matérias. Na escola da Venda Nova os Alunos avaliam menos positivamente 

a Utilização de vários recursos. No Entroncamento II não se verificam avaliações abaixo de 

4,5 e a mais elevada é dada pelos Docentes (5,6), em relação à Adequação. 

 

Educação Física 

 A disciplina de Educação Física foi avaliada apenas nas escolas de Arruda dos Vinhos 

e Venda Nova, como mostra o Gráfico I.4. Podemos observar que esta disciplina teve uma 

avaliação mais elevada do que a Componente Sociocultural, sobretudo na avaliação feita 

pelos Docentes ao nível da Exposição. Importa notar que as respostas de insatisfação foram 

reveladas pelo grupo docente relativamente à Utilização de Recursos didácticos para explicar 

as matérias, apesar de os Alunos avaliarem mais positivamente esta subárea, é importante 

perceber a razão da insatisfação dos docentes. 

Analisando os dados específicos das escolas encontra-se igualmente que os Docentes de 

Arruda dos Vinhos e Venda Nova estão sobretudo insatisfeitos com a Utilização de Recursos 

(médias de 2 e 3, respectivamente). É ainda de referir que os Docentes de Arruda dos Vinhos 
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se encontram muito satisfeitos ( x 6) com a Exposição, Diversificação e Adequação dos 

métodos de ensino aos conteúdos abordados. 

Gráfico I.4: Avaliação das Aulas de Educação Física 

 

Componente Científica 

Os dados relativos à Componente Científica no curso de Animador Sociocultural podem 

observar-se no Gráfico I.5, verificando-se que os Alunos estão menos satisfeitos que os 

Docentes, apesar de a avaliação ser positiva. Os Docentes revelam-se sobretudo mais 

satisfeitos ao nível da promoção da Participação.  

Gráfico I.5: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Numa avaliação por escola observa-se que o nível de satisfação com a Componente 

Científica é inferior no Entroncamento II, ao contrário do que revelaram na Componente 

Sociocultural, e é sobretudo pior avaliada pelos Alunos, nas subáreas Diversificação e 

Utilização de Recursos. Arruda dos Vinhos e Venda Nova têm médias de satisfação 

semelhantes e positivas, os valores mais elevados não ao nível da Promoção da Participação, 

para ambos os grupos de Docentes. 

 

Componente Tecnológica 

A Componente Tecnológica é no geral melhor avaliada que a Científica e muito 

semelhante à Componente Sociocultural, a Participação e a Adequação são a subáreas que 

reuniram maior grau de satisfação por parte dos Docentes, de acordo com o Gráfico I.6. 

Gráfico I.6: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

  

Através da análise do Gráfico I.6 é ainda possível verificar que a avaliação é sempre 

superior no grupo docente e que para os Alunos todas as subáreas reúnem uma avaliação 

semelhante, próxima de 4,8. Observando os dados relativos às escolas verifica-se que têm 

médias de satisfação muito semelhantes, apenas se destacando valores ligeiramente superiores 

no caso de Arruda dos Vinhos. 
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MATERIAIS DIDÁCTICOS 

 A área Materiais Didácticos foi avaliada no Questionário Pedagógico de Alunos e 

Docentes através da questão: 
Concorda com as afirmações relativas aos MATERIAIS DIDÁCTICOS (livros, sebentas, jogos) utilizados 
neste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

17 Os materiais usados são adequados ao(à) módulo/área-chave/sessão Adequação 

18 A quantidade de materiais disponibilizados é suficiente Quantidade 

19 Os materiais usados são apelativos Motivação 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Animador Sociocultural, nas diversas subáreas dos Materiais Didácticos, para cada conjunto 

de disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural 

Ao nível da Componente Sociocultural podemos observar no Gráfico I.7 que a 

avaliação é sobretudo positiva, com valores de maior satisfação no grupo dos Docentes. A 

Adequação dos materiais é o ponto considerado mais positivo. Analisando os valores por 

escola observa-se que o Entroncamento II reúne mais respostas de satisfação, Arruda dos 

Vinhos tem valores semelhantes em todas as subáreas, e na Venda Nova a Quantidade de 

Materiais e as características apelativas (Motivação) desses materiais são as subáreas com 

menor grau de satisfação. 

 Numa análise mais detalhada encontra-se que os valores de satisfação mais elevada se 

encontram nos Docentes do Entroncamento II em relação à Motivação e da Venda Nova em 

relação à Adequação. A avaliação mais negativa é realizada pelos Alunos da Venda Nova, 

relativamente à Quantidade e Motivação dos Materiais. 

Gráfico I.7: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
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Educação Física 

Na disciplina de Educação Física os Materiais Didácticos usados nas aulas foram 

avaliados conforme ilustra o Gráfico I.8, verificando-se alguma insatisfação, sobretudo no 

grupo docente e em especial ao nível da Quantidade. Os valores médios de avaliação para 

Alunos e Docentes das duas escolas são semelhantes, apesar de na escola da Venda Nova se 

revelarem ligeiramente menos satisfeitos. Numa análise mais detalhada encontra-se que os 

Docentes de Arruda dos Vinhos estão mais insatisfeitos, e na Venda Nova a Quantidade de 

materiais é o aspecto mais negativo para ambos os grupos. 

Gráfico I.8: Avaliação das Aulas de Educação Física 

 

Componente Científica 

 A avaliação dos Materiais Didácticos utilizados nas aulas da Componente Científica 

pode observar-se no Gráfico I.9, verificando-se que os Docentes estão de uma forma geral 

mais satisfeitos do que os Alunos, sobretudo ao nível da Adequação.  

Numa análise por escola verifica-se que o Entroncamento II reúne menos satisfação, 

sobretudo ao nível da Quantidade e Adequação, através de uma análise mais específica das 

respostas encontra-se que esses valores menos positivos são dados pelo grupo dos Alunos. 
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Gráfico I.9: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 

Componente Tecnológica 

 A avaliação dos Recursos Didácticos da Componente Tecnológica pode observar-se 

no Gráfico I.10 verificando-se que existe alguma proximidade entre a avaliação de Alunos e 

Docentes, e também que os valores são semelhantes para as três subáreas. Numa avaliação 

por escola os valores são idênticos, excepto na Venda Nova, onde a quantidade de materiais é 

pior avaliada, numa média de 3,8 para Alunos e Docentes. 

Gráfico I.10: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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DESEMPENHO DOCENTE 

Relativamente à área do Desempenho Docente, os Alunos avaliaram o docente através 

da questão: 

Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 Atenção disponibilizada durante as aulas/sessões Atenção 

23 Disponibilidade para ouvir os Alunos/Formandos/Adultos  Disponibilidade 

24 Forma como promove a participação Valorização da Participação 

25 Assiduidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) Assiduidade 

26 Pontualidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) (não se atrasa) Pontualidade 

 

Os Docentes realizaram a sua auto-avaliação a partir da questão:  
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 A atenção disponibilizada aos Alunos/Formandos/Adultos durante as aulas/sessões Atenção 

23 A disponibilidade para ouvir os  Alunos/Formandos/Adultos Disponibilidade 

24 A forma como promove a participação  Valorização da Participação 

25 A sua Assiduidade  Assiduidade 

26 A sua Pontualidade  Pontualidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Animador Sociocultural, nas diversas subáreas do Desempenho Docente, para cada conjunto 

de disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

O Desempenho Docente foi avaliado nas disciplinas da Componente Sociocultural 

como mostra o Gráfico I.11, observando-se que os Docentes avaliam-se mais positivamente a 

si próprios do que os Alunos os avaliam, em todas as subáreas. Verificamos que a 

Assiduidade e a Pontualidade são as subáreas que reuniram mais satisfação por parte dos 

Docentes. 

Relativamente à avaliação em cada escola destas disciplinas de Animador Sociocultural, 

podemos observar que a avaliação é mais positiva no Entroncamento II e mais negativa em 

Arruda dos Vinhos. 
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Gráfico I.11: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Educação Física 

Na disciplina de Educação Física a satisfação com o Desempenho Docente é elevada, 

sobretudo na auto-avaliação feita pelos Docentes. A Valorização da Participação dos alunos é 

a subárea que reúne menor satisfação dos Docentes, revelando-se os Alunos mais satisfeitos. 

A satisfação média de Alunos e Docentes da Venda Nova é superior, destacando-se respostas 

de maior satisfação dos Alunos da Venda Nova, face aos de Arruda dos Vinhos. 

Gráfico I.12: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 
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Componente Científica 

A avaliação das aulas da Componente Científica pode observar-se no Gráfico I.13, 

verificando-se que os Docentes estão de uma forma geral mais satisfeitos do que os Alunos. 

Numa análise por escola verifica-se que o Entroncamento II reúne menos satisfação, excepto 

ao nível da Assiduidade e Pontualidade. Através de uma pesquisa mais detalhada dos dados 

encontra-se que os valores mais negativos são dados pelo grupo dos Alunos do 

Entroncamento II, excepto nas subáreas de Assiduidade e Pontualidade. 

Gráfico I.13: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

  
 

Componente Tecnológica 

 A avaliação realizadas nas aulas da Componente Tecnológica pode observar-se no 

Gráfico I.14 verificando-se que, à semelhança das anteriores, os Docentes estão mais 

satisfeitos com o seu desempenho do que os Alunos. A escola de Arruda dos Vinhos é aquela 

onde o grau de satisfação é menor, excepto ao nível da Assiduidade e Pontualidade, onde é na 

Venda Nova que os valores são inferiores. Observando os dados mais detalhados encontra-se 

que na escola de Arruda dos Vinhos os Alunos estão ligeiramente menos satisfeitos (≈4,7) que 

nas restantes escolas (média de 5). 
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Gráfico I.14: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

 
DESEMPENHO DA TURMA 

 

Relativamente à área do Desempenho da Turma, os Alunos avaliaram-se a si próprios: 

Posicione-se relativamente às seguintes afirmações: Subáreas 

27 Estou satisfeito(a) com o meu desempenho neste módulo/área-chave/sessão Desempenho 

28 Sou assíduo(a) (não falto) Assiduidade 

29 Sou pontual (não me atraso) Pontualidade 

30 O interesse que sinto pelas aulas/sessões deste módulo/área-chave/sessão Interesse 

31 Para mim é fácil estar atento(a) nestas aulas/sessões Atenção 

32 Sinto que estou na aula/sessão de uma forma não perturbadora Comportamento 

33 Participo activamente nesta aula/sessão Participação 

 

 

Os Docentes realizaram a avaliação do Desempenho da Turma através da questão:  
Relativamente a esta TURMA qual o seu Grau de Satisfação com: Subáreas 

12 O trabalho desenvolvido em aula/sessão Desempenho 

15 O interesse que a(o) turma/grupo demonstra pelas suas aulas/sessões (Mt. Desinteresse/Mt. Interesse) Interesse 

16 É fácil manter esta(e) turma/grupo atenta(o) às suas aulas/sessões (Mt. Difícil/Mt. Fácil) Atenção 

17 O comportamento da(o) turma/grupo na aula/sessão  Comportamento 

18 A participação da(o) turma/grupo na aula/sessão Participação 

19 A assiduidade da(o) turma/grupo Assiduidade 

20 A pontualidade da(o) turma/grupo Pontualidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Animador Sociocultural, nas diversas subáreas do Desempenho da Turma, para cada conjunto 

de disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 
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Componente Sociocultural 

O Desempenho da Turma foi avaliado nas disciplinas da Componente Sociocultural 

como mostra o Gráfico I.15, observando-se que os Alunos avaliam-se mais positivamente a si 

próprios do que os Docentes os avaliam, apenas ao nível da Motivação e Participação as 

médias são mais semelhantes. Verificamos que a Assiduidade, a Pontualidade e o 

Comportamento são as subáreas que reúnem mais satisfação dos Alunos. Para os Docentes os 

aspectos mais negativos prendem-se com a Pontualidade e a Atenção 

Gráfico I.15: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

Numa análise destas disciplinas de Animador Sociocultural, por escola, podemos 

observar que a avaliação é mais positiva no Entroncamento II, excepto ao nível da Atenção. 

Além das subáreas acima referidas como menos satisfatórias para os Docentes, é ainda de 

salientar, no Entroncamento II, uma avaliação menos satisfatória também ao nível do 

Comportamento da Turma (3,7). 

Educação Física 

Na disciplina de Educação Física a satisfação com o Desempenho da Turma pode 

observar-se no Gráfico I.16, onde se verifica que os Docentes estão mais satisfeitos do que os 

Alunos com o Desempenho, Motivação e Participação. De uma forma geral a avaliação é 

mais positiva na escola da Venda Nova, sobretudo ao nível da Motivação.  
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Gráfico I.16: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

Os Docentes de Arruda dos Vinhos dão as pontuações mais baixas ao desempenho da 

turma ao nível da Pontualidade e Atenção dos Alunos. 

Componente Científica 

A avaliação das aulas da Componente Científica pode observar-se no Gráfico I.17, 

verificando-se que a Motivação e a Atenção são as subáreas pior avaliadas por Alunos e 

Docentes. Para os Alunos a Assiduidade e o Comportamento são as áreas de maior satisfação.  

Gráfico I.17: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 Ao nível das escolas a avaliação mais elevada é dada pelo Entroncamento II em 

relação à Assiduidade e ao Comportamento, mas nesta escola são também dadas as 

pontuações mais baixas para a Motivação e Atenção, e é de notar que estas avaliações baixas 

provêm dos próprios Alunos. 
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Componente Tecnológica 

 
Nas disciplinas da Componente Tecnológica o Desempenho da Turma foi avaliado de 

forma maioritariamente positiva, excepto nas subáreas Assiduidade e Pontualidade, sobretudo 

pelos Docentes. De uma forma geral foi o Entroncamento II que avaliou mais positivamente 

esta área. Os valores menos positivos (3,3 e 3,9) são referidos pelos Docentes da Venda Nova, 

ao nível da Assiduidade e Pontualidade. 

Gráfico I.18: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 

 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS  

 

A área das Relações Interpessoais foi avaliada pelos Alunos e pelos Docentes através da 

questão: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente à RELAÇÃO INTERPESSOAL com o(a)… Subáreas 

39 Sinto que o(a) Professor(a) está disponível para me apoiar sempre que precisar Apoio 

40 Sinto que o(a) Professor(a) gosta da(o) nossa(o) turma/grupo Empatia 

41 É fácil conversar com este(a) Professor(a) Comunicação 

Nota: No QPD a palavra “Professor” é substituída por “Turma”. 
 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Animador Sociocultural, nas diversas subáreas das Relações Interpessoais, para cada 

conjunto de disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 
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Componente Sociocultural 

As Relações Interpessoais nas disciplinas da Componente Sociocultural foram avaliadas 

como mostra o Gráfico I.19, observando-se que a avaliação é sobretudo positiva, para ambos 

os grupos, Alunos e Docentes, apesar de os Alunos se revelarem ligeiramente mais satisfeitos. 

A escola do Entroncamento II tem uma avaliação ligeiramente superior, sobretudo por parte 

dos Alunos, e em especial ao nível da Comunicação, já os Docentes desta escola são os que 

pior avaliam as Relações Interpessoais com os Alunos nestas disciplinas, do curso de 

Animador Sociocultural, apesar de os valores serem sempre na área da satisfação. 

Gráfico I.19: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

Educação Física 

Na disciplina de Educação Física a satisfação com as Relações Interpessoais pode 

observar-se no Gráfico I.20, onde se verifica que ambos os grupos estão muito satisfeitos com 

esta área relacional nestas aulas, observando-se que os Docentes estão ainda mais satisfeitos 

do que os Alunos. A empatia é a subárea com maior grau de satisfação. Verifica-se ainda que 

na escola de Arruda dos Vinhos a avaliação é mais positiva, sobretudo por parte dos 

Docentes. 
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Gráfico I.20: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

 A avaliação das aulas da Componente Científica pode observar-se no Gráfico seguinte, 

verificando-se que os Docentes estão mais satisfeitos com esta área do que os Alunos e que a 

avaliação é constante em todas as subáreas. Ao nível das diferenças entre escolas a Empatia e 

a Comunicação são menos satisfatórias no Entroncamento II, especialmente na avaliação que 

os Alunos desta escola fazem. 

Gráfico I.21: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

Componente Tecnológica 
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Nas disciplinas da Componente Tecnológica as Relações Interpessoais são avaliadas 

como satisfatórias, por ambos, apesar de ligeiramente mais positivas na avaliação feita pelos 

Docentes. Verifica-se ainda que na escola da Venda Nova a satisfação é superior, sobretudo 

por parte dos Alunos. A Empatia e a Comunicação são pior avaliadas na escola de Arruda dos 

Vinhos, especialmente pelos Alunos, apesar de a avaliação ser positiva (> 4,5). 

Gráfico I.22: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

CONTEÚDOS 

É de salientar que nas áreas de avaliação “Conteúdos”, “Avaliação” e “Actividades de 

Recuperação”, se verificou, de uma forma geral, um elevado número de respostas “Sem 

Opinião” e “Valores em Falta”. Consideramos que tal se deva ao facto de estas áreas se 

dirigirem apenas a alguns respondentes, apesar de os questionários serem comuns a todos. 

Deste modo, havia a indicação: “Se frequenta o processo de RVCC mas ainda não frequentou 

Formação Complementar o seu questionário termina aqui.” (QPA) e “Se é Técnico de RVC 

ou Mediador de EFA o seu questionário termina aqui.” (QPD). Apesar de a indicação ser 

dirigida terá havido alguma confusão na resposta, provavelmente por terem entendido que 

deveriam parar de responder. 

A avaliação da área Conteúdos foi realizada pelos Alunos e Docentes através da questão: 
Relativamente aos CONTEÚDOS (matérias/assuntos) ministrados nas aulas deste(a) módulo/área-chave 
qual o seu Grau de Satisfação com: 

Subáreas 

42 A forma como os conteúdos se relacionam entre si neste(a) módulo/área-chave Articulação 

43 A importância deste módulo/área-chave/sessão para o curso/formação/processo Importância 
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45 
Os conteúdos abordados no(a) módulo/área-chave são:   
Muito Difíceis / Difíceis / Ligeiramente Difíceis / Ligeiramente Fáceis / Fáceis / Muito Fáceis / SO 

Complexidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Animador Sociocultural, nas diversas subáreas dos Conteúdos, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

Os Conteúdos nas disciplinas da Componente Sociocultural foram avaliados como 

ilustra o Gráfico I.23, observando-se que a Complexidade é a subárea com valores mais 

baixos para ambos os respondentes, no entanto, estes valores significam que Alunos e 

Docentes consideram, de uma forma geral, os conteúdos destas disciplinas ligeiramente fáceis 

(quanto mais próximo de 6, mais fácil). 

Gráfico I.23: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

É na escola do Entroncamento II que os conteúdos são considerados mais complexos, 

por Alunos e Docentes ( < 3,6). Na escola da Venda Nova foram registados os valores mais 

elevados de satisfação ao nível da Articulação e Importância dos conteúdos, para Alunos e 

Docentes. 

Educação Física 

Na disciplina de Educação Física a satisfação com os Conteúdos pode observar-se no 

Gráfico I.24, onde se verifica que os Alunos avaliam mais positivamente a Articulação e os 
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Docentes a Importância dos conteúdos desta disciplina para o curso. Os Alunos consideram os 

Conteúdos mais fáceis do que os Docentes. Não existem diferenças significativas entre a 

avaliação de cada escola. 

Gráfico I.24: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

 

Componente Científica 

A avaliação das aulas da Componente Científica pode observar-se no Gráfico I.25, 

verificando-se que os Docentes estão mais satisfeitos com esta área do que os Alunos com os 

conteúdos das disciplinas da Componente Científica, em especial ao nível da Importância. Os 

Alunos consideram os conteúdos ligeiramente menos fáceis do que os Docentes, apenas na 

Venda Nova os consideram mais fáceis. Podemos ainda observar que de uma forma geral o 

grau de satisfação é maior na Venda Nova e mais baixo na escola do Entroncamento II. 

Gráfico I.25: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 

Componente Tecnológica 
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A avaliação dos Conteúdos nas disciplinas da Componente Tecnológica pode 

observar-se no Gráfico I.26 verificando-se que os Docentes estão ligeiramente mais satisfeitos 

do que os Alunos, apesar de considerarem os conteúdos mais difíceis. A Complexidade é a 

subárea com valores mais baixos, ainda assim, sobretudo positivos, o que revela que os 

conteúdos não são considerados difíceis. São os Docentes da Venda Nova quem refere os 

conteúdos como menos fáceis.  

Gráfico I.26: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

 
AVALIAÇÃO 

 

Relativamente à área da Avaliação a questão colocada aos Alunos e aos Docentes foi: 
Concorda com as afirmações relativas à AVALIAÇÃO deste(a) módulo/área-chave?  Subáreas 

46 Sinto-me satisfeito com os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave Resultados 

47 
Conseguir boas notas neste(a) módulo/área-chave comparativamente aos(às) outros(as) módulos/áreas-
chave é: Mto Difícil - Difícil - Ligeiramente Difícil - Ligeiramente Fácil - Fácil - Muito Fácil - SO 

Resultados Comparados 

48 Os critérios de avaliação estão bem definidos pelo(a) professor(a)/formador(a) à partida Explicitação de Critérios 

49 
Os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave estão de acordo com o esperado? Mto Piores - Piores 
- Lig. Piores - Lige. Melhores - Melhores - Muito Melhores - SO 

Expectativas 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Animador Sociocultural, nas diversas subáreas da Avaliação, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 
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Componente Sociocultural 

A satisfação com a Avaliação nas disciplinas de Animador Sociocultural, nesta 

componente está ilustrada no Gráfico I.27, verifica-se que, no geral, os Alunos estão mais 

satisfeitos com os Resultados e estes são melhores do que as suas Expectativas. Para os 

Docentes, ter bons Resultados nestas disciplinas é mais fácil do que em outras, e consideram 

ainda que há uma boa Explicitação dos Critérios da avaliação, estando os Alunos ligeiramente 

mais insatisfeitos com este aspecto. 

Gráfico I.27: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

Educação Física 

Na disciplina de Educação Física a satisfação com a Avaliação pode observar-se no 

Gráfico I.28, onde se verifica que os Alunos estão mais satisfeitos com os Resultados, 

consideram fácil ter bons resultados nesta disciplina e consideram os resultados obtidos 

melhores do que o esperado. Os Docentes estão sobretudo satisfeitos com a Explicitação dos 

Critérios e não deram resposta com opinião relativamente às Expectativas face aos resultados. 
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Gráfico I.28: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

Componente Científica 

Na Componente Científica pode observar-se que de uma forma geral o grau de 

satisfação é maior na Venda Nova e mais baixo na escola do Entroncamento II, especialmente 

ao nível da facilidade em obter bons resultados nestas disciplinas (ligeiramente difícil), e nos 

resultados face às Expectativas, que se revelaram piores. Nesta componente os Docentes 

também não deram respostas com opinião para a subárea Expectativas. 

Gráfico I.29: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 
 

 



Análise por Curso – EP – I – Animador Sociocultural                605 

 

Relatório ApQ  GIPE 

Componente Tecnológica 

Nesta componente os Resultados obtidos e a Explicitação de Critérios reúnem maior 

satisfaça. Para os Docentes os resultados ficaram aquém das Expectativas. Entre as escolas os 

valores são semelhantes. 

Gráfico I.30: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO  

No que respeita à área Actividades de Recuperação aos Alunos e Docentes foi 

colocada a questão: 

Concorda com as seguintes afirmações relativas às ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO (Apoios, PCF) Subáreas 

51 As actividades de recuperação são adequadas ao(à) módulo/área-chave Adequação 

52 O número de horas é suficiente Quantidade 

53 As actividades de recuperação são úteis Utilidade 
 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Animador Sociocultural, nas diversas subáreas das Actividades de Recuperação, para cada 

conjunto de disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural 

A satisfação com as Actividades de Recuperação nas disciplinas da Componente 

Sociocultural é semelhante para Alunos e Docentes e entre escolas, salientando-se apenas 

menos satisfação no Entroncamento II, por parte dos Docentes no que se refere à Quantidade 

de horas para actividades de recuperação (insuficiente). 
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Gráfico I.31: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

Educação Física 

Na disciplina de Educação Física a satisfação com as Actividades de Recuperação (AR) 

é menor, sobretudo para os Docentes. Importa perceber a razão desta grande discrepância 

entre a opinião de alunos e docentes, uma vez que apesar de os alunos se revelarem 

satisfeitos, os docentes reflectem-se muito insatisfeitos, especialmente com a Adequação e 

Quantidade das AR. Na escola de Arruda dos Vinhos apenas os Alunos deram respostas com 

opinião. 

Gráfico I.32: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

Componente Científica 
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Na Componente Científica pode observar-se que de uma forma geral os Alunos estão 

mais satisfeitos do que os Docentes com as Actividades de Recuperação. Comparando a 

avaliação por escolas é o Entroncamento II que reúne menos respostas de satisfação, 

sobretudo na opinião dos Alunos (<3,6). 

Gráfico I.33: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
 
Componente Tecnológica 

Nesta componente as Actividades de Recuperação são melhor avaliadas do que nas 

restantes componentes, por ambos os grupos, em especial em relação à sua Utilidade. A 

escola da Venda Nova revela-se menos satisfeita, não existindo diferenças significativas entre 

a opinião de Docentes e Alunos. 

Gráfico I.34: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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I I - TÉCNICO DE APOIO À 
INFÂNCIA 
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II. Técnico de Apoio à Infância (TAI) 

Foram respondidos 1340 Questionários Pedagógicos em aulas do curso de Técnico de 

Apoio à Infância (TAI), 1260 por Alunos e 80 por Docentes. A distribuição das respostas por 

escola pode observar-se no Gráfico II.1, onde se verifica que a maior percentagem de 

questionários respondidos encontra-se na escola do Lumiar. 

 
Gráfico II.1: Questionários Pedagógicos por Escola 

Responderam relativamente às aulas do curso de Técnico de Apoio à Infância 8 

turmas, 4 da Venda Nova e 4 do Lumiar e 4 da Amadora II. A distribuição dos questionários 

respondidos por ano frequentado pela turma pode observar-se no Gráfico II.2, verificando-se 

que cerca de 86% dos questionários foram respondidos no por turmas do 1º ano, não havendo 

qualquer resposta de turmas de 3º ano. 

Gráfico II.2: Questionários Pedagógicos por Escola 
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Relativamente às aulas onde, em cada escola, os questionários foram respondidos, 

podemos verificar na Tabela II.1 o número de questionários respondidos por disciplina. 

Verifica-se que há um “valor em falta”, prefazendo assim um total de 1339 questionáros 

respondidos. 

Componente 
de 

Formação 
Disciplinas 

Escolas 

Total 
Amadora II Lumiar Venda Nova 

SC 

Português 20 52 44 116 

Inglês 18 56 51 125 

Área de Integração 19 51 47 117 

TIC 20 34 26 80 

Educação Física 20 57 58 135 

Total 97 250 226 573 

C 

Matemática 19 37 44 100 

Psicologia 20 52 29 101 

Sociologia 20 57 42 119 

Total 59 146 115 320 

T 

Saúde Infantil 20 64 48 132 

Expressão Plástica 19 53 46 118 

Áreas Expressões 20 36 48 104 

Téc. Pedag. e Interv. Educativa 20 56 16 92 

Total 79 209 158 446 

Total 235 605 499 1339 

Tabela II.1: Distribuição das respostas por Disciplina 

Pode observar-se na Tabela II.1 que a maioria dos questionários foi respondido em 

aulas da Componente Sociocultural, para as três escolas, seguindo-se a Componente 

Tecnológica. Verifica-se ainda que a disciplina de Educação Física e Saúde Infantil foram 

aquelas onde mais questionários foram respondidos. 

Seguidamente serão avaliadas as aulas acima referidas, do curso de TAI de acordo com 

cada Área de Avaliação definida: Metodologias, Materiais Didácticos, Desempenho do 

Docente, Desempenho da Turma, Relações Interpessoais, Conteúdos, Avaliação e 

Actividades de Recuperação. Cada Área de Avaliação será analisada nas três componentes 

do curso: Componente Sociocultural, Componente Científica e Componente Tecnológica.  

Na Componente Sociocultural decidiu analisar-se em separado a disciplina de Educação 

Física pelas diferenças que tem relativamente às restantes disciplinas desta componente, seja 

pelo espaço físico em que se desenvolve a maioria das aulas, pelos materiais necessários para 

o desenvolvimento das mesmas, pelas características da actividade desenvolvida - implica 

maior movimento, possibilidade de falar e interagir com os colegas - por oposição às restantes 

disciplinas desta componente que predominantemente ocorrem em sala de aula, implicam 

estar sentado, e utilizam suportes de papel e/ou informáticos para o desenvolvimento das 

aulas. 
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As médias referem-se às respostas dadas “com opinião”, ou seja, entre 1 e 6, onde 1 

significa Muito Insatisfeito e 6 Muito Satisfeito, desta forma, a média pode tomar o valor 

mínimo de um e máximo de seis.  

Nos gráficos seguintes podemos observar nas colunas os valores médios de Alunos e 

Docentes para as componentes. As marcas (e.g., ◊ ∆ ○ *) representam o valor de satisfação 

médio de Alunos e Docentes em cada escola. 

 
 

METODOLOGIAS 

As Metodologias foram avaliadas no Questionário Pedagógico de Alunos através da 

questão: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS utilizadas pelo(a) 
Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) deste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

12 A forma como explica a matéria/temas a abordar Exposição 

13 O grau de participação que posso ter nesta aula/sessão Participação 

14 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

15 A utilização de vários recursos (equipamentos multimédia, materiais didácticos)  Utilização de Recursos 

16 A adaptação dos métodos aos conteúdos a abordar Adequação 

 

E no Questionário Pedagógico de Docentes a questão colocada foi: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS que utiliza com esta(e) turma/grupo? Subáreas 

21 A forma como explica a(os) matéria/assuntos  Exposição 

22 O grau de participação que promove nas aulas/sessões com esta(e) turma/grupo Participação 

23 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

24 A utilização de vários recursos (eq. multimédia, mat. didácticos) para apoiar as(os) matérias/assuntos Utilização de Recursos 

25 A preocupação em adaptar os métodos aos conteúdos abordados Adequação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TAI, nas diversas subáreas das Metodologias, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 
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Componente Sociocultural  

No Gráfico II.3 pode verificar-se que os Docentes estão mais satisfeitos com as 

Metodologias usadas do que os Alunos, especialmente ao nível da Adequação. Relativamente 

às escolas, é no Lumiar que se verifica maior satisfação e na Venda Nova que esta é menor, o 

que se deve sobretudo à avaliação feita pelos Alunos (≈4), apenas no que refere à Utilização 

de Recursos também os Docentes da Venda Nova atribuem uma avaliação de 4,3. 

Gráfico II.3: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

 

Educação Física 

 Esta disciplina tem valores de satisfação superiores, continuando a ser os Docentes a 

estar mais satisfeitos com as Metodologias, excepto ao nível dos Recursos, onde a avaliação 

mais baixa se verifica na Amadora II, com os Docentes a avaliar este item como Muito 

Insatisfatório. 
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Gráfico II.4: Avaliação das Aulas de Educação Física 
 

Componente Científica 

No Gráfico II.5 pode verificar-se que na Componente Científica são os Docentes a 

avaliar mais positivamente as Metodologias usadas em aula. Os valores são semelhantes para 

todas as escolas. As opiniões menos positivas são reveladas pelos Alunos da Venda Nova em 

relação ao Recursos (4,3). 

Gráfico II.5: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

Componente Tecnológica 

A Componente Tecnológica é, no geral, melhor avaliada que a Científica e a 

Sociocultural, em todas as subáreas, verificando-se que continuam a ser os Docentes a avaliar 

mais positivamente as Metodologias utilizadas. 
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Gráfico II.6: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 

A área Materiais Didácticos foi avaliada no Questionário Pedagógico de Alunos e 

Docentes através da questão: 

Concorda com as afirmações relativas aos MATERIAIS DIDÁCTICOS (livros, sebentas, jogos) utilizados 
neste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

17 Os materiais usados são adequados ao(à) módulo/área-chave/sessão Adequação 

18 A quantidade de materiais disponibilizados é suficiente Quantidade 

19 Os materiais usados são apelativos Motivação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TAI, nas diversas subáreas dos Materiais Didácticos, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural 

Nesta componente os Materiais Didácticos são pior avaliados por Alunos e Docentes ao 

nível da quantidade, esta avaliação é especialmente baixa na escola da Venda Nova.  
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Gráfico II.7: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

Educação Física 

Na disciplina de Educação Física os Materiais Didácticos usados nas aulas foram 

avaliados conforme ilustra o Gráfico II.8, verifica-se que os Alunos estão mais satisfeitos, 

sobretudo na escola do Lumiar. Para os Docentes de todas as escolas (excepto Lumiar) a 

Quantidade de Materiais disponibilizados a subárea mais insatisfatória. 

Gráfico II.8: Avaliação das Aulas de Educação Física 

Componente Científica 

Na Componente Científica os Materiais são de uma forma geral avaliados 

positivamente. Na escola do Lumiar, Alunos e Docentes, encontram-se mais satisfeitos e a 
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avaliação menos positiva é referida pelos Docentes da Amadora II relativamente à Quantidade 

de Materiais disponibilizados. 

Gráfico II.9: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

  
Componente Tecnológica 

 O Gráfico II.10 ilustra a avaliação realizada na Componente Tecnológica e pode 

verificar-se que a Quantidade de materiais disponibilizados continua a ser a subárea pior 

avaliada, sobretudo pelos Alunos da Venda Nova. O grau de satisfação é superior na escola do 

Lumiar. 

Gráfico II.10: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 

DESEMPENHO DOCENTE 

Relativamente à área do Desempenho Docente, os Alunos avaliaram o docente através 

da questão: 
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Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 Atenção disponibilizada durante as aulas/sessões Atenção 

23 Disponibilidade para ouvir os Alunos/Formandos/Adultos  Disponibilidade 

24 Forma como promove a participação Valorização da Participação 

25 Assiduidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) Assiduidade 

26 Pontualidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) (não se atrasa) Pontualidade 

 

Os Docentes realizaram a sua auto-avaliação a partir da questão:  
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 A atenção disponibilizada aos Alunos/Formandos/Adultos durante as aulas/sessões Atenção 

23 A disponibilidade para ouvir os  Alunos/Formandos/Adultos Disponibilidade 

24 A forma como promove a participação  Valorização da Participação 

25 A sua Assiduidade  Assiduidade 

26 A sua Pontualidade  Pontualidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TAI, nas diversas subáreas do Desempenho Docente, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

O Desempenho Docente foi avaliado nas disciplinas da Componente Sociocultural 

como mostra o Gráfico II.11, observando-se que os Docentes avaliam-se mais positivamente a 

si próprios do que os Alunos os avaliam, em todas as subáreas. Numa avaliação por escola, é 

na Venda Nova que os Alunos se revelam menos satisfeitos (≈ 4), em todas as subáreas 

excepto a Assiduidade e Pontualidade. Verifica-se ainda que a Venda Nova é a escola com 

menor nível de satisfação, apesar de positivo. 
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Gráfico II.11: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Educação Física 

Na disciplina de Educação Física a satisfação com o Desempenho Docente é elevada, 

sobretudo na auto-avaliação feita pelos Docentes. A avaliação menos positiva encontra-se na 

escola da Amadora II sobretudo revelada pelos Alunos em relação à Disponibilidade e 

Valorização. 

Gráfico II.12: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 
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Componente Científica 

A satisfação com o Desempenho Docente é elevada, sobretudo na auto-avaliação feita 

pelos Docentes, como ilustra o Gráfico II.13. Não se verificam diferenças relevantes entre 

escolas, apenas na escola do Lumiar os Docentes se revelam ligeiramente mais satisfeitos.  

Gráfico II.13: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 

Componente Tecnológica 

 À semelhança das avaliações anteriores os Docentes estão mais satisfeitos com o seu 

desempenho do que os Alunos, apenas a assiduidade e pontualidade evidenciam um grau de 

satisfação menos elevado. Os Alunos da Amadora II revelam-se ligeiramente menos 

satisfeitos que os restantes, apesar de os valores médios rondarem os 4,7. 

Gráfico II.14: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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DESEMPENHO DA TURMA 

Relativamente à área do Desempenho da Turma, os Alunos avaliaram-se a si próprios: 

Posicione-se relativamente às seguintes afirmações: Subáreas 

27 Estou satisfeito(a) com o meu desempenho neste módulo/área-chave/sessão Desempenho 

28 Sou assíduo(a) (não falto) Assiduidade 

29 Sou pontual (não me atraso) Pontualidade 

30 O interesse que sinto pelas aulas/sessões deste módulo/área-chave/sessão Interesse 

31 Para mim é fácil estar atento(a) nestas aulas/sessões Atenção 

32 Sinto que estou na aula/sessão de uma forma não perturbadora Comportamento 

33 Participo activamente nesta aula/sessão Participação 

 

Os Docentes realizaram a avaliação do Desempenho da Turma através da questão:  
Relativamente a esta TURMA qual o seu Grau de Satisfação com: Subáreas 

12 O trabalho desenvolvido em aula/sessão Desempenho 

15 O interesse que a(o) turma/grupo demonstra pelas suas aulas/sessões (Mt. Desinteresse/Mt. Interesse) Interesse 

16 É fácil manter esta(e) turma/grupo atenta(o) às suas aulas/sessões (Mt. Difícil/Mt. Fácil) Atenção 

17 O comportamento da(o) turma/grupo na aula/sessão  Comportamento 

18 A participação da(o) turma/grupo na aula/sessão Participação 

19 A assiduidade da(o) turma/grupo Assiduidade 

20 A pontualidade da(o) turma/grupo Pontualidade 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TAI, nas diversas subáreas do Desempenho da Turma, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

O Desempenho da Turma foi avaliado nas disciplinas da Componente Sociocultural 

como mostra o Gráfico II.15, observando-se que os Alunos avaliam-se mais positivamente a 

si próprios do que os Docentes os avaliam, apenas ao nível da Motivação e Participação as 

médias são mais semelhantes. Verificamos que a Assiduidade, a Pontualidade e o 

Comportamento são as subáreas que reúnem mais satisfação dos Alunos. Para os Docentes os 

aspectos mais negativos prendem-se com a Pontualidade e a Atenção. 
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Gráfico II.15: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

 

Educação Física 

No Gráfico II.16 pode verificar-se que a avaliação da turma é, no geral, positiva, 

encontrando-se os valores mais baixos ao nível da Motivação e Atenção, em especial na 

opinião dos Docentes da Amadora II, que se revelam muito insatisfeitos. 

 

Gráfico II.16: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

 



Análise por Curso – EP – II – Técnico de Apoio à Infância                622 

 

Relatório ApQ  GIPE 

Componente Científica 

Na Componente Científica a Atenção e o Comportamento continuam a ser as subáreas 

com o grau de satisfação menos elevado para Alunos e Docentes, encontrando-se valores 

semelhantes na Participação. As avaliações menos positivas são dos Docentes da Venda 

Nova. 

Gráfico II.17: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

  
Componente Tecnológica 

 No Gráfico II.18 verifica-se que o grau de satisfação de Alunos e Docentes é 

ligeiramente superior nesta área. Os valores mais elevados são dos Alunos da Amadora II em 

relação à sua Assiduidade e Pontualidade. 

Gráfico II.18: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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RELAÇÕES INTERPESSOAIS  

A área das Relações Interpessoais foi avaliada pelos Alunos e pelos Docentes através da 

questão: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente à RELAÇÃO INTERPESSOAL com o(a)… Subáreas 

39 Sinto que o(a) Professor(a) está disponível para me apoiar sempre que precisar Apoio 

40 Sinto que o(a) Professor(a) gosta da(o) nossa(o) turma/grupo Empatia 

41 É fácil conversar com este(a) Professor(a) Comunicação 

Nota: No QPD a palavra “Professor” é substituída por “Turma”. 
 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TAI, nas diversas subáreas das Relações Interpessoais, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

As Relações Interpessoais nas disciplinas da Componente Sociocultural foram avaliadas 

como mostra o Gráfico II.19, observando-se que a avaliação é sobretudo positiva, para ambos 

os grupos, apesar de os Docentes se revelarem ligeiramente mais satisfeitos. O grau de 

satisfação é menor na escola da Venda Nova, sobretudo dos Alunos que avaliam em média 

com 4. 

Gráfico II.19: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
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Educação Física 

Na disciplina de Educação Física a satisfação com as Relações Interpessoais pode 

observar-se no Gráfico II.20, onde se verifica que ambos os grupos estão muito satisfeitos 

com esta área relacional, observando-se que os Alunos estão ligeiramente mais satisfeitos.  

Gráfico II.20: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

É na escola da Amadora II que se verificam valores ligeiramente inferiores, que se 

devem sobretudo à opinião dos Docentes, revelando-se Muito Insatisfeitos com as Relações 

Interpessoais com os Alunos. 

Componente Científica 

No Gráfico II.21 verifica-se que a satisfação com as Relações Interpessoais é elevada, 

em ambos os grupos e nas três escolas, em média de 5,3.  

Gráfico II.21: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

 Nas disciplinas da Componente Tecnológica as Relações Interpessoais são avaliadas 

como satisfatórias, por ambos os grupos, apesar de ligeiramente mais positivas na avaliação 

feita pelos Alunos. Verifica-se ainda que na escola da Amadora II a satisfação é menor, 

sobretudo por parte dos Alunos. 

Gráfico II.22: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

CONTEÚDOS 

É de salientar que nas áreas de avaliação “Conteúdos”, “Avaliação” e “Actividades de 

Recuperação”, se verificou, de uma forma geral, um elevado número de respostas “Sem 

Opinião” e “Valores em Falta”. Consideramos que tal se deva ao facto de estas áreas se 

dirigirem apenas a alguns respondentes, apesar de os questionários serem comuns a todos. 

Deste modo, havia a indicação: “Se frequenta o processo de RVCC mas ainda não frequentou 

Formação Complementar o seu questionário termina aqui.” (QPA) e “Se é Técnico de RVC 

ou Mediador de EFA o seu questionário termina aqui.” (QPD). Apesar de a indicação ser 

dirigida terá havido alguma confusão na resposta, provavelmente por terem entendido que 

deveriam parar de responder. 

 

A avaliação da área Conteúdos foi realizada pelos Alunos e Docentes através da questão: 
Relativamente aos CONTEÚDOS (matérias/assuntos) ministrados nas aulas deste(a) módulo/área-chave 
qual o seu Grau de Satisfação com: 

Subáreas 

42 A forma como os conteúdos se relacionam entre si neste(a) módulo/área-chave Articulação 
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43 A importância deste módulo/área-chave/sessão para o curso/formação/processo Importância 

45 
Os conteúdos abordados no(a) módulo/área-chave são:   
Muito Difíceis / Difíceis / Ligeiramente Difíceis / Ligeiramente Fáceis / Fáceis / Muito Fáceis / SO 

Complexidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TAI, nas diversas subáreas dos Conteúdos, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural 

Os Conteúdos nas disciplinas da Componente Sociocultural foram avaliados como 

ilustra o Gráfico II.23, observando-se que a Complexidade é a subárea com valores mais 

baixos para ambos os respondentes, apesar de positivos, significando que os conteúdos não 

são considerados difíceis. 

 
Gráfico II.23: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

É a escola da Amadora II que revela valores de menor satisfação, sobretudo os 

Docentes, ao nível da Articulação e Complexidade dos Conteúdos. 

 

Educação Física 

Na disciplina de Educação Física a satisfação com os Conteúdos pode observar-se no 

Gráfico II.24, verificando-se que a avaliação de uma forma geral é positiva, apenas os 

Docentes consideram os conteúdos menos fáceis do que os Alunos. Ao nível das escolas 

verifica-se que na Amadora II a Importância é avaliada como menos satisfatória. 
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Gráfico II.24: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

A avaliação das aulas da Componente Científica pode observar-se no Gráfico II.25, 

verificando-se que os Docentes estão mais satisfeitos com esta área do que os Alunos, em 

especial ao nível da Importância. Não se verificam diferenças relevantes entre escolas. 

 
Gráfico II.25: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

Componente Tecnológica 

A avaliação dos Conteúdos nas disciplinas da Componente Tecnológica pode observar-

se no Gráfico II.26, verificando-se que os Docentes estão ligeiramente mais satisfeitos do que 

os Alunos ao nível da Importância e que consideram os conteúdos menos fáceis 

(Complexidade). Não se verificam diferenças relevantes entre a avaliação nas várias escolas. 
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Gráfico II.26: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

 
AVALIAÇÃO 

 

Relativamente à área da Avaliação a questão colocada aos Alunos e aos Docentes foi: 
Concorda com as afirmações relativas à AVALIAÇÃO deste(a) módulo/área-chave?  Subáreas 

46 Sinto-me satisfeito com os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave Resultados 

47 
Conseguir boas notas neste(a) módulo/área-chave comparativamente aos(às) outros(as) módulos/áreas-
chave é: Mto Difícil - Difícil - Ligeiramente Difícil - Ligeiramente Fácil - Fácil - Muito Fácil - SO 

Resultados Comparados 

48 Os critérios de avaliação estão bem definidos pelo(a) professor(a)/formador(a) à partida Explicitação de Critérios 

49 
Os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave estão de acordo com o esperado? Mto Piores - Piores 
- Lig. Piores - Lige. Melhores - Melhores - Muito Melhores - SO 

Expectativas 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TAI, nas diversas subáreas da Avaliação, para cada conjunto de disciplinas, das componentes 

Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural 

A satisfação com a Avaliação nesta componente está ilustrada no Gráfico II.27, onde se 

verifica que, no geral, os Alunos estão mais satisfeitos com os Resultados e estes são 

melhores que as suas Expectativas. Para os Docentes, ter bons Resultados nestas disciplinas é 

mais fácil do que em outras, e os Docentes consideram ainda que há uma boa Explicitação dos 

Critérios da avaliação, estando os Alunos ligeiramente mais insatisfeitos. 



Análise por Curso – EP – II – Técnico de Apoio à Infância                629 

 

Relatório ApQ  GIPE 

 
Gráfico II.27: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 
Comparando as escolas verifica-se que na Venda Nova os valores são ligeiramente 

inferiores do que nas restantes especialmente ao nível dos Resultados e Explicitação de 

Critérios. O valor de menor satisfação é dado pelos Docentes da Amadora II em relação às 

Expectativas, revelando que os resultados obtidos são piores do que as expectativas (2,5). 

Educação Física 

Na disciplina de Educação Física a satisfação com a Avaliação pode observar-se no 

Gráfico II.28, onde se verifica que os Alunos estão mais satisfeitos com os Resultados 

Comparados e com a Expectativas, esta subárea é apenas respondida pelos Docentes da 

Amadora II e revelam-se muito insatisfeitos. 

Gráfico II.28: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 
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Componente Científica 

Na Componente Científica pode observar-se que os Resultados Comparados têm 

valores mais baixos para Alunos e Docentes, e a Explicitação de Critérios tem valores mais 

elevados para os Docentes. Ao nível das Expectativas são os Alunos que se revelam mais 

satisfeitos. Verifica-se ainda através do Gráfico II.29 que não existem diferenças relevantes 

entre as três escolas. 

 
Gráfico II.29: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 

 

Componente Tecnológica 

Nesta componente a opinião de Alunos e Docentes é semelhante, excepto ao nível das 

expectativas, onde os Alunos se revelam mais satisfeitos. As três escolas revelam um grau de 

satisfação semelhante com as aulas da Componente Tecnológica, no curso de Técnico de 

Apoio à Infância. 
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Gráfico II.30: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO  

No que respeita à área Actividades de Recuperação aos Alunos e Docentes foi colocada 

a questão: 
Concorda com as seguintes afirmações relativas às ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO (Apoios, PCF) Subáreas 

51 As actividades de recuperação são adequadas ao(à) módulo/área-chave Adequação 

52 O número de horas é suficiente Quantidade 

53 As actividades de recuperação são úteis Utilidade 
 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TAI, nas diversas subáreas das Actividades de Recuperação, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

A satisfação com as Actividades de Recuperação nas disciplinas da Componente 

Sociocultural é semelhante para Alunos e Docentes, sendo ligeiramente superior ao nível da 

Utilidade das Actividades de Recuperação. De uma forma geral a satisfação com esta área é 

menor na Venda Nova. 
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Gráfico II.31: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Educação Física 

É de referir que na Amadora II e Venda Nova apenas os Alunos deram respostas com 

opinião, a média das respostas pode verificar-se no Gráfico II.32. Os Alunos da Amadora II 

revelam-se muito satisfeitos com a Quantidade de horas de Actividades de Recuperação. 

Verifica-se ainda que no Lumiar as respostas estão ligeiramente acima da média, sobretudo 

por parte dos Alunos. 

Gráfico II.32: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

Componente Científica 
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Na Componente Científica pode observar-se que, de uma forma geral, os Alunos estão 

mais satisfeitos do que os Docentes, com as Actividades de Recuperação. Na escola da 

Amadora II as Actividades de Recuperação são sentidas como menos úteis, sobretudo na 

opinião dos Alunos. 

Gráfico II.33: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 

Componente Tecnológica 

Nesta componente as Actividades de Recuperação são melhor avaliadas por ambos os 

grupos, em especial em pelos Docentes. Na escola da Amadora II a Utilidade é pior avaliada, 

sobretudo pelos Alunos. 

 
Gráfico II.34: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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III - TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
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III. Técnico de Construção Civil (TCC) 

Foram respondidos 808 Questionários Pedagógicos em aulas do curso de Técnico de 

Construção Civil (TCC), 755 por Alunos e 53 por Docentes. A distribuição das respostas por 

escola pode observar-se no Gráfico III.1, onde se verifica que a maior percentagem de 

questionários respondidos encontra-se na escola do Lumiar. 

 
Gráfico III.1: Questionários Pedagógicos por Escola 

Responderam relativamente às aulas do curso de Técnico de Construção Civil 6 

turmas, 2 do Entroncamento II e 4 do Lumiar. A distribuição dos questionários respondidos 

por ano frequentado pela turma pode observar-se no Gráfico III.2, verificando-se que cerca de 

60% dos questionários foram respondidos no por turmas do 2º ano. 

 
Gráfico III.2: Questionários Pedagógicos por Escola 
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Relativamente às aulas onde em cada escola os questionários foram respondidos, 

podemos verificar na Tabela seguinte o número de questionários respondidos por disciplina, 

em cada escola. 

Componente 
de 

Formação 
Disciplinas 

Escolas 

Total 
Lumiar Entroncamento II 

SC 

Português 51 21 72 

Inglês 44 23 67 

Área de Integração 38 23 61 

TIC 22 9 31 

Educação Física 59 13 72 

Total 214 89 303 

C 

Matemática 54 24 78 

Física e Química 61 11 72 

Total 115 35 150 

T 

Oficina Tecnológica 60 10 70 

Tecnologia da Construção 87 23 110 

Desenho Técnico de Construção 50 10 60 

Técnicas Específicas 81 22 103 

Form. em Contexto Real de Trab. 0 12 12 

Total 278 77 355 

Total 607 201 808 

Tabela III.1: Distribuição das respostas por Disciplina 

 

Seguidamente serão avaliadas as aulas acima referidas, do curso de TCC de acordo com 

cada Área de Avaliação definida: Metodologias, Materiais Didácticos, Desempenho do 

Docente, Desempenho da Turma, Relações Interpessoais, Conteúdos, Avaliação e 

Actividades de Recuperação. Cada Área de Avaliação será analisada nas três componentes 

do curso: Componente Sociocultural, Componente Científica e Componente Tecnológica.  

Na Componente Sociocultural decidiu analisar-se em separado a disciplina de Educação 

Física pelas diferenças que tem relativamente às restantes disciplinas desta componente, seja 

pelo espaço físico em que se desenvolve a maioria das aulas, pelos materiais necessários para 

o desenvolvimento das mesmas, pelas características da actividade desenvolvida - implica 

maior movimento, possibilidade de falar e interagir com os colegas - por oposição às restantes 

disciplinas desta componente que predominantemente ocorrem em sala de aula, implicam 

estar sentado, e utilizam suportes de papel e/ou informáticos para o desenvolvimento das 

aulas. 

As médias referem-se às respostas dadas “com opinião”, ou seja, entre 1 e 6, onde 1 

significa Muito Insatisfeito e 6 Muito Satisfeito, desta forma, a média pode tomar o valor 

mínimo de um e máximo de seis.  
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Nos gráficos seguintes podemos observar nas colunas os valores médios de Alunos e 

Docentes para as componentes. As marcas (e.g., ◊ ∆ ○ *) representam o valor de satisfação 

médio de Alunos e Docentes em cada escola. 

 
METODOLOGIAS 

As Metodologias foram avaliadas no Questionário Pedagógico de Alunos através 

da questão: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS utilizadas pelo(a) 
Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) deste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

12 A forma como explica a matéria/temas a abordar Exposição 

13 O grau de participação que posso ter nesta aula/sessão Participação 

14 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

15 A utilização de vários recursos (equipamentos multimédia, materiais didácticos)  Utilização de Recursos 

16 A adaptação dos métodos aos conteúdos a abordar Adequação 

E no Questionário Pedagógico de Docentes a questão colocada foi: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS que utiliza com esta(e) turma/grupo? Subáreas 

21 A forma como explica a(os) matéria/assuntos  Exposição 

22 O grau de participação que promove nas aulas/sessões com esta(e) turma/grupo Participação 

23 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

24 A utilização de vários recursos (eq. multimédia, mat. didácticos) para apoiar as(os) matérias/assuntos Utilização de Recursos 

25 A preocupação em adaptar os métodos aos conteúdos abordados Adequação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Construção Civil, nas diversas subáreas das Metodologias, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural 

No Gráfico III.3 pode verificar-se que os Docentes estão ligeiramente mais satisfeitos 

com as Metodologias usadas do que os Alunos, especialmente ao nível da Adequação. Entre 

as escolas não existem diferenças significativas, é apenas de referir que os Docentes do 

Lumiar estão ligeiramente mais satisfeitos, em especial ao nível da Diversificação, Utilização 

de Recursos e Adequação. 
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Gráfico III.3: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Educação Física 

 As Metodologias são avaliadas mais positivamente nesta disciplina, sobretudo a 

promoção da Participação por parte dos Docentes. Nota-se ainda que no Lumiar revelaram 

maior satisfação, e esta avaliação mais positiva foi realizada especialmente pelos Alunos 

(>5,4). 

 
Gráfico III.4: Avaliação das Aulas de Educação Física 
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Componente Científica 

No Gráfico III.5 pode verificar-se que são os Docentes a avaliar mais positivamente as 

Metodologias, e que os Alunos se revelam menos satisfeitos, em especial com a Utilização de 

Recursos. No Lumiar o grau de satisfação é menor, sobretudo nos Alunos ( x 3,7). 

Gráfico III.5: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 

Componente Tecnológica 

A Componente Tecnológica é no geral positivamente avaliada, em todas as subáreas. 

Não se verificam diferenças relevantes entre escolas, encontrando-se o valor mais elevado na 

escola do Entroncamento II, na avaliação dos Docentes em relação à Adequação das 

Metodologias. Pode apenas referir-se que os Docentes, em especial os do Entroncamento II, 

revelam-se menos satisfeitos com a Utilização de Recursos. 

Gráfico III.6: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

Materiais Didácticos 
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A área Materiais Didácticos foi avaliada no Questionário Pedagógico de Alunos e 

Docentes através da questão: 

Concorda com as afirmações relativas aos MATERIAIS DIDÁCTICOS (livros, sebentas, jogos) utilizados 
neste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

17 Os materiais usados são adequados ao(à) módulo/área-chave/sessão Adequação 

18 A quantidade de materiais disponibilizados é suficiente Quantidade 

19 Os materiais usados são apelativos Motivação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TCC, nas diversas subáreas dos Materiais Didácticos, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

A avaliação é de uma forma geral positiva, não se encontrando diferenças relevantes 

entre Alunos e Docentes, nem entre escolas, o valor mais elevado (5,3) é dado pelos Docentes 

do Lumiar em relação à Motivação proporcionada pelos Materiais Didácticos e o mais baixo 

(4) é revelado pelos Docentes do Entroncamento II relativamente à Quantidade. 

 
Gráfico III.7: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
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Educação Física 

No Gráfico III.8, verifica-se que os Alunos estão mais satisfeitos, sobretudo na escola 

do Lumiar. Para os Docentes do Lumiar a Quantidade é o aspecto mais negativo. De uma 

forma geral encontra-se que os Docentes estão menos satisfeitos com a Quantidade de 

Materiais disponíveis para estas aulas, especialmente os Docentes do Entroncamento, o que 

constitui um dado a ter em conta, apesar de os Alunos não reflectirem percepção de escassez 

de Materiais. 

 
Gráfico III.8: Avaliação das Aulas de Educação Física 

 

Componente Científica 

Os Docentes revelam-se mais satisfeitos com os Materiais Didácticos, sobretudo no 

Entroncamento II, ao nível da Adequação e Quantidade. Os Alunos do Lumiar são aqueles 

que se revelam menos satisfeitos com esta área (<4). De uma forma geral, encontra-se que os 

alunos estão menos satisfeitos com os Materiais Didácticos, considerando-os poucos e pouco 

apelativos, o que representa um aspecto a ter em conta numa futura intervenção. 
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Gráfico III.9: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 

Componente Tecnológica 

O Gráfico III.10 ilustra a avaliação realizada na Componente Tecnológica e pode 

verificar-se que é positiva e semelhante para ambos os grupos. A satisfação é superior na 

escola do Lumiar e os Alunos do Entroncamento II são os menos satisfeitos sobretudo com a 

Quantidade e Motivação, aspecto que é necessário analisar, para entender que razões levam os 

alunos, sobretudo os da escola do Lumiar a sentirem-se menos satisfeitos com os Materiais 

Didácticos. 

 
Gráfico III.10: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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DESEMPENHO DOCENTE 

 

 

Relativamente à área do Desempenho Docente, os Alunos avaliaram o docente através 

da questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 Atenção disponibilizada durante as aulas/sessões Atenção 

23 Disponibilidade para ouvir os Alunos/Formandos/Adultos  Disponibilidade 

24 Forma como promove a participação Valorização da Participação 

25 Assiduidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) Assiduidade 

26 Pontualidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) (não se atrasa) Pontualidade 

 

Os Docentes realizaram a sua auto-avaliação a partir da questão:  
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 A atenção disponibilizada aos Alunos/Formandos/Adultos durante as aulas/sessões Atenção 

23 A disponibilidade para ouvir os  Alunos/Formandos/Adultos Disponibilidade 

24 A forma como promove a participação  Valorização da Participação 

25 A sua Assiduidade  Assiduidade 

26 A sua Pontualidade  Pontualidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Construção Civil, nas diversas subáreas do Desempenho Docente, para cada 

conjunto de disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural 

O Desempenho Docente foi avaliado nas disciplinas da Componente Sociocultural 

como mostra o Gráfico III.11, observando-se que os Docentes avaliam-se mais positivamente 

a si próprios do que os Alunos os avaliam, em todas as subáreas. Não existem diferenças 

relevantes entre escolas. 
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Gráfico III.11: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Educação Física 

Na disciplina de Educação Física a satisfação com o Desempenho Docente é elevada. O 

valor menos elevado é revelado pelos Docentes do Lumiar no que se refere ao Tempo para 

Dúvidas. 

Gráfico III.12: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 
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Componente Científica 

A satisfação com o Desempenho Docente é elevada, sobretudo na auto-avaliação feita 

pelos Docentes, como ilustra o Gráfico III.13, enquanto os Alunos revelam níveis de 

satisfação mais baixos, sobretudo os Alunos do Lumiar. Importa perceber a razão da 

discrepância entre a opinião dos Alunos e Docentes de TCC em relação a aspectos como a 

Motivação, o Tempo para o esclarecimento de dúvidas, a Atenção disponibilizada aos alunos 

e a Disponibilidade para ouvir os alunos. Os alunos revelam-se apenas ligeiramente satisfeitos 

com estas subáreas, e considera-se importante que os alunos estejam satisfeitos ou muito 

satisfeitos com estes aspectos, uma vez que são essenciais ao bom processo de 

ensino-aprendizagem. 

Gráfico III.13: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

  

 

Componente Tecnológica 

 A satisfação revelada com o Desempenho Docente é elevada, especialmente pelos 

Docentes. Não se verificam diferenças relevantes entre escolas, encontrando-se uma 

satisfação generalizada com esta área, como se pode verificar no Gráfico III.14, o que 

constitui um factor positivo. 
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Gráfico III.14: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 
DESEMPENHO DA TURMA 

 

Relativamente à área do Desempenho da Turma, os Alunos avaliaram-se a si próprios: 

Posicione-se relativamente às seguintes afirmações: Subáreas 

27 Estou satisfeito(a) com o meu desempenho neste módulo/área-chave/sessão Desempenho 

28 Sou assíduo(a) (não falto) Assiduidade 

29 Sou pontual (não me atraso) Pontualidade 

30 O interesse que sinto pelas aulas/sessões deste módulo/área-chave/sessão Interesse 

31 Para mim é fácil estar atento(a) nestas aulas/sessões Atenção 

32 Sinto que estou na aula/sessão de uma forma não perturbadora Comportamento 

33 Participo activamente nesta aula/sessão Participação 

 

Os Docentes realizaram a avaliação do Desempenho da Turma através da questão:  
Relativamente a esta TURMA qual o seu Grau de Satisfação com: Subáreas 

12 O trabalho desenvolvido em aula/sessão Desempenho 

15 O interesse que a(o) turma/grupo demonstra pelas suas aulas/sessões (Mt. Desinteresse/Mt. Interesse) Interesse 

16 É fácil manter esta(e) turma/grupo atenta(o) às suas aulas/sessões (Mt. Difícil/Mt. Fácil) Atenção 

17 O comportamento da(o) turma/grupo na aula/sessão  Comportamento 

18 A participação da(o) turma/grupo na aula/sessão Participação 

19 A assiduidade da(o) turma/grupo Assiduidade 

20 A pontualidade da(o) turma/grupo Pontualidade 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TCC, nas diversas subáreas do Desempenho da Turma, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural 
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O Desempenho da Turma foi avaliado nas disciplinas da Componente Sociocultural 

como mostra o Gráfico III.15, observando-se que os Alunos avaliam-se mais positivamente a 

si próprios do que os Docentes os avaliam, apenas ao nível da Participação as médias são 

semelhantes. Para os Docentes os aspectos menos positivos relacionam-se com a Motivação e 

Atenção. Não se verificam diferenças relevantes entre as escolas, é apenas de referir que as 

avaliações mais baixas (<4) são dos Docentes do Lumiar no que se refere à Atenção e ao 

Comportamento da Turma. 

Gráfico III.15: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

 

Educação Física 

No Gráfico III.16 pode verificar-se que a avaliação da turma é, no geral, positiva. Os 

Docentes revelam-se menos satisfeitos com a Pontualidade. Não se verificam diferenças 

relevantes entre escolas, encontrando-se uma elevada satisfação com o Desempenho da 

Turma. 
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Gráfico III.16: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

Na Componente Científica a Motivação e a Atenção são as subáreas com menor grau de 

satisfação para Alunos e Docentes. De uma forma geral, os valores são menos positivos na 

escola do Lumiar, sobretudo na opinião dos Docentes. Há que ter em atenção a opinião pouco 

positiva de alunos e Docentes, especialmente do Lumiar, em relação à Motivação e Atenção, 

será importante perceber se estes sentimentos perduram neste ano lectivo, e que aspectos os 

despoletam. 

Gráfico III.17: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

No Gráfico III.18 verifica-se que o grau de satisfação de Alunos e Docentes é 

ligeiramente superior e semelhante em ambas as escolas. A Pontualidade é a subárea com 

avaliação menos positiva, sobretudo para os Docentes do Lumiar. 

Gráfico III.18: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS  

A área das Relações Interpessoais foi avaliada pelos Alunos e pelos Docentes através da 

questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente à RELAÇÃO INTERPESSOAL com o(a)… Subáreas 

39 Sinto que o(a) Professor(a) está disponível para me apoiar sempre que precisar Apoio 

40 Sinto que o(a) Professor(a) gosta da(o) nossa(o) turma/grupo Empatia 

41 É fácil conversar com este(a) Professor(a) Comunicação 

Nota: No QPD a palavra “Professor” é substituída por “Turma”. 
 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Construção Civil, nas diversas subáreas das Relações Interpessoais, para cada 

conjunto de disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural 

As Relações Interpessoais nas disciplinas da Componente Sociocultural foram avaliadas 

como mostra o Gráfico III.19, observando-se que a avaliação é muito positiva, para ambos os 

grupos, apesar de os Docentes se revelarem ligeiramente mais satisfeitos. 
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Gráfico III.19: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

 

Educação Física 

Na disciplina de Educação Física a satisfação com as Relações Interpessoais pode 

observar-se no Gráfico III.20, onde se verifica que ambos os grupos estão muito satisfeitos, 

sobretudo os Docentes. No Entroncamento II os Alunos estão ligeiramente menos satisfeitos. 

Gráfico III.20: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 
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Componente Científica 

No Gráfico III.21 verifica-se que os Docentes estão mais satisfeitos que os Alunos, e 

que estes avaliam menos positivamente a Empatia. São os Alunos do Lumiar que se mostram 

menos satisfeitos ( x 3,7). Estes dados devem ser tidos em conta, pois a pouca satisfação dos 

alunos do Lumiar em relação aos sentimentos de Apoio, Empatia e Comunicação, na relação 

com os Docentes da componente científica, pode ter um impacto negativo na relação 

pedagógica, que pode afectar a motivação académica e o desempenho dos alunos. 

Gráfico III.21: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 

 

Componente Tecnológica 

Nas disciplinas da Componente Tecnológica as Relações Interpessoais são avaliadas 

como muito satisfatórias, por ambos, apesar de ligeiramente mais positivas na avaliação feita 

pelos Docentes. Não se verificam diferenças relevantes entre a opinião revelada nas diferentes 

escolas. 
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Gráfico III.22: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 

CONTEÚDOS 

É de salientar que nas áreas de avaliação “Conteúdos”, “Avaliação” e “Actividades de 

Recuperação”, se verificou, de uma forma geral, um elevado número de respostas “Sem 

Opinião” e “Valores em Falta”. Consideramos que tal se deva ao facto de estas áreas se 

dirigirem apenas a alguns respondentes, apesar de os questionários serem comuns a todos. 

Deste modo, havia a indicação: “Se frequenta o processo de RVCC mas ainda não frequentou 

Formação Complementar o seu questionário termina aqui.” (QPA) e “Se é Técnico de RVC 

ou Mediador de EFA o seu questionário termina aqui.” (QPD). Apesar de a indicação ser 

dirigida terá havido alguma confusão na resposta, provavelmente por terem entendido que 

deveriam parar de responder. 

A avaliação da área Conteúdos foi realizada pelos Alunos e Docentes através da questão: 

Relativamente aos CONTEÚDOS (matérias/assuntos) ministrados nas aulas deste(a) módulo/área-chave 
qual o seu Grau de Satisfação com: Subáreas 

42 A forma como os conteúdos se relacionam entre si neste(a) módulo/área-chave Articulação 

43 A importância deste módulo/área-chave/sessão para o curso/formação/processo Importância 

45 
Os conteúdos abordados no(a) módulo/área-chave são:   
Muito Difíceis / Difíceis / Ligeiramente Difíceis / Ligeiramente Fáceis / Fáceis / Muito Fáceis / SO 

Complexidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TCC, nas diversas subáreas dos Conteúdos, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 
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Componente Sociocultural 

Os Conteúdos nas disciplinas da Componente Sociocultural foram avaliados como 

ilustra o Gráfico III.23, observando-se que a Complexidade é a subárea com valores mais 

baixos para ambos os respondentes, apesar de positivos, o que significa que os conteúdos, de 

uma forma geral, não são considerados difíceis. Observa-se ainda que os alunos estão 

ligeiramente menos satisfeitos com a Importância dos conteúdos destas disciplinas para o 

curso. 

Gráfico III.23: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

Educação Física 

Na disciplina de Educação Física a satisfação com os Conteúdos pode observar-se no 

Gráfico III.24, verificando-se que a avaliação, de uma forma geral, é positiva. Apenas os 

Docentes consideram os conteúdos mais difíceis do que os Alunos. Os Alunos do 

Entroncamento II avaliam menos positivamente a Complexidade, considerando os conteúdos 

ligeiramente menos fáceis. 

É ainda de notar que são os Docentes que consideram menos importantes os conteúdos 

de Educação Física para o curso, enquanto os alunos lhe atribuem mais importância. 
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Gráfico III.24: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

A avaliação das aulas da Componente Científica pode observar-se no Gráfico III.25, 

verificando-se que os Docentes estão mais satisfeitos com esta área do que os Alunos, em 

especial ao nível da Importância. Deve reflectir-se acerca da pouca importância que os alunos 

atribuem e estas disciplinas para o curso, no sentido de encontrar forma de que as valorizem, 

promovendo assim o interesse e motivação para as mesmas. Verifica-se ainda que ambos os 

grupos consideram os conteúdos ligeiramente difíceis. Na escola do Lumiar a avaliação é 

menos positiva, especialmente dos Alunos, à semelhança do que tem sido evidenciado em 

anteriores áreas de avaliação. 

Gráfico III.25: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
 

Componente Tecnológica 
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A avaliação dos Conteúdos nas disciplinas da Componente Tecnológica pode 

observar-se no Gráfico III.26 verificando-se que a Importância é a subárea que reúne um grau 

de satisfação mais elevado, especialmente para os Docentes. Não se verificam diferenças 

relevantes entre a avaliação nas várias escolas. 

Gráfico III.26: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

AVALIAÇÃO 

Relativamente à área da Avaliação a questão colocada aos Alunos e aos Docentes foi: 
Concorda com as afirmações relativas à AVALIAÇÃO deste(a) módulo/área-chave?  Subáreas 

46 Sinto-me satisfeito com os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave Resultados 

47 
Conseguir boas notas neste(a) módulo/área-chave comparativamente aos(às) outros(as) módulos/áreas-
chave é: Mto Difícil - Difícil - Ligeiramente Difícil - Ligeiramente Fácil - Fácil - Muito Fácil - SO 

Resultados Comparados 

48 Os critérios de avaliação estão bem definidos pelo(a) professor(a)/formador(a) à partida Explicitação de Critérios 

49 
Os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave estão de acordo com o esperado? Mto Piores - Piores 
- Lig. Piores - Lige. Melhores - Melhores - Muito Melhores - SO 

Expectativas 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Construção Civil, nas diversas subáreas da Avaliação, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural 

A satisfação com a Avaliação nesta componente está ilustrada no Gráfico III.27, e 

verifica-se que, no geral, os Alunos estão mais satisfeitos com os Resultados e estes são 

melhores que as suas Expectativas. Para os Docentes, ter bons Resultados nestas disciplinas é 

mais difícil do que em outras, e consideram ainda que há uma boa Explicitação dos Critérios 

da avaliação, estando os Alunos ligeiramente menos satisfeitos. Em ambas as escolas os 
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valores mais baixos são revelados pelos Docentes em relação às Expectativas, considerando 

os resultados piores do que o esperado. 

Gráfico III.27: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Educação Física 

Na disciplina de Educação Física a satisfação com a Avaliação pode observar-se no 

Gráfico III.28, onde se verifica que os Docentes estão mais satisfeitos com os Resultados e 

que estes estão mais de acordo com o esperado, enquanto os Alunos se revelam mais 

satisfeitos com a Explicitação dos Critérios e com os Resultados quando Comparados com 

outras disciplinas. Comparando as duas escolas encontra-se que os Alunos do Entroncamento 

II estão menos satisfeitos com a Avaliação do que os Alunos do Lumiar.  

Gráfico III.28: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 
 

 

Componente Científica 

 Na Componente Científica pode observar-se que os Resultados Comparados têm valor 

mais baixo para os Alunos, considerando estas disciplinas mais difíceis do que as restantes. 
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Alunos e Docentes consideram os resultados piores do que o esperado (Expectativas) e são os 

Alunos que estão mais insatisfeitos com os Resultados obtidos. A satisfação é menor na 

escola do Lumiar. Importa analisar se esta situação se mantém, uma vez que os valores de 

satisfação são muito baixos na área da Avaliação das disciplinas da Componente Científica, 

especialmente na escola do Lumiar.  

 
Gráfico III.29: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

Componente Tecnológica 

No Gráfico III.30 pode verificar-se que, em relação aos Resultados, a opinião de Alunos 

e Docentes é semelhante e reflecte satisfação, no entanto, comparando os resultados destas 

turmas com os resultados de outras turmas os Docentes mostram menor satisfação com estas. 

A Explicitação dos Critérios de avaliação é a subárea mais satisfatória, excepto na escola do 

Lumiar. Não se verificam diferenças relevantes entre escolas. É de notar que apesar de os 

Resultados serem satisfatórios, os Docentes consideram que os mesmos ficam aquém das 

Expectativas. 

 
Gráfico III.30: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO  

No que respeita à área Actividades de Recuperação aos Alunos e Docentes foi colocada 

a questão: 
Concorda com as seguintes afirmações relativas às ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO (Apoios, PCF) Subáreas 

51 As actividades de recuperação são adequadas ao(à) módulo/área-chave Adequação 

52 O número de horas é suficiente Quantidade 

53 As actividades de recuperação são úteis Utilidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TCC, nas diversas subáreas das Actividades de Recuperação, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

Como se pode verificar no Gráfico III.31, Alunos e Docentes revelam-se satisfeitos com 

as Actividades de Recuperação nas disciplinas da Componente Sociocultural. Ao nível das 

escolas não existem diferenças relevantes, apenas se encontra um valor mais baixo na 

avaliação da Quantidade de actividades pelos Docentes do Entroncamento II. 

Gráfico III.31: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
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Educação Física 

De uma forma geral a opinião de Alunos e Docentes em relação às Actividades de 

Recuperação (AR) é positiva, não se verificando diferenças entre escolas. Os Docentes 

encontram-se menos satisfeitos com a Adequação e a Quantidade de AR, apesar de as 

considerarem mais úteis. 

Gráfico III.32: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 
Componente Científica 

Na Componente Científica pode observar-se que, de uma forma geral, os Alunos estão 

mais satisfeitos do que os Docentes com as Actividades de Recuperação. Na escola do Lumiar 

os valores são ligeiramente mais baixos, sobretudo para os Docentes, na avaliação da 

Quantidade. 

Gráfico III.33: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

Nesta componente as Actividades de Recuperação são melhor avaliadas pelos Alunos. 

Não se verificam diferenças relevantes entre escolas, apenas os Docentes do Entroncamento II 

se revelam menos satisfeitos com a Quantidade de Actividades de Recuperação. 

Gráfico III.34: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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IV - TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO - 
MARKETING, RELAÇÕES PÚBLICAS  

E PUBLICIDADE 
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IV. Técnico de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade (TCMRPP) 

Foram respondidos 486 Questionários Pedagógicos em aulas do curso de Técnico de 

Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade (TCMRPP), 462 por Alunos e 24 

por Docentes. A distribuição das respostas por escola pode observar-se no Gráfico IV.1. 

 
Gráfico IV.1: Questionários Pedagógicos por Escola 

Responderam duas turmas de TCMRPP, uma em cada escola e ambas do 1º ano. 

Relativamente às aulas onde em cada escola os questionários foram respondidos, podemos 

verificar na Tabela IV.1 o número de questionários respondidos por disciplina, em cada 

escola. 
Componente 

de 
Formação 

Disciplinas 
Escolas 

Total 
Lumiar Entroncamento II 

SC 

Português 51 21 72 

Inglês 44 23 67 

Área de Integração 38 23 61 

TIC 22 9 31 

Total 99 104 203 

C 

Matemática 22 21 43 

História da Cultura e das Artes 22 22 44 

Psicologia e Sociologia 21 21 42 

Total 65 64 129 

T 

Marketing 21 10 31 

Com. Publicitária e Criatividade 22 17 39 

Téc. e Práticas de Com. e Rel. Públ. 20 21 41 

Comunicação Gráfica e Audiov. 22 21 43 

Total 85 69 154 

Total 249 237 486 

Tabela IV.1: Distribuição das respostas por Disciplina 

 

Seguidamente serão avaliadas as aulas acima referidas, do curso de TCMRPP, de 

acordo com cada Área de Avaliação definida: Metodologias, Materiais Didácticos, 

Desempenho do Docente, Desempenho da Turma, Relações Interpessoais, Conteúdos, 

Avaliação e Actividades de Recuperação. Cada Área de Avaliação será analisada nas três 
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componentes do curso: Componente Sociocultural, Componente Científica e Componente 

Tecnológica.  

Na Componente Sociocultural decidiu analisar-se em separado a disciplina de Educação 

Física pelas diferenças que tem relativamente às restantes disciplinas desta componente, seja 

pelo espaço físico em que se desenvolve a maioria das aulas, pelos materiais necessários para 

o desenvolvimento das mesmas, pelas características da actividade desenvolvida - implica 

maior movimento, possibilidade de falar e interagir com os colegas - por oposição às restantes 

disciplinas desta componente que predominantemente ocorrem em sala de aula, implicam 

estar sentado, e utilizam suportes de papel e/ou informáticos para o desenvolvimento das 

aulas. 

As médias referem-se às respostas dadas “com opinião”, ou seja, entre 1 e 6, onde 1 

significa Muito Insatisfeito e 6 Muito Satisfeito, desta forma, a média pode tomar o valor 

mínimo de um e máximo de seis.  

Nos gráficos seguintes podemos observar nas colunas os valores médios de Alunos e 

Docentes para as componentes. As marcas (e.g., ◊ ∆ ○ *) representam o valor de satisfação 

médio de Alunos e Docentes em cada escola. 

METODOLOGIAS 

As Metodologias foram avaliadas no Questionário Pedagógico de Alunos através da 

questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS utilizadas pelo(a) 
Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) deste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

12 A forma como explica a matéria/temas a abordar Exposição 

13 O grau de participação que posso ter nesta aula/sessão Participação 

14 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

15 A utilização de vários recursos (equipamentos multimédia, materiais didácticos)  Utilização de Recursos 

16 A adaptação dos métodos aos conteúdos a abordar Adequação 

E no Questionário Pedagógico de Docentes a questão colocada foi: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS que utiliza com esta(e) turma/grupo? Subáreas 

21 A forma como explica a(os) matéria/assuntos  Exposição 

22 O grau de participação que promove nas aulas/sessões com esta(e) turma/grupo Participação 

23 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

24 A utilização de vários recursos (eq. multimédia, mat. didácticos) para apoiar as(os) matérias/assuntos Utilização de Recursos 

25 A preocupação em adaptar os métodos aos conteúdos abordados Adequação 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TCMRPP, nas diversas subáreas das Metodologias, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 
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Componente Sociocultural 

No Gráfico IV.2 pode verificar-se que os Docentes estão mais satisfeitos com as 

Metodologias usadas do que os Alunos. As respostas são ligeiramente mais positivas no 

Lumiar. Na Venda Nova são os Alunos que revelam valores mais baixos de satisfação. 

 
Gráfico IV.2: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

Educação Física 

As Metodologias são avaliadas positivamente nesta disciplina, sobretudo a promoção da 

Participação por parte dos Docentes, apenas a Utilização de Recursos é pior avaliada pelos 

Docentes, em especial pelos da Venda Nova, que se revelam muito insatisfeitos com este 

aspecto. 

 
Gráfico IV.3: Avaliação das Aulas de Educação Física 

Componente Científica 

No Gráfico IV.4 pode verificar-se que são os Docentes a avaliar mais positivamente as 

Metodologias usadas em aula, e que os Alunos se revelam menos satisfeitos, em especial com 

a Utilização de Recursos.  
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Gráfico IV.4: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

Componente Tecnológica 

A Componente Tecnológica é no geral positivamente avaliada, apenas na subárea 

Utilização de Recursos existe alguma insatisfação dos Docentes. Não se verificam diferenças 

relevantes entre escolas. 

Gráfico IV.5: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 

 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 

 A área Materiais Didácticos foi avaliada no Questionário Pedagógico de Alunos e 

Docentes através da questão: 
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Concorda com as afirmações relativas aos MATERIAIS DIDÁCTICOS (livros, sebentas, jogos) utilizados 
neste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

17 Os materiais usados são adequados ao(à) módulo/área-chave/sessão Adequação 

18 A quantidade de materiais disponibilizados é suficiente Quantidade 

19 Os materiais usados são apelativos Motivação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TCMRPP, nas diversas subáreas dos Materiais Didácticos, para cada conjunto de disciplinas, 

das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

A avaliação é de uma forma geral positiva, como se pode verificar no Gráfico IV.6, 

revelando-se os Docentes mais satisfeitos. Não se verificam diferenças relevantes entre 

escolas. 

 
Gráfico IV.6: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Educação Física 

No Gráfico IV.7, verifica-se que a Adequação é a subárea melhor avaliada e a 

Quantidade a pior, sobretudo para Docentes. É na escola da Venda Nova que Alunos e 

Docentes se revelam muito insatisfeitos com a Quantidade. 
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Gráfico IV.7: Avaliação das Aulas de Educação Física 

Componente Científica 

Os Docentes revelam-se mais satisfeitos com os Materiais Didácticos, sendo a 

componente onde a avaliação desta área é mais positiva. Não se verificam diferenças 

relevantes entre escolas. 

  
Gráfico IV.8: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

Componente Tecnológica 

O Gráfico IV.9 ilustra a avaliação realizada na Componente Tecnológica e verifica-se 

que é mais positiva ao nível da Adequação e que os Docentes estão insatisfeitos com a 

Quantidade de materiais, sobretudo na escola da Venda Nova. 
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Gráfico IV.9: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 
DESEMPENHO DOCENTE 

Relativamente à área do Desempenho Docente, os Alunos avaliaram através da 

questão: 

Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 Atenção disponibilizada durante as aulas/sessões Atenção 

23 Disponibilidade para ouvir os Alunos/Formandos/Adultos  Disponibilidade 

24 Forma como promove a participação Participação 

25 Assiduidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) Assiduidade 

26 Pontualidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) (não se atrasa) Pontualidade 

Os Docentes realizaram a sua auto-avaliação a partir da questão:  
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 A atenção disponibilizada aos Alunos/Formandos/Adultos durante as aulas/sessões Atenção 

23 A disponibilidade para ouvir os  Alunos/Formandos/Adultos Disponibilidade 

24 A forma como promove a participação  Participação 

25 A sua Assiduidade  Assiduidade 

26 A sua Pontualidade  Pontualidade 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TCMRPP, nas diversas subáreas do Desempenho Docente, para cada conjunto de disciplinas, 

das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 
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Componente Sociocultural 

O Gráfico IV.10 mostra a avaliação nas disciplinas da Componente Sociocultural 

observando-se que os Docentes se avaliam mais positivamente a si próprios, em todas as 

subáreas. Os Alunos da Venda Nova revelam-se ligeiramente menos satisfeitos. 

Gráfico IV.10: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

 

Educação Física 

Na disciplina de Educação Física a satisfação com o Desempenho Docente é elevada. 

Os Alunos do Lumiar estão ligeiramente menos satisfeitos, ainda assim, com uma média de 

5,3. A avaliação menos positiva é dos Alunos da Venda Nova em relação à Pontualidade 

(4,7). 
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Gráfico IV.11: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

A satisfação com o Desempenho Docente é elevada, sobretudo na auto-avaliação feita 

pelos Docentes, enquanto os Alunos revelam níveis de satisfação mais baixos, sobretudo os 

Alunos do Lumiar. 

Gráfico IV.12: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

De acordo com o Gráfico IV.13 os níveis de satisfação são positivos e semelhantes para 

ambos os grupos, apenas a Assiduidade e Pontualidade apresentam valores ligeiramente 

inferiores. Não se verificam diferenças relevantes entre escolas. 

Gráfico IV.13: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 
DESEMPENHO DA TURMA 

Relativamente à área do Desempenho da Turma, os Alunos avaliaram-se a si próprios: 

Posicione-se relativamente às seguintes afirmações: Subáreas 

27 Estou satisfeito(a) com o meu desempenho neste módulo/área-chave/sessão Desempenho 

28 Sou assíduo(a) (não falto) Assiduidade 

29 Sou pontual (não me atraso) Pontualidade 

30 O interesse que sinto pelas aulas/sessões deste módulo/área-chave/sessão Interesse 

31 Para mim é fácil estar atento(a) nestas aulas/sessões Atenção 

32 Sinto que estou na aula/sessão de uma forma não perturbadora Comportamento 

33 Participo activamente nesta aula/sessão Participação 

 

Os Docentes realizaram a avaliação do Desempenho da Turma através da questão:  
Relativamente a esta TURMA qual o seu Grau de Satisfação com: Subáreas 

12 O trabalho desenvolvido em aula/sessão Desempenho 

15 O interesse que a(o) turma/grupo demonstra pelas suas aulas/sessões (Mt. Desinteresse/Mt. Interesse) Interesse 

16 É fácil manter esta(e) turma/grupo atenta(o) às suas aulas/sessões (Mt. Difícil/Mt. Fácil) Atenção 

17 O comportamento da(o) turma/grupo na aula/sessão  Comportamento 

18 A participação da(o) turma/grupo na aula/sessão Participação 

19 A assiduidade da(o) turma/grupo Assiduidade 

20 A pontualidade da(o) turma/grupo Pontualidade 
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Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TCMRPP, nas diversas subáreas do Desempenho da Turma, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

O Desempenho da Turma foi avaliado nas disciplinas da Componente Sociocultural 

como ilustra o Gráfico IV.14, onde pode verificar-se que os Docentes avaliam a turma melhor 

do que esta se avalia a si própria em todas as subáreas à excepção da Pontualidade e 

Comportamento. A avaliação é semelhante entre escolas, diferindo apenas ao nível da 

Motivação, Atenção e Participação onde os Alunos da Venda Nova se avaliam de forma 

menos positiva. 

Gráfico IV.14: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

Educação Física 

No Gráfico IV.15 pode verificar-se que a avaliação da turma é, no geral, positiva. Os 

Docentes revelam-se menos satisfeitos com a Atenção, sobretudo na escola da Venda Nova. 

Não se verificam diferenças relevantes entre escolas, apenas na subárea da Motivação no 

Lumiar, onde se revelam menos satisfeitos.  
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Gráfico IV.15: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

Na Componente Científica a Motivação e a Atenção são as subáreas com menor grau de 

satisfação para Alunos e Docentes, em especial, para os Docentes do Lumiar.  

Gráfico IV.16: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 
Componente Tecnológica 

 No Gráfico IV.17 verifica-se que o grau de satisfação é ligeiramente superior para os 

Docentes, sobretudo ao nível da Participação. Não se verificam diferenças relevantes entre 

escolas. 
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Gráfico IV.17: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

A área das Relações Interpessoais foi avaliada pelos Alunos e pelos Docentes através da 

questão: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente à RELAÇÃO INTERPESSOAL com o(a)… Subáreas 

39 Sinto que o(a) Professor(a) está disponível para me apoiar sempre que precisar Apoio 

40 Sinto que o(a) Professor(a) gosta da(o) nossa(o) turma/grupo Empatia 

41 É fácil conversar com este(a) Professor(a) Comunicação 

Nota: No QPD a palavra “Professor” é substituída por “Turma”. 
 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TCMRPP, nas diversas subáreas das Relações Interpessoais, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural 

As Relações Interpessoais nas disciplinas da Componente Sociocultural foram avaliadas 

como mostra o Gráfico IV.18, observando-se que a avaliação é positiva, sobretudo para os 

Docentes. A satisfação com a Relações Interpessoais é superior na escola do Lumiar. Na 

Venda Nova são os Alunos que se revelam menos satisfeitos com a Empatia e a 

Comunicação. 
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Gráfico IV.18: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Educação Física 

Na disciplina de Educação Física a satisfação com as Relações Interpessoais pode 

observar-se no Gráfico IV.19, onde se verifica que ambos os grupos estão satisfeitos, 

observando-se que os Docentes estão muito satisfeitos. São os Alunos do Lumiar que revelam 

valores menos elevados, apesar de positivos ( x = 5). 

Gráfico IV.19: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 
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No Gráfico IV.20 verifica-se que ambos os grupos estão satisfeitos, revelando a Venda 

Nova valores mais positivos. São os Docentes do Lumiar que se mostram menos satisfeitos, 

sobretudo com a Comunicação ( x 3,7).  

Gráfico IV.20: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 
Componente Tecnológica 

Nas disciplinas da Componente Tecnológica as Relações Interpessoais são avaliadas 

como satisfatórias, por ambos os grupos respondentes, apesar de ligeiramente mais positivas 

na avaliação feita pelos Docentes.  

 
Gráfico IV.21: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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CONTEÚDOS 

É de salientar que a área de avaliação “Conteúdos” e as duas seguintes se dirigiam 

apenas a alguns respondentes, no entanto, como os questionários eram comuns a todos havia a 

indicação: “Se frequenta o processo de RVCC mas ainda não frequentou Formação 

Complementar o seu questionário termina aqui. Muito Obrigado pela colaboração!” (QPA) e 

“Se é Técnico de RVC ou Mediador de EFA o seu questionário termina aqui. Muito Obrigado 

pela colaboração!” (QPD). Apesar de a indicação ser dirigida houve alguma confusão na 

resposta, sobretudo por parte dos Alunos, existindo um nível mais elevado de “valores em 

falta”, provavelmente por terem entendido que deveriam parar de responder. 

A avaliação da área Conteúdos foi realizada pelos Alunos e Docentes através da questão: 
Relativamente aos CONTEÚDOS (matérias/assuntos) ministrados nas aulas deste(a) módulo/área-chave 
qual o seu Grau de Satisfação com: 

Subáreas 

42 A forma como os conteúdos se relacionam entre si neste(a) módulo/área-chave Articulação 

43 A importância deste módulo/área-chave/sessão para o curso/formação/processo Importância 

45 
Os conteúdos abordados no(a) módulo/área-chave são:   
Muito Difíceis / Difíceis / Ligeiramente Difíceis / Ligeiramente Fáceis / Fáceis / Muito Fáceis / SO 

Complexidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TCMRPP, nas diversas subáreas dos Conteúdos, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

Os Conteúdos nas disciplinas da Componente Sociocultural foram avaliados como 

ilustra o Gráfico IV.22, observando-se que a Complexidade é a subárea com valores mais 

baixos para ambos os respondentes, apesar de positivos, revelando que os conteúdos não são 

considerados difíceis. Verifica-se ainda que os Docentes estão mais satisfeitos com a 

Articulação e Importância. Não se verificam grandes diferenças entre escolas, é apenas de 

referir que a avaliação mais positiva é feita pelos Docentes do Lumiar em relação à 

Importância. 
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Gráfico IV.22: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

 

Educação Física 

Na disciplina de Educação Física a satisfação com os Conteúdos pode observar-se no 

Gráfico IV.23, verificando-se que a avaliação, de uma forma geral, é positiva. Apenas os 

Docentes (sobretudo da Venda Nova), consideram os conteúdos mais difíceis do que os 

Alunos. 

Gráfico IV.23: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

Componente Científica 
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A avaliação das aulas da Componente Científica pode observar-se no Gráfico IV.24, 

verificando-se que os Docentes estão mais satisfeitos com esta área do que os Alunos, em 

especial ao nível da Importância. 

Gráfico IV.24: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 
Componente Tecnológica 

No Gráfico IV.25 verifica-se que a Importância e a Articulação reúnem um grau de 

satisfação mais elevado. Não se verificam diferenças relevantes entre a avaliação nas várias 

escolas, apenas os Docentes da Venda Nova consideram os conteúdos menos fáceis. 

Gráfico IV.25: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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AVALIAÇÃO 

 

Relativamente à área da Avaliação a questão colocada aos Alunos e aos Docentes foi: 
Concorda com as afirmações relativas à AVALIAÇÃO deste(a) módulo/área-chave?  Subáreas 

46 Sinto-me satisfeito com os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave Resultados 

47 
Conseguir boas notas neste(a) módulo/área-chave comparativamente aos(às) outros(as) módulos/áreas-
chave é: Mto Difícil - Difícil - Ligeiramente Difícil - Ligeiramente Fácil - Fácil - Muito Fácil - SO 

Resultados Comparados 

48 Os critérios de avaliação estão bem definidos pelo(a) professor(a)/formador(a) à partida Explicitação de Critérios 

49 
Os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave estão de acordo com o esperado? Mto Piores - Piores 
- Lig. Piores - Lige. Melhores - Melhores - Muito Melhores - SO 

Expectativas 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TCMRPP, nas diversas subáreas da Avaliação, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural 

A satisfação com a Avaliação nesta componente está ilustrada no Gráfico IV.26, onde 

se verifica que os Docentes estão mais satisfeitos com os Resultados, apesar de estes serem 

piores do que as suas Expectativas. Os Docentes consideram ainda que há uma boa 

Explicitação dos critérios da avaliação, estando os Alunos ligeiramente menos satisfeitos. Em 

ambas as escolas os valores mais baixos são revelados pelos Docentes em relação às 

Expectativas, considerando os resultados piores do que o esperado (Expectativas). 

 
Gráfico IV.26: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

Educação Física 
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Na disciplina de Educação Física a satisfação com a Avaliação pode observar-se no 

Gráfico IV.27, onde se verifica que os Docentes não deram respostas com opinião em relação 

às Expectativas e que os Alunos estão satisfeitos com a Avaliação nesta disciplina, em ambas 

as escolas. Verifica-se ainda que os Docentes não consideram mais fácil ter boas notas nesta 

disciplina (Resultados Comparados), especialmente os Docentes da Venda Nova, apesar de os 

Alunos considerarem mais muito mais fácil ter boas notas nesta disciplina. 

Gráfico IV.27: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

Na Componente Científica pode observar-se que os Resultados Comparados têm valor 

mais baixo, considerando estas disciplinas tão difíceis quanto as restantes. Os Docentes 

consideram os resultados piores do que o esperado. A satisfação é ligeiramente menor na 

escola do Lumiar, especialmente ao nível dos Resultados Comparados e obtidos. 

 
Gráfico IV.28: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

Nesta componente a opinião de Alunos e Docentes é semelhante, excepto ao nível dos 

Resultados, onde os Docentes se revelam mais satisfeitos. Não se verificam diferenças 

relevantes entre escolas. 

 
Gráfico IV.29: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO  

No que respeita à área Actividades de Recuperação aos Alunos e Docentes foi 

colocada a questão: 
Concorda com as seguintes afirmações relativas às ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO (Apoios, PCF) Subáreas 

51 As actividades de recuperação são adequadas ao(à) módulo/área-chave Adequação 

52 O número de horas é suficiente Quantidade 

53 As actividades de recuperação são úteis Utilidade 

 
Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TCMRPP, nas diversas subáreas das Actividades de Recuperação, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural 

A satisfação com as Actividades de Recuperação nas disciplinas da Componente 

Sociocultural é semelhante para Alunos e Docentes, apenas ao nível da Utilidade estes 

encontram-se mais satisfeitos. Ao nível das escolas a avaliação é semelhante, pode apenas 

referir-se que os Docentes estão ligeiramente mais satisfeitos. 
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Gráfico IV.30: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 
Educação Física 

Verifica-se no Gráfico IV.31 que os Docentes estão mais satisfeitos, sobretudo os do 

Lumiar. Os Alunos revelam-se menos satisfeitos, especialmente ao nível da Quantidade. 

Gráfico IV.31: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 
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Componente Científica 

Na Componente Científica pode observar-se que de uma forma geral os Docentes estão 

mais satisfeitos com as Actividades de Recuperação do que os Alunos. Na escola do Lumiar 

os valores são ligeiramente mais baixos, sobretudo para os Alunos. 

Gráfico IV.32: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

Componente Tecnológica 

Nesta componente apenas os Alunos deram respostas com opinião e apesar de, no 

geral, a avaliação ser positiva. Verifica-se que os Alunos do Lumiar estão menos satisfeitos. 

 
Gráfico IV.33: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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V - TÉCNICO DE DESIGN 



Análise por Curso – EP – V – Técnico de Design    686 

 

Relatório ApQ  GIPE 

V. Técnico de Design (TD) 

Foram respondidos 348 Questionários Pedagógicos em aulas do curso de Técnico de 

Design (TD), 327 por Alunos e 21 por Docentes, apenas na escola da Venda Nova. 

Responderam duas turmas de TD,  de 1º ano (62%) e de 2º ano (37%). Relativamente às aulas 

onde em cada escola os questionários foram respondidos, podemos verificar na Tabela V.1 o 

número de questionários respondidos por disciplina. 

Componente de 
Formação 

Disciplinas 
Escolas 

Venda Nova 

SC 

Português 32 

Inglês 29 

Área de Integração 34 

TIC 32 

Educação Física 21 

Total 148 

C 

Matemática 20 

História da Cultura e das Artes 34 

Geometria Descritiva 14 

Total 68 

T 

Desenho de Comunicação 35 

Desenho Assistido por Computador 35 

Materiais e Tecnologias 30 

Design 32 
Total 132 

Total 348 

Tabela V.1: Distribuição das respostas por Disciplina 

Seguidamente serão avaliadas as aulas acima referidas, do curso de Técnico de Design, 

de acordo com cada Área de Avaliação definida: Metodologias, Materiais Didácticos, 

Desempenho do Docente, Desempenho da Turma, Relações Interpessoais, Conteúdos, 

Avaliação e Actividades de Recuperação. Cada Área de Avaliação será analisada nas três 

componentes do curso: Componente Sociocultural, Componente Científica e Componente 

Tecnológica.  

Na Componente Sociocultural decidiu analisar-se em separado a disciplina de Educação 

Física pelas diferenças que tem relativamente às restantes disciplinas desta componente, seja 

pelo espaço físico em que se desenvolve a maioria das aulas, pelos materiais necessários para 

o desenvolvimento das mesmas, pelas características da actividade desenvolvida - implica 

maior movimento, possibilidade de falar e interagir com os colegas - por oposição às restantes 

disciplinas desta componente que predominantemente ocorrem em sala de aula, implicam 

estar sentado, e utilizam suportes de papel e/ou informáticos para o desenvolvimento das 

aulas. 
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As médias referem-se às respostas dadas “com opinião”, ou seja, entre 1 e 6, onde 1 

significa Muito Insatisfeito e 6 Muito Satisfeito, desta forma, a média pode tomar o valor 

mínimo de um e máximo de seis.  

Nos gráficos seguintes podemos observar nas colunas os valores médios de Alunos e 

Docentes para as componentes. As marcas (e.g., ◊ ∆ ○ *) representam o valor de satisfação 

médio de Alunos e Docentes em cada escola. 

 
METODOLOGIAS 

As Metodologias foram avaliadas no Questionário Pedagógico de Alunos através da 

questão: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS utilizadas pelo(a) 
Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) deste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

12 A forma como explica a matéria/temas a abordar Exposição 

13 O grau de participação que posso ter nesta aula/sessão Participação 

14 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

15 A utilização de vários recursos (equipamentos multimédia, materiais didácticos)  Utilização de Recursos 

16 A adaptação dos métodos aos conteúdos a abordar Adequação 

 

E no Questionário Pedagógico de Docentes a questão colocada foi: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS que utiliza com esta(e) turma/grupo? Subáreas 

21 A forma como explica a(os) matéria/assuntos  Exposição 

22 O grau de participação que promove nas aulas/sessões com esta(e) turma/grupo Participação 

23 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

24 A utilização de vários recursos (eq. multimédia, mat. didácticos) para apoiar as(os) matérias/assuntos Utilização de Recursos 

25 A preocupação em adaptar os métodos aos conteúdos abordados Adequação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Design, nas diversas subáreas das Metodologias, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

No Gráfico V.1 pode verificar-se que os Docentes estão mais satisfeitos com as 

Metodologias usadas do que os Alunos. É de notar que os Alunos se revelam menos 

satisfeitos com as Metodologias, especialmente ao nível da Utilização de Recursos, o que 

constitui um dado a ter em conte numa futura intervenção. Na disciplina de Educação Física o 

grau de satisfação é mais elevado, e os Docentes revelam-se muito satisfeitos. 
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Gráfico V.1: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 

 
  

Componente Científica 

No Gráfico V.2 pode verificar-se que a Diversificação de Metodologias e a Utilização 

de Recursos são as subáreas com menor grau de satisfação, especialmente por parte dos 

Docentes. Estes revelam-se pouco satisfeitos com a utilização de diversos equipamentos para 

complementar a exposição dos temas, o que deve ser analisado, para se entender se os 

recursos não existem, não estão a ser utilizados, ou não existem em número suficiente. 

Gráfico V.2: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

No Gráfico V.3 pode verificar-se que a Componente Tecnológica é no geral 

positivamente avaliada, apesar de os Docentes se revelarem menos satisfeitos com a 

Exposição, Diversificação e Utilização de Recursos. Tal como referido no ponto anterior, 

importa analisar a disponibilidade na escola de recursos para apoiar a explicação das matérias. 

Gráfico V.3: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 

 

A área Materiais Didácticos foi avaliada no Questionário Pedagógico de Alunos e 

Docentes através da questão: 

Concorda com as afirmações relativas aos MATERIAIS DIDÁCTICOS (lVros, sebentas, jogos) utilizados 
neste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

17 Os materiais usados são adequados ao(à) módulo/área-chave/sessão Adequação 

18 A quantidade de materiais disponibilizados é suficiente Quantidade 

19 Os materiais usados são apelativos Motivação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Design, nas diversas subáreas dos Materiais Didácticos, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 
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Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

Os Docentes da Componente Sociocultural fazem uma avaliação mais positiva dos 

Materiais Didácticos (MD), como se pode verificar no Gráfico V.4., do que os Docentes de 

Educação Física. No entanto, relativamente à disciplina de Educação Física pode observar-se 

que os Docentes estão insatisfeitos com a Adequação e Motivação proporcionada pelos 

Materiais Didácticos e muito insatisfeitos com a Quantidade destes materiais. É de ter em 

atenção que os Alunos revelam-se pouco satisfeitos com os MD, especialmente nas aulas de 

Educação Física. 

Gráfico V.4: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

Tal como se pode verificar no Gráfico V.5, os Alunos estão satisfeitos ligeiramente 

mais satisfeitos com a Adequação dos MD, revelando-se os Docentes mais satisfeitos com a 

Motivação proporcionada pelos mesmos. A Quantidade de materiais disponível é considerada 

satisfatória para ambos. 

Gráfico V.5: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

No Gráfico V.6 verifica-se que os Alunos avaliam mais positivamente os Materiais, 

especialmente a Adequação, revelando-se menos satisfeitos com a Quantidade. No caso dos 

Docentes, revelam pouca satisfação com os Materiais Didácticos, especialmente com a 

Quantidade, pelo que importa, como foi referido anteriormente, averiguar se existe falta de 

MD na escola para o trabalho a decorrer nestas disciplinas. 

Gráfico V.6: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 

 

 

 
DESEMPENHO DOCENTE 

Relativamente à área do Desempenho Docente, os Alunos avaliaram através da 

questão: 

Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 Atenção disponibilizada durante as aulas/sessões Atenção 

23 Disponibilidade para ouvir os Alunos/Formandos/Adultos  Disponibilidade 

24 Forma como promove a participação Valorização da Participação 

25 Assiduidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) Assiduidade 

26 Pontualidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) (não se atrasa) Pontualidade 

 

 

Os Docentes realizaram a sua auto-avaliação a partir da questão:  
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Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 A atenção disponibilizada aos Alunos/Formandos/Adultos durante as aulas/sessões Atenção 

23 A disponibilidade para ouvir os  Alunos/Formandos/Adultos Disponibilidade 

24 A forma como promove a participação  Valorização da Participação 

25 A sua Assiduidade  Assiduidade 

26 A sua Pontualidade  Pontualidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Design, nas diversas subáreas do Desempenho Docente, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

 De acordo com o Gráfico V.7 é possível observar que os Docentes da Componente 

Sociocultural avaliam mais positivamente o seu Desempenho do que os Alunos. Na disciplina 

de Educação Física a avaliação é ainda mais positiva para ambos os grupos. 

Gráfico V.7: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 
 

 

Componente Científica 

A satisfação com o Desempenho Docente é elevada para ambos os grupos, estando os 

Docentes sobretudo satisfeitos com a sua Assiduidade. 
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Gráfico V.8: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 

Componente Tecnológica 

De acordo com o Gráfico V.9 os níveis de satisfação são positivos e semelhantes para 

ambos os grupos, apesar de inferiores à Componente Científica. Os Alunos revelam-se menos 

satisfeitos com o Tempo disponibilizado para dúvidas, com a Atenção dispensada e com a 

promoção da sua Participação, apesar de avaliarem positivamente estas subáreas. 

Gráfico V.9: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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DESEMPENHO DA TURMA 

 

Relativamente à área do Desempenho da Turma, os Alunos avaliaram-se a si próprios 

através da questão: 
Posicione-se relativamente às seguintes afirmações: Subáreas 

27 Estou satisfeito(a) com o meu desempenho neste módulo/área-chave/sessão Desempenho 

28 Sou assíduo(a) (não falto) Assiduidade 

29 Sou pontual (não me atraso) Pontualidade 

30 O interesse que sinto pelas aulas/sessões deste módulo/área-chave/sessão Interesse 

31 Para mim é fácil estar atento(a) nestas aulas/sessões Atenção 

32 Sinto que estou na aula/sessão de uma forma não perturbadora Comportamento 

33 Participo actVamente nesta aula/sessão Participação 

Os Docentes realizaram a avaliação do Desempenho da Turma através da questão:  

Relativamente a esta TURMA qual o seu Grau de Satisfação com: 
Subáreas 

12 O trabalho desenvolvido em aula/sessão Desempenho 

15 O interesse que a(o) turma/grupo demonstra pelas suas aulas/sessões (Mt. Desinteresse/Mt. Interesse) Interesse 

16 É fácil manter esta(e) turma/grupo atenta(o) às suas aulas/sessões (Mt. Difícil/Mt. Fácil) Atenção 

17 O comportamento da(o) turma/grupo na aula/sessão  Comportamento 

18 A participação da(o) turma/grupo na aula/sessão Participação 

19 A assiduidade da(o) turma/grupo Assiduidade 

20 A pontualidade da(o) turma/grupo Pontualidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Design, nas diversas subáreas do Desempenho da Turma, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

A satisfação com o Desempenho dos Alunos é positiva, especialmente por parte dos 

Docentes, e mais elevada em Educação Física. A Atenção é a subárea menos satisfatória. É de 

notar que os Alunos, em relação às aulas da Componente Sociocultural, se revelam menos 

satisfeitos com a sua própria Motivação e Atenção, o que representa um possível 

impedimento ao empenho e aos bons resultados nestas disciplinas. Importa compreender a 

origem deste sentimento de desmotivação, no sentido de inverter esta tendência 

comportamental. 
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Gráfico V.10: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

No Gráfico V.11 pode verificar-se que os Docentes fazem, de uma forma geral, uma 

avaliação mais positiva do que os Alunos, do desempenho da Turma. Os Alunos revelam-se 

menos satisfeitos com a Motivação e Atenção, tal como revelaram para a Componente 

Sociocultural (ver acima). 

Gráfico V.11: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

Componente Tecnológica 

No Gráfico V.12 verifica-se que os Alunos estão ligeiramente mais satisfeitos com o 

seu desempenho nesta componente, do que nas anteriores. A Pontualidade é o aspecto menos 

positivo para os Docentes, encontrando-se satisfeitos com as restantes subáreas. 
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Gráfico V.12: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

A área das Relações Interpessoais foi avaliada pelos Alunos e pelos Docentes através da 

questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente à RELAÇÃO INTERPESSOAL com o(a)… Subáreas 

39 Sinto que o(a) Professor(a) está disponível para me apoiar sempre que precisar Apoio 

40 Sinto que o(a) Professor(a) gosta da(o) nossa(o) turma/grupo Empatia 

41 É fácil conversar com este(a) Professor(a) Comunicação 

Nota: No QPD a palavra “Professor” é substituída por “Turma”. 
 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Design, nas diversas subáreas das Relações Interpessoais, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

No Gráfico V.13 pode verificar-se que de uma forma geral a avaliação é positiva e que 

os Docentes estão mais satisfeitos com as Relações Interpessoais com a turma, sendo esta 

satisfação superior nas aulas de Educação Física. 
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Gráfico V.13: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

No Gráfico V.14 verifica-se que ambos os grupos estão muito satisfeitos, especialmente 

os Docentes, com as três subáreas. 

Gráfico V.14: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

Nas disciplinas da Componente Tecnológica as Relações Interpessoais são avaliadas 

como satisfatórias, por ambos, apesar de ligeiramente mais positivas na avaliação feita pelos 

Docentes. 

Gráfico V.15: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

 
CONTEÚDOS 

 

É de salientar que nas áreas de avaliação “Conteúdos”, “Avaliação” e “Actividades de 

Recuperação”, se verificou, de uma forma geral, um elevado número de respostas “Sem 

Opinião” e “Valores em Falta”. Consideramos que tal se deva ao facto de estas áreas se 

dirigirem apenas a alguns respondentes, apesar de os questionários serem comuns a todos. 

Deste modo, havia a indicação: “Se frequenta o processo de RVCC mas ainda não frequentou 

Formação Complementar o seu questionário termina aqui.” (QPA) e “Se é Técnico de RVC 

ou Mediador de EFA o seu questionário termina aqui.” (QPD). Apesar de a indicação ser 

dirigida terá havido alguma confusão na resposta, provavelmente por terem entendido que 

deveriam parar de responder. 

 

 

 

A avaliação da área Conteúdos foi realizada pelos Alunos e Docentes através da questão: 
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Relativamente aos CONTEÚDOS (matérias/assuntos) ministrados nas aulas deste(a) módulo/área-chave 
qual o seu Grau de Satisfação com: 

Subáreas 

42 A forma como os conteúdos se relacionam entre si neste(a) módulo/área-chave Articulação 

43 A importância deste módulo/área-chave/sessão para o curso/formação/processo Importância 

45 
Os conteúdos abordados no(a) módulo/área-chave são:   
Muito Difíceis / Difíceis / Ligeiramente Difíceis / Ligeiramente Fáceis / Fáceis / Muito Fáceis / SO 

Complexidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Design, nas diversas subáreas dos Conteúdos, para cada conjunto de disciplinas, 

das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

Como se pode verificar no Gráfico V.16, os Conteúdos têm uma avaliação positiva, 

especialmente pelos Docentes. A Complexidade reúne os valores mais baixos, apesar de 

positivos, na Componente Sociocultural. Na disciplina de Educação Física, os Docentes 

revelam considerar os conteúdos difíceis, enquanto os Alunos os consideram muito fáceis. 

Gráfico V.16: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 
 

 

Componente Científica 

A avaliação das aulas da Componente Científica pode observar-se no Gráfico V.17, 

onde se verifica que esta área é satisfatória para ambos, sobretudo para os Docentes, apesar de 

os Alunos também revelarem satisfação com a Articulação e Importância dos conteúdos. Para 

ambos os grupos os conteúdos são considerados ligeiramente fáceis. 
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Gráfico V.17: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 

 

Componente Tecnológica 

No Gráfico V.18 verifica-se que a Importância reúne o grau de satisfação mais elevado, 

especialmente pelos Docentes. Ao nível da Complexidade verifica-se que os Alunos 

consideram os conteúdos mais fáceis do que os Docentes. 

Gráfico V.18: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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AVALIAÇÃO 

Relativamente à área da Avaliação a questão colocada aos Alunos e aos Docentes foi: 
Concorda com as afirmações relativas à AVALIAÇÃO deste(a) módulo/área-chave?  Subáreas 

46 Sinto-me satisfeito com os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave Resultados 

47 
Conseguir boas notas neste(a) módulo/área-chave comparativamente aos(às) outros(as) módulos/áreas-
chave é: Mto Difícil - Difícil - Ligeiramente Difícil - Ligeiramente Fácil - Fácil - Muito Fácil - SO 

Resultados Comparados 

48 Os critérios de avaliação estão bem definidos pelo(a) professor(a)/formador(a) à partida Explicitação de Critérios 

49 
Os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave estão de acordo com o esperado? Mto Piores - Piores 
- Lig. Piores - Lige. Melhores - Melhores - Muito Melhores - SO 

Expectativas 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Design, nas diversas subáreas da Avaliação, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

Os Docentes da Componente Sociocultural revelam-se muito satisfeitos com os 

resultado obtidos pelas turmas, apesar de não revelarem respostas com opinião em relação às 

Expectativas. Os Docentes consideram ainda que não é fácil conseguir boas notas nestas 

disciplinas, comparativamente com outras, embora os Alunos considerem mais fácil.  

Relativamente a Educação Física Alunos e Docentes têm opiniões muito semelhantes e 

positivas, apenas as Expectativas apresentam valores ligeiramente inferiores. 

Gráfico V.19: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 
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Componente Científica 

Na Componente Científica pode observar-se que os Resultados Comparados têm 

valores mais baixos, assim como as Expectativas, por parte dos Alunos. Alunos e Docentes 

estão sobretudo satisfeitos com os Resultados e com a Explicitação de Critérios. É de notar 

que os Alunos não consideram fácil ter bons resultados nestas disciplinas e não obtiveram 

resultados muito melhores do que o esperado. 

Gráfico V.20: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

Componente Tecnológica 

Nesta componente a opinião de Alunos e Docentes é semelhante, excepto ao nível das 

Expectativas, onde os Alunos consideram que os resultados são melhores do que o esperado. 

Os Docentes revelam-se muito insatisfeitos com as Expectativas, considerando que os 

resultados foram piores do que o esperado. 

Gráfico V.21: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO  

No que respeita à área Actividades de Recuperação aos Alunos e Docentes foi 

colocada a questão: 
Concorda com as seguintes afirmações relativas às ACTIVIDADES  DE RECUPERAÇÃO (Apoios, PCF) Subáreas 

51 As Actividades de recuperação são adequadas ao(à) módulo/área-chave Adequação 

52 O número de horas é suficiente Quantidade 

53 As Actividades de recuperação são úteis Utilidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Design, nas diversas subáreas das Actividades de Recuperação, para cada 

conjunto de disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

As Actividades de Recuperação são positivamente avaliadas na Componente 

Sociocultural, como ilustra o Gráfico V.22, estando os Docentes ligeiramente mais satisfeitos. 

Em relação à disciplina de Educação Física os Docentes não revelaram a sua opinião, mas os 

Alunos revelam-se muito satisfeitos. 

Gráfico V.22: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

Na Componente Científica pode observar-se que, de uma forma geral, os Docentes estão 

mais satisfeitos com a Adequação e Utilidade das Actividades de Recuperação. A Quantidade 

reúne menor satisfação, especialmente para os Docentes. 
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Gráfico V.23: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 
Componente Tecnológica 

As Actividades de Recuperação são avaliadas na Componente Tecnológica, como 

ilustra o Gráfico V.24, verificando-se que os Alunos estão mais satisfeitos do que os Docentes 

ao nível da Adequação e Quantidade, revelando-se os Docentes pouco satisfeitos com estas 

áreas. Ambos os grupos consideram úteis as Actividades de Recuperação. 

Gráfico V.24: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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VI - TÉCNICO DE ELECTRÓNICA, 
AUTOMAÇÃO E COMPUTADORES 
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VI. Técnico de Electrónica, Automação e Computadores (TEAComp) 

Foram respondidos 112 Questionários Pedagógicos em aulas do curso de Técnico de 

Electrónica Automação e Computadores (TEAComp), 103 por Alunos e 9 por Docentes, 

apenas na escola do Entroncamento II. Respondeu uma turma de TEAComp, de 1º ano. 

Relativamente às aulas onde em cada escola os questionários foram respondidos, podemos 

Verificar na Tabela VI.1 o número de questionários respondidos por disciplina. 

Componente de 
Formação 

Disciplinas 
Escolas 

Entroncamento II 

SC 

Português 12 

Inglês 12 

Área de Integração 13 

TIC 12 

Educação Física 12 

Total 61 

C 
Matemática 12 

Total 12 

T 

Electricidade e Electrónica 13 

Tecnologias Aplicadas 13 

Sistemas Digitais 13 

Total 39 

Total 112 

Tabela VI.1: Distribuição das respostas por Disciplina 

 

Seguidamente serão avaliadas as aulas acima referidas, do curso de Técnico de Design, 

de acordo com cada Área de Avaliação definida: Metodologias, Materiais Didácticos, 

Desempenho do Docente, Desempenho da Turma, Relações Interpessoais, Conteúdos, 

Avaliação e Actividades de Recuperação. Cada Área de Avaliação será analisada nas três 

componentes do curso: Componente Sociocultural, Componente Científica e Componente 

Tecnológica. 

Na Componente Sociocultural decidiu analisar-se em separado a disciplina de Educação 

Física pelas diferenças que tem relativamente às restantes disciplinas desta componente, seja 

pelo espaço físico em que se desenvolve a maioria das aulas, pelos materiais necessários para 

o desenvolvimento das mesmas, pelas características da actividade desenvolvida - implica 

maior movimento, possibilidade de falar e interagir com os colegas - por oposição às restantes 

disciplinas desta componente que predominantemente ocorrem em sala de aula, implicam 

estar sentado, e utilizam suportes de papel e/ou informáticos para o desenvolvimento das 

aulas. 

As médias referem-se às respostas dadas “com opinião”, ou seja, entre 1 e 6, onde 1 

significa Muito Insatisfeito e 6 Muito Satisfeito, desta forma, a média pode tomar o valor 

mínimo de um e máximo de seis.  
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Nos gráficos seguintes podemos observar nas colunas os valores médios de Alunos e 

Docentes para as componentes. As marcas (e.g., ◊ ∆ ○ *) representam o valor de satisfação 

médio de Alunos e Docentes em cada escola. 

METODOLOGIAS 

As Metodologias foram avaliadas no Questionário Pedagógico de Alunos através 

da questão: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS utilizadas pelo(a) 
Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) deste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

12 A forma como explica a matéria/temas a abordar Exposição 

13 O grau de participação que posso ter nesta aula/sessão Participação 

14 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

15 A utilização de vários recursos (equipamentos multimédia, materiais didácticos)  Utilização de Recursos 

16 A adaptação dos métodos aos conteúdos a abordar Adequação 

 

E no Questionário Pedagógico de Docentes a questão colocada foi: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS que utiliza com esta(e) turma/grupo? Subáreas 

21 A forma como explica a(os) matéria/assuntos  Exposição 

22 O grau de participação que promove nas aulas/sessões com esta(e) turma/grupo Participação 

23 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

24 A utilização de vários recursos (eq. multimédia, mat. didácticos) para apoiar as(os) matérias/assuntos Utilização de Recursos 

25 A preocupação em adaptar os métodos aos conteúdos abordados Adequação 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TEAComp, nas diversas subáreas das Metodologias, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

No Gráfico VI.1 pode verificar-se que ambos os grupos estão satisfeitos com as 

Metodologias usadas nas aulas da Componente Sociocultural. Na disciplina de Educação 

Física o grau de satisfação dos Docentes é mais elevado. 
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Gráfico VI.1: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

No Gráfico VI.2 pode verificar-se que os Docentes estão muito satisfeitos com todas as 

subáreas à excepção da Utilização de Recursos, onde se revelam apenas satisfeitos. Os Alunos 

mostram-se satisfeitos com esta área. 

Gráfico VI.2: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

No Gráfico VI.3 pode verificar-se que a Componente Tecnológica é no geral 

positivamente avaliada, apesar de os Docentes se revelarem menos satisfeitos com a 

Utilização de Recursos. 

Gráfico VI.3: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

  

MATERIAIS DIDÁCTICOS 

A área Materiais Didácticos foi avaliada no Questionário Pedagógico de Alunos e 

Docentes através da questão: 

Concorda com as afirmações relativas aos MATERIAIS DIDÁCTICOS (livros, sebentas, jogos) utilizados 
neste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

17 Os materiais usados são adequados ao(à) módulo/área-chave/sessão Adequação 

18 A quantidade de materiais disponibilizados é suficiente Quantidade 

19 Os materiais usados são apelativos Motivação 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TEAComp., nas diversas subáreas dos Materiais Didácticos, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

Os Docentes da Componente Sociocultural avaliam mais negativamente a Motivação 

como se pode verificar no Gráfico VI.4. Relativamente à disciplina de Educação Física 

observa-se que os Docentes estão muito satisfeitos com esta área. Os Alunos revelam-se 

satisfeitos quer nas aulas de Componente Sociocultural no geral, quer em Educação Física. 
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Gráfico VI.4: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

Tal como se pode verificar no Gráfico VI.5, Alunos e Docentes estão satisfeitos com 

esta área nas aulas da Componente Científica, revelando-se os Docentes mais satisfeitos, 

sobretudo com a Adequação. 

 
Gráfico VI.5: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

Componente Tecnológica 

No Gráfico VI.6 verifica-se que os Alunos avaliam mais positivamente a Motivação, 

enquanto os Docentes se revelam mais satisfeitos com a Adequação. A Quantidade de 

Materiais é ligeiramente satisfatória para ambos. 
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Gráfico VI.6: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 
DESEMPENHO DOCENTE 

Relativamente à área do Desempenho Docente, os Alunos avaliaram através da 

questão: 

Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 Atenção disponibilizada durante as aulas/sessões Atenção 

23 Disponibilidade para ouvir os Alunos/Formandos/Adultos  Disponibilidade 

24 Forma como promove a participação Valorização da Participação 

25 Assiduidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) Assiduidade 

26 Pontualidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) (não se atrasa) Pontualidade 

Os Docentes realizaram a sua auto-avaliação a partir da questão:  
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 A atenção disponibilizada aos Alunos/Formandos/Adultos durante as aulas/sessões Atenção 

23 A disponibilidade para ouvir os  Alunos/Formandos/Adultos Disponibilidade 

24 A forma como promove a participação  Valorização da Participação 

25 A sua Assiduidade  Assiduidade 

26 A sua Pontualidade  Pontualidade 
 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TEAComp., nas diversas subáreas do Desempenho Docente, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 
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Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

De acordo com o Gráfico VI.7 é possível observar que os Docentes da Componente 

Sociocultural avaliam mais positivamente o seu Desempenho do que os Alunos. Na disciplina 

de Educação Física os Docentes revelam-se muito satisfeitos com o seu desempenho em todas 

as subáreas, enquanto para os Alunos a Motivação e Tempo para Dúvidas são as mais 

satisfatórias. 

Gráfico VI.7: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 

Componente Científica 

A satisfação com o Desempenho Docente, ilustrada no Gráfico VI.8, é muito elevada 

para os Docentes, que apenas se revelam insatisfeitos com o Tempo para Dúvidas. Para os 

Alunos todas as subáreas são satisfatórias. 

Gráfico VI.8: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 



Análise por Curso – EP – VI – Técnico de Electrónica, Automação e Computadores    713 

 

Relatório ApQ  GIPE 

Componente Tecnológica 

De acordo com o Gráfico VI.9 os Docentes revelam-se mais satisfeitos do que os 

Alunos, apesar de estes também fazerem uma avaliação positiva do Desempenho Docente. 

Gráfico VI.9: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 
DESEMPENHO DA TURMA 

Relativamente à área do Desempenho da Turma, os Alunos avaliaram-se a si próprios: 

Posicione-se relativamente às seguintes afirmações: Subáreas 

27 Estou satisfeito(a) com o meu desempenho neste módulo/área-chave/sessão Desempenho 

28 Sou assíduo(a) (não falto) Assiduidade 

29 Sou pontual (não me atraso) Pontualidade 

30 O interesse que sinto pelas aulas/sessões deste módulo/área-chave/sessão Interesse 

31 Para mim é fácil estar atento(a) nestas aulas/sessões Atenção 

32 Sinto que estou na aula/sessão de uma forma não perturbadora Comportamento 

33 Participo actVamente nesta aula/sessão Participação 
 

Os Docentes realizaram a avaliação do Desempenho da Turma através da questão:  
Relativamente a esta TURMA qual o seu Grau de Satisfação com: Subáreas 

12 O trabalho desenvolvido em aula/sessão Desempenho 

15 O interesse que a(o) turma/grupo demonstra pelas suas aulas/sessões (Mt. Desinteresse/Mt. Interesse) Interesse 

16 É fácil manter esta(e) turma/grupo atenta(o) às suas aulas/sessões (Mt. Difícil/Mt. Fácil) Atenção 

17 O comportamento da(o) turma/grupo na aula/sessão  Comportamento 

18 A participação da(o) turma/grupo na aula/sessão Participação 

19 A assiduidade da(o) turma/grupo Assiduidade 

20 A pontualidade da(o) turma/grupo Pontualidade 
 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TEAComp., nas diversas subáreas do Desempenho da Turma, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 
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Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

Na Componente Sociocultural são os Alunos que se revelam mais satisfeitos com o seu 

desempenho, enquanto em Educação Física os Docentes avaliam mais positivamente todas as 

subáreas, excepto a Atenção. 

 
Gráfico VI.10: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 

Componente Científica 

Através do Gráfico VI.11, verifica-se que na Componente Científica os Alunos avaliam 

mais positivamente o Desempenho, Motivação e Atenção. Para os Docentes a Assiduidade, 

Pontualidade e Comportamento são os aspectos mais positivos e a Atenção a subárea com 

menor grau de satisfação. 

Gráfico VI.11: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

No Gráfico VI.12 verifica-se que os Docentes estão ligeiramente mais satisfeitos, 

sobretudo ao nível do Comportamento. A Participação é o aspecto menos positivo para os 

Docentes. 

Gráfico VI.12: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

A área das Relações Interpessoais foi avaliada pelos Alunos e pelos Docentes através da 

questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente à RELAÇÃO INTERPESSOAL com o(a)… Subáreas 

39 Sinto que o(a) Professor(a) está disponível para me apoiar sempre que precisar Apoio 

40 Sinto que o(a) Professor(a) gosta da(o) nossa(o) turma/grupo Empatia 

41 É fácil conversar com este(a) Professor(a) Comunicação 

Nota: No QPD a palavra “Professor” é substituída por “Turma”. 
 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TEAComp., nas diversas subáreas das Relações Interpessoais, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

 No Gráfico VI.13 pode verificar-se  que de uma forma geral a avaliação é positiva 

para ambos os grupos. Nas aulas de Educação Física são os Docentes que se revelam mais 

satisfeitos com as Relações Interpessoais. 
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Gráfico VI.13: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

Ao nível das aulas da Componente Científica, verifica-se no Gráfico VI.14 que ambos 

os grupos estão satisfeitos, revelando-se os Docentes muito satisfeitos. 

Gráfico VI.14: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 
Componente Tecnológica 

Nas disciplinas da Componente Tecnológica as Relações Interpessoais são avaliadas 

como satisfatórias, por ambos, apesar de ligeiramente mais positivas na avaliação feita pelos 

Docentes, especialmente ao nível da Comunicação.  
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Gráfico VI.15: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

CONTEÚDOS 

 

É de salientar que a área de avaliação “Conteúdos” e as duas seguintes se dirigiam 

apenas a alguns respondentes, no entanto, como os questionários eram comuns a todos havia a 

indicação: “Se frequenta o processo de RVCC mas ainda não frequentou Formação 

Complementar o seu questionário termina aqui. Muito Obrigado pela colaboração!” (QPA) e 

“Se é Técnico de RVC ou Mediador de EFA o seu questionário termina aqui. Muito Obrigado 

pela colaboração!” (QPD). Apesar de a indicação ser dirigida houve alguma confusão na 

resposta, sobretudo por parte dos Alunos, existindo um nível mais elevado de “valores em 

falta”, provavelmente por terem entendido que deveriam parar de responder. 
 

A avaliação da área Conteúdos foi realizada pelos Alunos e Docentes através da questão: 
Relativamente aos CONTEÚDOS (matérias/assuntos) ministrados nas aulas deste(a) módulo/área-chave 
qual o seu Grau de Satisfação com: 

Subáreas 

42 A forma como os conteúdos se relacionam entre si neste(a) módulo/área-chave Articulação 

43 A importância deste módulo/área-chave/sessão para o curso/formação/processo Importância 

45 
Os conteúdos abordados no(a) módulo/área-chave são:   
Muito Difíceis / Difíceis / Ligeiramente Difíceis / Ligeiramente Fáceis / Fáceis / Muito Fáceis / SO 

Complexidade 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TEAComp., nas diversas subáreas dos Conteúdos, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 



Análise por Curso – EP – VI – Técnico de Electrónica, Automação e Computadores    718 

 

Relatório ApQ  GIPE 

Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

Como se pode verificar no Gráfico VI.16 os Conteúdos têm uma avaliação positiva, 

especialmente pelos Docentes ao nível da Importância. Também os Alunos  se revelam 

sobretudo satisfeitos, o que representa um aspecto positivo. Nas aulas de Educação Física a 

Articulação é muito satisfatória para os Docentes, sendo as restantes satisfatórias para ambos. 

 
Gráfico VI.16: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 

Componente Científica 

A avaliação das aulas da Componente Científica pode observar-se no Gráfico VI.17, 

verificando-se que, em relação à Articulação, ambos os grupos estão satisfeitos. 

Relativamente à Importância apenas os Alunos deram opinião, sendo a mesma de elevada 

satisfação, o que é muito positivo. Em relação à Complexidade apenas os Docentes 

responderam com opinião, considerando muito fáceis os conteúdos abordados. 

Gráfico VI.17: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

No Gráfico VI.18 verifica-se que a Importância reúne o grau de satisfação mais elevado, 

especialmente pelos Docentes. A Complexidade é pior avaliada, indicando que Alunos e 

Docentes consideram os conteúdos abordados pouco fáceis. 

 
Gráfico VI.18: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 

AVALIAÇÃO 

Relativamente à área da Avaliação a questão colocada aos Alunos e aos Docentes foi: 
Concorda com as afirmações relativas à AVALIAÇÃO deste(a) módulo/área-chave?  Subáreas 

46 Sinto-me satisfeito com os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave Resultados 

47 
Conseguir boas notas neste(a) módulo/área-chave comparativamente aos(às) outros(as) módulos/áreas-
chave é: Mto Difícil - Difícil - Ligeiramente Difícil - Ligeiramente Fácil - Fácil - Muito Fácil - SO 

Resultados Comparados 

48 Os critérios de avaliação estão bem definidos pelo(a) professor(a)/formador(a) à partida Explicitação de Critérios 

49 
Os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave estão de acordo com o esperado? Mto Piores - Piores 
- Lig. Piores - Lige. Melhores - Melhores - Muito Melhores - SO 

Expectativas 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TEAComp., nas diversas subáreas da Avaliação, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

Nas aulas da Componente Sociocultural os Alunos revelam-se mais satisfeitos do que os 

Docentes, apenas a Explicitação de Critérios é menos satisfatória, enquanto os Docentes 

revelam que os resultados ficaram aquém das expectativas. Relativamente à disciplina de 

Educação Física os Docentes consideram a Avaliação mais positiva do os Alunos. 
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Gráfico VI.19: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

No Gráfico VI.20 pode observar-se que nesta componente existiram muitas respostas 

sem opinião, uma média de 72,3%. Assim, apenas foram encontradas respostas com opinião 

para a subárea Resultados, somente pelos Alunos que se revelam satisfeitos e na subárea 

Explicitação de Critérios onde a avaliação é positiva, sobretudo pelos Docentes. 

 
Gráfico VI.20: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

De acordo com o Gráfico VI.21 podemos verificar que os Resultados são satisfatórios, 

assim como a Explicitação de Critérios, enquanto os Resultados Comparados e as 

Expectativas têm menor grau de satisfação. 

Gráfico VI.21: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO  

No que respeita à área Actividades de Recuperação aos Alunos e Docentes foi colocada 

a questão: 
Concorda com as seguintes afirmações relativas às ACTIVIDADES  DE RECUPERAÇÃO (Apoios, PCF) Subáreas 

51 As Actividades de recuperação são adequadas ao(à) módulo/área-chave Adequação 

52 O número de horas é suficiente Quantidade 

53 As Actividades de recuperação são úteis Utilidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TEAComp., nas diversas subáreas das Actividades de Recuperação, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

 As Actividades de Recuperação são positivamente avaliadas na Componente 

Sociocultural, como ilustra o Gráfico VI.22. Em relação à disciplina de Educação Física os 

Docentes revelam-se muito satisfeitos. 
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Gráfico VI.22: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

Nas aulas da Componente Científica as Actividades de Recuperação são insatisfatórias 

para os Docentes e satisfatórias para os Alunos, em todas as subáreas. 

 
Gráfico VI.23: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

As Actividades de Recuperação são positivamente avaliadas na Componente 

Tecnológica, como ilustra o Gráfico VI.24. Verifica-se que os Alunos estão mais satisfeitos 

do que os Docentes ao nível da Adequação e Quantiade, e os Docentes mais satisfeitos com a 

Utilidade destas Actividades. 

 
Gráfico VI.24: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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VII - TÉCNICO DE ELECTRÓNICA, 
AUTOMAÇÃO E COMANDO 
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VII. Técnico de Electrónica, Automação e Comando (TEAC) 

Foram respondidos 334 Questionários Pedagógicos em aulas do curso de Técnico de 

Electrónica, Automação e Comando (TEAC), 314 por Alunos e 20 por Docentes, apenas na 

escola de Amadora I. Responderam duas turmas de TEAC, uma de 1º ano (154) e outra de 2º 

ano (180). Podemos verificar-se na Tabela VII.1 o número de questionários respondidos por 

disciplina. 

Componente de 
Formação 

Disciplinas 
Escolas 

Amadora I 

SC 

Português 35 

Inglês 29 

Área de Integração 23 

TIC 17 

Educação Física 36 

Total 140 

C 
Matemática 36 

Física e Química 37 

Total 73 

T 

Electricidade e Electrónica 34 

Tecnologias Aplicadas 32 

Sistemas Digitais 24 

Automação e Comando 14 

Formação em Contexto Real de Trabalho 17 

Total 121 

Total 334 

Tabela VII.1: Distribuição das respostas por Disciplina 

 

Seguidamente serão avaliadas as aulas acima referidas, do curso de Técnico de Design, 

de acordo com cada Área de Avaliação definida: Metodologias, Materiais Didácticos, 

Desempenho do Docente, Desempenho da Turma, Relações Interpessoais, Conteúdos, 

Avaliação e Actividades de Recuperação. Cada Área de Avaliação será analisada nas três 

componentes do curso: Componente Sociocultural, Componente Científica e Componente 

Tecnológica. 

Na Componente Sociocultural decidiu analisar-se em separado a disciplina de Educação 

Física pelas diferenças que tem relativamente às restantes disciplinas desta componente, seja 

pelo espaço físico em que se desenvolve a maioria das aulas, pelos materiais necessários para 

o desenvolvimento das mesmas, pelas características da actividade desenvolvida - implica 

maior movimento, possibilidade de falar e interagir com os colegas - por oposição às restantes 

disciplinas desta componente que predominantemente ocorrem em sala de aula, implicam 

estar sentado, e utilizam suportes de papel e/ou informáticos para o desenvolvimento das 

aulas. 
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As médias referem-se às respostas dadas “com opinião”, ou seja, entre 1 e 6, onde 1 

significa Muito Insatisfeito e 6 Muito Satisfeito, desta forma, a média pode tomar o valor 

mínimo de um e máximo de seis.  

Nos gráficos seguintes podemos observar nas colunas os valores médios de Alunos e 

Docentes para as componentes. As marcas (e.g., ◊ ∆ ○ *) representam o valor de satisfação 

médio de Alunos e Docentes em cada escola. 

 
METODOLOGIAS 

As Metodologias foram avaliadas no Questionário Pedagógico de Alunos através da 

questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS utilizadas pelo(a) 
Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) deste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

12 A forma como explica a matéria/temas a abordar Exposição 

13 O grau de participação que posso ter nesta aula/sessão Participação 

14 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

15 A utilização de vários recursos (equipamentos multimédia, materiais didácticos)  Utilização de Recursos 

16 A adaptação dos métodos aos conteúdos a abordar Adequação 

 

E no Questionário Pedagógico de Docentes a questão colocada foi: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS que utiliza com esta(e) turma/grupo? Subáreas 

21 A forma como explica a(os) matéria/assuntos  Exposição 

22 O grau de participação que promove nas aulas/sessões com esta(e) turma/grupo Participação 

23 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

24 A utilização de vários recursos (eq. multimédia, mat. didácticos) para apoiar as(os) matérias/assuntos Utilização de Recursos 

25 A preocupação em adaptar os métodos aos conteúdos abordados Adequação 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TEAC, nas diversas subáreas das Metodologias, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

No Gráfico VII.1 pode verificar-se que ambos os grupos estão satisfeitos com as 

Metodologias usadas na Componente Sociocultural, encontrando-se valores semelhantes para 

a disciplina de Educação Física. 
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Gráfico VII.1: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

No Gráfico VII.2 pode verificar-se que os Docentes e Alunos estão satisfeitos com 

todas as subáreas, encontrando-se valores ligeiramente inferiores na Utilização de Recursos. 

 
Gráfico VII.2: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 

Componente Tecnológica 

No Gráfico VII.3 pode verificar-se que a Componente Tecnológica é no geral 

positivamente avaliada por Alunos e Docentes. 



Análise por Curso – EP – VII – Técnico de Electrónica, Automação e Comando    728 

 

Relatório ApQ  GIPE 

Gráfico VII.3: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 
 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 

A área Materiais Didácticos foi avaliada no Questionário Pedagógico de Alunos e 

Docentes através da questão: 

Concorda com as afirmações relativas aos MATERIAIS DIDÁCTICOS (lVros, sebentas, jogos) utilizados 
neste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

17 Os materiais usados são adequados ao(à) módulo/área-chave/sessão Adequação 

18 A quantidade de materiais disponibilizados é suficiente Quantidade 

19 Os materiais usados são apelativos Motivação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TEAC, nas diversas subáreas dos Materiais Didácticos, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

Os Docentes da Componente Sociocultural avaliam positivamente os Recursos, tal 

como os Alunos, apesar de estes se revelarem ligeiramente menos satisfeitos, como se pode 

verificar no Gráfico VII.4. Relativamente à disciplina de Educação Física observa-se que 

ambos os grupos estão menos satisfeitos com esta área. 
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Gráfico VII.4: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

Tal como se pode verificar no Gráfico VII.5 Alunos e Docentes estão satisfeitos com 

esta área nas aulas da Componente Científica, revelando-se os Docentes menos satisfeitos, 

sobretudo com a Motivação. 

 
Gráfico VII.5: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

No Gráfico VII.6 verifica-se que apesar de os Alunos se revelarem satisfeitos com os 

Materiais Didácticos, os Docentes estão insatisfeitos com esta área. 

Gráfico VII.6: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 
DESEMPENHO DOCENTE 

Relativamente à área do Desempenho Docente, os Alunos avaliaram através da 

questão: 

Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 Atenção disponibilizada durante as aulas/sessões Atenção 

23 Disponibilidade para ouvir os Alunos/Formandos/Adultos  Disponibilidade 

24 Forma como promove a participação Valorização do Participação 

25 Assiduidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) Assiduidade 

26 Pontualidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) (não se atrasa) Pontualidade 

Os Docentes realizaram a sua auto-avaliação a partir da questão:  
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 A atenção disponibilizada aos Alunos/Formandos/Adultos durante as aulas/sessões Atenção 

23 A disponibilidade para ouvir os  Alunos/Formandos/Adultos Disponibilidade 

24 A forma como promove a participação  Valorização da Participação 

25 A sua Assiduidade  Assiduidade 

26 A sua Pontualidade  Pontualidade 
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Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TEAC, nas diversas subáreas do Desempenho Docente, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

De acordo com o Gráfico VII.7 é possível observar que, quer Alunos, quer Docentes, 

estão satisfeitos com o Desempenho Docente. Apenas os Docentes de Educação Física se 

revelam menos satisfeitos com a sua própria Assiduidade e Pontualidade. 

 
Gráfico VII.7: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 

 

 

Componente Científica 

A satisfação com o Desempenho Docente, ilustrada no Gráfico VII.8 é muito elevada, 

sobretudo para os Docentes. 
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Gráfico VII.8: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
 

Componente Tecnológica 

De acordo com o Gráfico VII.9 ambos os grupos fazem uma avaliação positiva do 

Desempenho Docente. O Tempo disponibilizado para Dúvidas é a subárea com menor grau de 

satisfação para os Docentes. 

Gráfico VII.9: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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DESEMPENHO DA TURMA 

Relativamente à área do Desempenho da Turma, os Alunos avaliaram-se a si próprios: 
Posicione-se relativamente às seguintes afirmações: Subáreas 

27 Estou satisfeito(a) com o meu desempenho neste módulo/área-chave/sessão Desempenho 

28 Sou assíduo(a) (não falto) Assiduidade 

29 Sou pontual (não me atraso) Pontualidade 

30 O interesse que sinto pelas aulas/sessões deste módulo/área-chave/sessão Interesse 

31 Para mim é fácil estar atento(a) nestas aulas/sessões Atenção 

32 Sinto que estou na aula/sessão de uma forma não perturbadora Comportamento 

33 Participo activamente nesta aula/sessão Participação 

Os Docentes realizaram a avaliação do Desempenho da Turma através da questão:  
Relativamente a esta TURMA qual o seu Grau de Satisfação com: Subáreas 

12 O trabalho desenvolvido em aula/sessão Desempenho 

15 O interesse que a(o) turma/grupo demonstra pelas suas aulas/sessões (Mt. Desinteresse/Mt. Interesse) Interesse 

16 É fácil manter esta(e) turma/grupo atenta(o) às suas aulas/sessões (Mt. Difícil/Mt. Fácil) Atenção 

17 O comportamento da(o) turma/grupo na aula/sessão  Comportamento 

18 A participação da(o) turma/grupo na aula/sessão Participação 

19 A assiduidade da(o) turma/grupo Assiduidade 

20 A pontualidade da(o) turma/grupo Pontualidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TEAC, nas diversas subáreas do Desempenho da Turma, para cada conjunto de disciplinas, 

das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

São os Alunos que se revelam mais satisfeitos com o seu desempenho, tal como se pode 

observar no Gráfico VII.10. Os Docentes revelam-se pouco satisfeitos com o Desempenho da 

Turma, especialmente ao nível da Atenção. Os Docentes de Educação Física estão mais 

satisfeitos com o Desempenho, Assiduidade e Motivação dos Alunos. 

 
Gráfico VII.10: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 

 



Análise por Curso – EP – VII – Técnico de Electrónica, Automação e Comando    734 

 

Relatório ApQ  GIPE 

Componente Científica 

Através do Gráfico VII.11, verifica-se que na Componente Científica os Alunos avaliam 

mais positivamente o Desempenho, Assiduidade, Pontualidade e Comportamento. Para os 

Docentes a Motivação e a Participação são os aspectos mais positivos e a Pontualidade o mais 

negativo. 

 
Gráfico VII.11: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

Componente Tecnológica 

No Gráfico VII.12 verifica-se que os Alunos estão mais satisfeitos com o seu próprio 

desempenho. Para os Docentes a Assiduidade e a Pontualidade são os aspectos menos 

positivos. 

Gráfico VII.12: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

A área das Relações Interpessoais foi avaliada pelos Alunos e pelos Docentes através da 

questão: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente à RELAÇÃO INTERPESSOAL com o(a)… Subáreas 

39 Sinto que o(a) Professor(a) está disponível para me apoiar sempre que precisar Apoio 

40 Sinto que o(a) Professor(a) gosta da(o) nossa(o) turma/grupo Empatia 

41 É fácil conversar com este(a) Professor(a) Comunicação 

Nota: No QPD a palavra “Professor” é substituída por “Turma”. 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TEAC, nas diversas subáreas das Relações Interpessoais, para cada conjunto de disciplinas, 

das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

No Gráfico VII.13 pode verificar-se  que de uma forma geral a avaliação é positiva para 

ambos os grupos. A avaliação menos positiva encontra-se na aulas da Componente 

Sociocultural, e é referida pelos Alunos, em relação à Empatia. 

Gráfico VII.13: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 

Componente Científica 

Ao nível das aulas da Componente Científica, verifica-se no Gráfico VII.14 que ambos 

os grupos estão muito satisfeitos. 
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Gráfico VII.14: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 
 
Componente Tecnológica 

Nas disciplinas da Componente Tecnológica as Relações Interpessoais são avaliadas 

como satisfatórias, por ambos, apesar de ligeiramente mais positivas na avaliação feita pelos 

Docentes, especialmente ao nível da Empatia.  

Gráfico VII.15: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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CONTEÚDOS 

É de salientar que nas áreas de avaliação “Conteúdos”, “Avaliação” e “Actividades de 

Recuperação”, se verificou, de uma forma geral, um elevado número de respostas “Sem 

Opinião” e “Valores em Falta”. Consideramos que tal se deva ao facto de estas áreas se 

dirigirem apenas a alguns respondentes, apesar de os questionários serem comuns a todos. 

Deste modo, havia a indicação: “Se frequenta o processo de RVCC mas ainda não frequentou 

Formação Complementar o seu questionário termina aqui.” (QPA) e “Se é Técnico de RVC 

ou Mediador de EFA o seu questionário termina aqui.” (QPD). Apesar de a indicação ser 

dirigida terá havido alguma confusão na resposta, provavelmente por terem entendido que 

deveriam parar de responder. 

A avaliação da área Conteúdos foi realizada pelos Alunos e Docentes através da questão: 
Relativamente aos CONTEÚDOS (matérias/assuntos) ministrados nas aulas deste(a) módulo/área-chave 
qual o seu Grau de Satisfação com: 

Subáreas 

42 A forma como os conteúdos se relacionam entre si neste(a) módulo/área-chave Articulação 

43 A importância deste módulo/área-chave/sessão para o curso/formação/processo Importância 

45 
Os conteúdos abordados no(a) módulo/área-chave são:   
Muito Difíceis / Difíceis / Ligeiramente Difíceis / Ligeiramente Fáceis / Fáceis / Muito Fáceis / SO 

Complexidade 
 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TEAC, nas diversas subáreas dos Conteúdos, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

Como se pode verificar no Gráfico VII.16 os Docentes estão mais satisfeitos ao nível da 

Importância dos conteúdos destas disciplinas, apesar de os Alunos também se revelarem 

satisfeitos, o que é um aspecto positivo. Nas aulas de Educação Física os conteúdos são 

avaliados, de uma forma geral como articulados, importantes e fáceis. 

 
Gráfico VII.16: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 



Análise por Curso – EP – VII – Técnico de Electrónica, Automação e Comando    738 

 

Relatório ApQ  GIPE 

Componente Científica 

A avaliação das aulas da Componente Científica pode observar-se no Gráfico VI.17, 

verificando-se que ambos os grupos estão satisfeitos, o que representa um aspecto positivo. 

Ao nível da Complexidade são os Docentes que consideram menos fáceis os conteúdos 

abordados. 

Gráfico VII.17: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
 

 

Componente Tecnológica 

No Gráfico VII.18 verifica-se que a Importância reúne o grau de satisfação mais 

elevado, o que é um aspecto muito positivo, podendo ser preditor de maior motivação para as 

aulas. A Complexidade apresenta valores mais baixos, ainda assim, positivos, indicando que, 

sobretudo os Docentes, consideram os conteúdos menos fáceis. De ainda assinalar-se que 

ambos os grupos consideram os Conteúdos articulados. 
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Gráfico VII.18: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

AVALIAÇÃO 

Relativamente à área da Avaliação a questão colocada aos Alunos e aos Docentes foi: 
Concorda com as afirmações relativas à AVALIAÇÃO deste(a) módulo/área-chave?  Subáreas 

46 Sinto-me satisfeito com os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave Resultados 

47 
Conseguir boas notas neste(a) módulo/área-chave comparativamente aos(às) outros(as) módulos/áreas-
chave é: Mto Difícil - Difícil - Ligeiramente Difícil - Ligeiramente Fácil - Fácil - Muito Fácil - SO 

Resultados Comparados 

48 Os critérios de avaliação estão bem definidos pelo(a) professor(a)/formador(a) à partida Explicitação de Critérios 

49 
Os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave estão de acordo com o esperado? Mto Piores - Piores 
- Lig. Piores - Lige. Melhores - Melhores - Muito Melhores - SO 

Expectativas 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TEAC, nas diversas subáreas da Avaliação, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

Nas aulas da Componente Sociocultural os Alunos revelam-se mais satisfeitos do que os 

Docentes, apenas a Explicitação de Critérios é mais satisfatória para os Docentes. Pode ainda 

observar-se no Gráfico VII.19 que os Docentes consideram que os resultados ficaram aquém 

das Expectativas. Relativamente à disciplina de Educação Física os Docentes não revelam 

opinião em relação aos Resultados, e os Alunos revelam-se muito satisfeitos com toda a área 

da Avaliação, enquanto os Docentes estão mais satisfeitos com a Explicitação de Critérios, 

assim como os Alunos se revelam muito satisfeitos pelo conhecimento destes critérios. 
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Gráfico VII.19: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 

Componente Científica 

No Gráfico VII.20 pode observar-se que a Explicitação de Critérios é a subárea mais 

satisfatória para Alunos e Docentes. Nas restantes subáreas os Docentes revelam-se menos 

satisfeitos, sobretudo ao nível das Expectativas. 

Gráfico VII.20: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
 

 
Componente Tecnológica 

De acordo com o Gráfico VII.21 podemos verificar que a Explicitação de Critérios é a 

subárea mais satisfatória, especialmente para os Alunos, revelando a importância que 

atribuem ao conhecimento dos critérios que regem a sua avaliação. 
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Gráfico VII.21: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO  

No que respeita à área Actividades de Recuperação aos Alunos e Docentes foi colocada 

a questão: 
Concorda com as seguintes afirmações relativas às ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO (Apoios, PCF) Subáreas 

51 As Actividades de recuperação são adequadas ao(à) módulo/área-chave Adequação 

52 O número de horas é suficiente Quantidade 

53 As Actividades de recuperação são úteis Utilidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TEAC, nas diversas subáreas das Actividades de Recuperação, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

Na Componente Sociocultural as Actividades de Recuperação são positivamente 

avaliadas, sobretudo pelos Alunos, como ilustra o Gráfico VII.22. Em relação à disciplina de 

Educação Física os Docentes não revelaram a sua opinião e os Alunos mostram-se satisfeitos. 



Análise por Curso – EP – VII – Técnico de Electrónica, Automação e Comando    742 

 

Relatório ApQ  GIPE 

Gráfico VII.22: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

Nas aulas da Componente Científica as Actividades de Recuperação são mais 

satisfatórias para os Docentes. Note-se que, apesar de os Alunos se revelarem satisfeitos, a sua 

satisfação com as Actividades de Recuperação é ligeiramente inferior à dos Docentes, o que 

constitui um ponto a ser analisado futuramente. 

Gráfico VII.23: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

As Actividades de Recuperação são positivamente avaliadas pelos Alunos, como ilustra 

o Gráfico VII.24, no entanto, os Docentes, ao contrário do revelado nas outras componentes, 

mostram-se muito insatisfeitos com esta área. 

 
Gráfico VII.24: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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VIII - TÉCNICO DE ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 
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Técnico de Energias Renováveis (TER) 

Foram respondidos 178 Questionários Pedagógicos em aulas do curso de Técnico de 

Energias Renováveis (TER), 169 por Alunos e 9 por Docentes, apenas na escola de Venda 

Nova. Respondeu uma turma de TER, de 1º ano. Podemos verificar-se na Tabela VIII.1 o 

número de questionários respondidos por disciplina. 

Componente de 
Formação 

Disciplinas 
Escolas 

Venda Nova 

SC 

Português 21 

Inglês 21 

Área de Integração 18 

TIC 21 

Educação Física 17 

Total 98 

C 
Matemática 21 

Física e Química 21 

Total 42 

T 
Electricidade e Electrónica 19 

Tecnologias Aplicadas 19 

Total 38 

Total 178 

Tabela VIII.1: Distribuição das respostas por Disciplina 

 

Seguidamente serão avaliadas as aulas acima referidas, do curso de Técnico de Energias 

Renováveis, de acordo com cada Área de Avaliação definida: Metodologias, Materiais 

Didácticos, Desempenho do Docente, Desempenho da Turma, Relações Interpessoais, 

Conteúdos, Avaliação e Actividades de Recuperação. Cada Área de Avaliação será 

analisada nas três componentes do curso: Componente Sociocultural, Componente Científica 

e Componente Tecnológica. 

Na Componente Sociocultural decidiu analisar-se em separado a disciplina de Educação 

Física pelas diferenças que tem relativamente às restantes disciplinas desta componente, seja 

pelo espaço físico em que se desenvolve a maioria das aulas, pelos materiais necessários para 

o desenvolvimento das mesmas, pelas características da actividade desenvolvida - implica 

maior movimento, possibilidade de falar e interagir com os colegas - por oposição às restantes 

disciplinas desta componente que predominantemente ocorrem em sala de aula, implicam 

estar sentado, e utilizam suportes de papel e/ou informáticos para o desenvolvimento das 

aulas. 

As médias referem-se às respostas dadas “com opinião”, ou seja, entre 1 e 6, onde 1 

significa Muito Insatisfeito e 6 Muito Satisfeito, desta forma, a média pode tomar o valor 

mínimo de um e máximo de seis.  
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Nos gráficos seguintes podemos observar nas colunas os valores médios de Alunos e 

Docentes para as componentes. As marcas (e.g., ◊ ∆ ○ *) representam o valor de satisfação 

médio de Alunos e Docentes em cada escola. 

 
METODOLOGIAS 

As Metodologias foram avaliadas no Questionário Pedagógico de Alunos através da 

questão: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS utilizadas pelo(a) 
Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) deste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

12 A forma como explica a matéria/temas a abordar Exposição 

13 O grau de participação que posso ter nesta aula/sessão Participação 

14 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

15 A utilização de vários recursos (equipamentos multimédia, materiais didácticos)  Utilização de Recursos 

16 A adaptação dos métodos aos conteúdos a abordar Adequação 

 

E no Questionário Pedagógico de Docentes a questão colocada foi: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS que utiliza com esta(e) turma/grupo? Subáreas 

21 A forma como explica a(os) matéria/assuntos  Exposição 

22 O grau de participação que promove nas aulas/sessões com esta(e) turma/grupo Participação 

23 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

24 A utilização de vários recursos (eq. multimédia, mat. didácticos) para apoiar as(os) matérias/assuntos Utilização de Recursos 

25 A preocupação em adaptar os métodos aos conteúdos abordados Adequação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TER, nas diversas subáreas das Metodologias, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

No Gráfico VIII.1 pode verificar-se que os Docentes estão muito satisfeitos com as 

Metodologias, enquanto os Alunos, apesar de satisfeitos, revelam uma opinião menos 

positiva. No caso das aulas de Educação Física os Docentes estão muito satisfeitos com a 

Exposição e a Adequação, mas não dão opinião relativamente à Diversificação e Utilização de 

Recursos; por seu lado, os Alunos revelam-se menos satisfeitos com esta área, o que deverá 

ser analisado futuramente. 
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Gráfico VIII.1: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

No Gráfico VIII.2 pode verificar-se que Docentes e Alunos estão satisfeitos com as 

Metodologias, encontrando-se valores ligeiramente inferiores na Utilização de Recursos. É de 

notar que, também nesta componente os Alunos estão menos satisfeitos com as Metodologias 

usadas, especialmente ao nível da Utilização de Recursos diversos para explicar as matérias. 

Gráfico VIII.2: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

No Gráfico VIII.3 pode verificar-se que os Docentes estão mais satisfeitos com a 

Participação e com a Utilização de Recursos, enquanto os Alunos voltam a revelar menor 

satisfação com esta área, no geral, e em especial com a Utilização de Recursos como suporte 

às aulas. 

 
Gráfico VIII.3: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 

 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 

A área Materiais Didácticos foi avaliada no Questionário Pedagógico de Alunos e 

Docentes através da questão: 

Concorda com as afirmações relativas aos MATERIAIS DIDÁCTICOS (lVros, sebentas, jogos) utilizados 
neste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

17 Os materiais usados são adequados ao(à) módulo/área-chave/sessão Adequação 

18 A quantidade de materiais disponibilizados é suficiente Quantidade 

19 Os materiais usados são apelativos Motivação 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TER, nas diversas subáreas dos Materiais Didácticos, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

No Gráfico VIII.5 pode observar-se que os Docentes estão mais satisfeitos com os 

Materiais Didácticos usados nas disciplinas da Componente Sociocultural do que os Alunos. 
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Os Docentes de Educação Física se revelam ligeiramente menos satisfeitos do que os Alunos 

ao nível da Adequação e Quantidade, verificando-se que apenas a Motivação provocada pelos 

Materiais usados se mostra muito satisfatória. 

Gráfico VIII.4: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

Tal como se pode verificar no Gráfico VII.5 os Docentes estão mais satisfeitos com a 

Adequação, mas ligeiramente insatisfeitos com a Quantidade de Materiais Didácticos 

disponibilizada. Os Alunos revelam-se sobretudo satisfeitos com a Quantidade e Motivação. 

Gráfico VIII.5: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

Componente Tecnológica 

No Gráfico VIII.6 verifica-se que os Docentes da Componente Tecnológica estão 

satisfeitos com esta área, contudo os Alunos estão menos satisfeitos, especialmente com a 



Análise por Curso – EP – VIII – Técnico de Energias Renováveis    750 

 

Relatório ApQ  GIPE 

Quantidade de materiais disponibilizada para estas aulas, o que representa um ponto a ter em 

atenção no curso de TER. 

Gráfico VIII.6: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 
DESEMPENHO DOCENTE 

Relativamente à área do Desempenho Docente, os Alunos avaliaram através da questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 Atenção disponibilizada durante as aulas/sessões Atenção 

23 Disponibilidade para ouvir os Alunos/Formandos/Adultos  Disponibilidade 

24 Forma como promove a participação Valorização da Participação 

25 Assiduidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) Assiduidade 

26 Pontualidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) (não se atrasa) Pontualidade 

Os Docentes realizaram a sua auto-avaliação a partir da questão:  
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 A atenção disponibilizada aos Alunos/Formandos/Adultos durante as aulas/sessões Atenção 

23 A disponibilidade para ouvir os  Alunos/Formandos/Adultos Disponibilidade 

24 A forma como promove a participação  Valorização da Participação 

25 A sua Assiduidade  Assiduidade 

26 A sua Pontualidade  Pontualidade 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TER, nas diversas subáreas do Desempenho Docente, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 
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Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

De acordo com o Gráfico VIII.7 é possível observar que os Docentes estão mais 

satisfeitos com o seu Desempenho, enquanto os Alunos, no caso das aulas da Componente 

Sociocultural, se revelam menos satisfeitos com o Desempenho Docente. 

 
Gráfico VIII.7: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

A satisfação com o Desempenho Docente, ilustrada no Gráfico VIII.8 é muito elevada, 

sobretudo para os Docentes. É de notar que os Alunos se revelam menos satisfeitos com a 

Motivação, Tempo para Dúvidas, Disponibilidade e Valorização da Participação. 

Gráfico VIII.8: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

Componente Tecnológica 

 De acordo com o Gráfico VIII.9 os Docentes estão muito satisfeitos com o seu 

desempenho, excepto ao nível da Motivação e Tempo para Dúvidas. É de assinalar os Alunos, 

à semelhança da opinião reflectida nas componentes anteriores, se revelam menos satisfeitos 
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que os Docentes, especialmente ao nível da Valorização da participação, o que representa um 

dado a ter em conta em intervenções futuras. 

Gráfico VIII.9: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 
DESEMPENHO DA TURMA 

 

Relativamente à área do Desempenho da Turma, os Alunos avaliaram-se a si próprios: 

Posicione-se relativamente às seguintes afirmações: Subáreas 

27 Estou satisfeito(a) com o meu desempenho neste módulo/área-chave/sessão Desempenho 

28 Sou assíduo(a) (não falto) Assiduidade 

29 Sou pontual (não me atraso) Pontualidade 

30 O interesse que sinto pelas aulas/sessões deste módulo/área-chave/sessão Interesse 

31 Para mim é fácil estar atento(a) nestas aulas/sessões Atenção 

32 Sinto que estou na aula/sessão de uma forma não perturbadora Comportamento 

33 Participo activamente nesta aula/sessão Participação 

 

Os Docentes realizaram a avaliação do Desempenho da Turma através da questão:  
Relativamente a esta TURMA qual o seu Grau de Satisfação com: Subáreas 

12 O trabalho desenvolvido em aula/sessão Desempenho 

15 O interesse que a(o) turma/grupo demonstra pelas suas aulas/sessões (Mt. Desinteresse/Mt. Interesse) Interesse 

16 É fácil manter esta(e) turma/grupo atenta(o) às suas aulas/sessões (Mt. Difícil/Mt. Fácil) Atenção 

17 O comportamento da(o) turma/grupo na aula/sessão  Comportamento 

18 A participação da(o) turma/grupo na aula/sessão Participação 

19 A assiduidade da(o) turma/grupo Assiduidade 

20 A pontualidade da(o) turma/grupo Pontualidade 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TER, nas diversas subáreas do Desempenho da Turma, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 
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Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

São os Docentes que se revelam mais satisfeitos com o desempenho dos Alunos, tal 

como se pode observar no Gráfico VIII.10. Alunos e Docentes revelam-se menos satisfeitos 

com a Atenção e com o Comportamento. Em específico, nas aulas de Educação Física, 

verifica-se que os Docentes estão menos satisfeitos com a Pontualidade e com a Motivação. 

Gráfico VIII.10: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 

Componente Científica 

Através do Gráfico VIII.11, verifica-se que na Componente Científica os Alunos 

avaliam mais positivamente a Assiduidade e a Pontualidade. Para os Docentes, o 

Desempenho, a Motivação, a Atenção e a Participação são os aspectos menos positivos. 

Gráfico VIII.11: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

No Gráfico VIII.12 verifica-se que os Alunos estão mais satisfeitos com o seu próprio 

desempenho, em todas as subáreas, especialmente ao nível da Assiduidade, Pontualidade e 

Atenção. É de notar que para os Docentes a Motivação, a Atenção e o Comportamento são os 

aspectos menos positivos, revelando uma análise bastante diferente por Alunos e Docentes.  

Gráfico VIII.12: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

A área das Relações Interpessoais foi avaliada pelos Alunos e pelos Docentes através da 

questão: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente à RELAÇÃO INTERPESSOAL com o(a)… Subáreas 

39 Sinto que o(a) Professor(a) está disponível para me apoiar sempre que precisar Apoio 

40 Sinto que o(a) Professor(a) gosta da(o) nossa(o) turma/grupo Empatia 

41 É fácil conversar com este(a) Professor(a) Comunicação 

Nota: No QPD a palavra “Professor” é substituída por “Turma”. 
 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TER, nas diversas subáreas das Relações Interpessoais, para cada conjunto de disciplinas, 

das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 
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Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

No Gráfico VIII.13 pode verificar-se que os Docentes estão mais satisfeitos com as 

Relações Interpessoais, muito satisfeitos no caso das aulas de Educação Física. Enquanto os 

Alunos se revelam menos satisfeitos, em especial nas aulas da Componente Sociocultural.  

Gráfico VIII.13: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 

Componente Científica 

Ao nível das aulas da Componente Científica, verifica-se no Gráfico VIII.14 que ambos 

os grupos estão muito satisfeitos, especialmente os Docentes com a subárea Apoio. É um 

aspecto positivo perceber que as Relações Interpessoais são satisfatórias para Alunos e 

Docentes, embora seja de ter em atenção o facto de a Comunicação ser a subárea com uma 

avaliação menos positiva, especialmente para os Docentes. 

Gráfico VIII.14: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

É de notar que nas disciplinas da Componente Tecnológica as Relações Interpessoais 

são avaliadas de forma menos satisfatória do que nas outras componentes. Apesar de a 

avaliação ser positiva os valores são ligeiramente inferiores, em especial no que respeita à 

Comunicação, na opinião dos Docentes, não é muito satisfatória. Trata-se, portanto, de um 

aspecto a ter em conta em intervenções futuras. 

Gráfico VIII.15: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

CONTEÚDOS 

É de salientar que nas áreas de avaliação “Conteúdos”, “Avaliação” e “Actividades de 

Recuperação”, se verificou, de uma forma geral, um elevado número de respostas “Sem 

Opinião” e “Valores em Falta”. Consideramos que tal se deva ao facto de estas áreas se 

dirigirem apenas a alguns respondentes, apesar de os questionários serem comuns a todos. 

Deste modo, havia a indicação: “Se frequenta o processo de RVCC mas ainda não frequentou 

Formação Complementar o seu questionário termina aqui.” (QPA) e “Se é Técnico de RVC 

ou Mediador de EFA o seu questionário termina aqui.” (QPD). Apesar de a indicação ser 

dirigida terá havido alguma confusão na resposta, provavelmente por terem entendido que 

deveriam parar de responder. 

A avaliação da área Conteúdos foi realizada pelos Alunos e Docentes através da questão: 
Relativamente aos CONTEÚDOS (matérias/assuntos) ministrados nas aulas deste(a) módulo/área-chave 
qual o seu Grau de Satisfação com: 

Subáreas 

42 A forma como os conteúdos se relacionam entre si neste(a) módulo/área-chave Articulação 

43 A importância deste módulo/área-chave/sessão para o curso/formação/processo Importância 

45 
Os conteúdos abordados no(a) módulo/área-chave são:   
Muito Difíceis / Difíceis / Ligeiramente Difíceis / Ligeiramente Fáceis / Fáceis / Muito Fáceis / SO 

Complexidade 
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Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TER, nas diversas subáreas dos Conteúdos, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

Como se pode verificar no Gráfico VIII.16 os Docentes estão mais satisfeitos com os 

Conteúdos, nas aulas da Componente Sociocultural. Por seu lado, os Alunos revelam-se 

menos satisfeitos, principalmente com a Importância, não consirando as disciplinas da 

Componente Sociocultural muito importantes para o curso. Pode ainda verificar-se que os 

conteúdos são considerados fáceis também pelos Alunos. 

Nas aulas de Educação Física verifica-se que os Alunos consideram os Conteúdos muito 

fáceis (Complexidade), e os Docentes revelam-se insatisfeitos com a Articulação, devendo 

ter-se em conta este aspecto. 

Gráfico VIII.16: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

A avaliação das aulas da Componente Científica pode observar-se no Gráfico VIII.17, 

verificando-se que os Docentes estão muito satisfeitos com a Articulação e consideram os 

conteúdos muito fáceis. Os Alunos revelam-se satisfeitos com a Articulação e Importância 

dos conteúdos, apesar de os considerarem menos fáceis do que os Docentes. 
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Gráfico VIII.17: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 
 

Componente Tecnológica 

No Gráfico VIII.18 verifica-se que a Importância reúne o grau de satisfação mais 

elevado e igual para Alunos e Docentes, o que constitui um aspecto muito positivo. A 

Articulação é avaliada como muito insatisfatória pelos Docentes, o que deve ser tido em 

conta, uma vez que os Docentes da Componente Tecnológica se revelam muito descontentes 

com a forma como os Conteúdos se relacionam entre si nestas disciplinas. Os Docentes 

também consideram os conteúdos menos fáceis do que os Alunos. 

Gráfico VIII.18: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 



Análise por Curso – EP – VIII – Técnico de Energias Renováveis    759 

 

Relatório ApQ  GIPE 

AVALIAÇÃO 

 

Relativamente à área da Avaliação a questão colocada aos Alunos e aos Docentes foi: 
Concorda com as afirmações relativas à AVALIAÇÃO deste(a) módulo/área-chave?  Subáreas 

46 Sinto-me satisfeito com os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave Resultados 

47 
Conseguir boas notas neste(a) módulo/área-chave comparativamente aos(às) outros(as) módulos/áreas-
chave é: Mto Difícil - Difícil - Ligeiramente Difícil - Ligeiramente Fácil - Fácil - Muito Fácil - SO 

Resultados Comparados 

48 Os critérios de avaliação estão bem definidos pelo(a) professor(a)/formador(a) à partida Explicitação de Critérios 

49 
Os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave estão de acordo com o esperado? Mto Piores - Piores 
- Lig. Piores - Lige. Melhores - Melhores - Muito Melhores - SO 

Expectativas 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TER, nas diversas subáreas da Avaliação, para cada conjunto de disciplinas, das componentes 

Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

Nas aulas da Componente Sociocultural os Docentes revelam-se mais satisfeitos do que 

os Alunos, apenas a subárea Expectativas é mais satisfatória para os Alunos.  Relativamente 

às aulas de Educação Física a avaliação é satisfatória e muito semelhante para Alunos e 

Docentes. É de notar que os Alunos estão menos satisfeitos com a Avaliação nas aulas da 

Componente Sociocultural. 

Gráfico VIII.19: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 
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Componente Científica 

No Gráfico VIII.20 pode observar-se que a Explicitação de Critérios é a subárea mais 

satisfatória para os Docentes, enquanto os Resultados e as Expectativas são avaliados de 

forma mais negativa. Verifica-se que os Alunos estão sobretudo satisfeitos com os Resultados 

obtidos e com a Explicitação de Critérios. Obter bons resultados nestas disciplinas não é 

considerado muito mais fácil do que nas restantes. 

Gráfico VIII.20: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
 

Componente Tecnológica 

Nas aulas da Componente Tecnológica os Resultados Comparados e a Explicitação de 

Critérios foram negativamente avaliados pelos Docentes, reflectindo que os Docentes 

consideram que outras disciplinas os Alunos conseguem obter melhores resultados do que 

nesta, e que os professores não se sentem satisfeitos com a forma como definem, à partida, os 

critérios da avaliação nas suas disciplinas. Ao nível da Explicitação de Critérios é de notar 

que igualmente, para os Alunos, esta é uma subárea pouco satisfatória. 
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Gráfico VIII.21: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 
ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO  

No que respeita à área Actividades de Recuperação aos Alunos e Docentes foi colocada 

a questão: 
Concorda com as seguintes afirmações relativas às ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO (Apoios, PCF) Subáreas 

51 As Actividades de recuperação são adequadas ao(à) módulo/área-chave Adequação 

52 O número de horas é suficiente Quantidade 

53 As Actividades de recuperação são úteis Utilidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TER, nas diversas subáreas das Actividades de Recuperação, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

Na Componente Sociocultural as Actividades de Recuperação (AR) são positivamente 

avaliadas, sobretudo pelos Docentes, como ilustra o Gráfico VIII.22. Em relação à disciplina 

de Educação Física os Docentes não revelaram a sua opinião e os Alunos revelam-se 

satisfeitos, sobretudo com a Utilidade destas actividades. Importa referir que os Alunos 

consideram as Actividades de Recuperação de Educação Física apenas ligeiramente 

adequadas e que consideram pouco satisfatória a Quantidade de AR nas aulas da Componente 

Sociocultural. 
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Gráfico VIII.22: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

No Gráfico VIII.23 pode verificar-se que nas aulas da Componente Científica as 

Actividades de Recuperação foram avaliadas como muito satisfatórias, especialmente para os 

Docentes. É de notar que para os Alunos a Utilidade das AR é a subárea menos satisfatória. 

 
Gráfico VIII.23: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 

Componente Tecnológica 

Também na Componente Tecnológica as Actividades de Recuperação são 

positivamente avaliadas, sobretudo pelos Docentes, como ilustra o Gráfico VIII.24. Para os 
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Alunos  esta área é menos satisfatória do que para os Docentes, sobretudo ao nível da 

Utilidade das AR. 

Gráfico VIII.24: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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IX - TÉCNICO DE GESTÃO 



Análise por Curso – EP – IX – Técnico de Gestão    765 

 

Relatório ApQ  GIPE 

IX. Técnico de Gestão (TG) 

 

Foram respondidos 721 Questionários Pedagógicos em aulas do curso de Técnico de 

Gestão, 674 por Alunos e 47 por Docentes. A distribuição das respostas por escola pode 

observar-se no Gráfico IX.1, onde se verifica que a maior percentagem de questionários 

respondidos encontra-se na escola de Queluz. 

 
Gráfico IX.1: Questionários Pedagógicos por Escola 

 

Responderam relativamente às aulas do curso de Técnico de Gestão cinco turmas, 3 da 

escola de Queluz, 1 da Venda Nova e 1 do Entroncamento I. A distribuição dos questionários 

respondidos por ano frequentado pela turma pode observar-se no Gráfico IX.2, verificando-se 

que maioritariamente os questionários foram respondidos no por turmas do 1º ano, 

seguindo-se as de 2º ano, e apenas 1% foram respondidos por turmas de 3º ano. 

 
Gráfico I.2: Questionários Pedagógicos por Ano/Escola 
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Relativamente às aulas onde em cada escola os questionários foram respondidos, 

podemos verificar na Tabela IX.1 seguinte o número de questionários respondidos por 

disciplina, em cada escola. 

Componente 
de 

Formação 
Disciplinas 

Escolas 

Total 
Entroncamento I Queluz Venda Nova 

SC 

Português 0 49 12 61 

Inglês 0 55 8 63 

Área de Integração 0 45 10 55 

TIC 0 36 0 36 

Educação Física 0 55 14 69 

Total 0 240 44 284 

C 
Matemática 0 58 12 70 

Economia 0 49 13 62 

Total 0 107 25 132 

T 

Estudo e Organização do Trab. 0 0 8 8 

Gestão 0 64 8 72 

Contabilidade e Fiscalidade 0 52 22 74 

Direito Empresarial e das Org. 0 39 0 39 

Cálculo Finan. e Estatística Aplic. 0 54 12 66 

Form. em Contexto Real de Trab. 8 28 10 46 

Total 8 237 60 305 

Total 8 584 129 721 

Tabela XI.1 : Distribuição das respostas por Disciplina 

Pode observar-se na Tabela que a maioria dos questionários foi respondido em aulas 

das componentes Tecnológica e Sociocultural. Verifica-se ainda que na escola do 

Entroncamento I apenas foram respondidos oito questionários, na disciplina de Formação em 

Contexto de Trabalho, da Componente Tecnológica. 

Seguidamente serão avaliadas as aulas acima referidas, do curso de Técnico de Gestão, 

de acordo com cada Área de Avaliação definida: Metodologias, Materiais Didácticos, 

Desempenho do Docente, Desempenho da Turma, Relações Interpessoais, Conteúdos, 

Avaliação e Actividades de Recuperação. Cada Área de Avaliação será analisada nas três 

componentes do curso: Componente Sociocultural, Componente Científica e Componente 

Tecnológica. 

Na Componente Sociocultural decidiu analisar-se em separado a disciplina de Educação 

Física pelas diferenças que tem relativamente às restantes disciplinas desta componente, seja 

pelo espaço físico em que se desenvolve a maioria das aulas, pelos materiais necessários para 

o desenvolvimento das mesmas, pelas características da actividade desenvolvida - implica 

maior movimento, possibilidade de falar e interagir com os colegas - por oposição às restantes 

disciplinas desta componente que predominantemente ocorrem em sala de aula, implicam 

estar sentado, e utilizam suportes de papel e/ou informáticos para o desenvolvimento das 

aulas. 
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As médias referem-se às respostas dadas “com opinião”, ou seja, entre 1 e 6, onde 1 

significa Muito Insatisfeito e 6 Muito Satisfeito, desta forma, a média pode tomar o valor 

mínimo de um e máximo de seis.  

Nos gráficos seguintes podemos observar nas colunas os valores médios de Alunos e 

Docentes para as componentes. As marcas (e.g., ◊ ∆ ○ *) representam o valor de satisfação 

médio de Alunos e Docentes em cada escola. 

METODOLOGIAS 

As Metodologias foram avaliadas no Questionário Pedagógico de Alunos através da 

questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS utilizadas pelo(a) 
Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) deste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

12 A forma como explica a matéria/temas a abordar Exposição 

13 O grau de participação que posso ter nesta aula/sessão Participação 

14 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

15 A utilização de vários recursos (equipamentos multimédia, materiais didácticos)  Utilização de Recursos 

16 A adaptação dos métodos aos conteúdos a abordar Adequação 

E no Questionário Pedagógico de Docentes a questão colocada foi: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS que utiliza com esta(e) turma/grupo? Subáreas 

21 A forma como explica a(os) matéria/assuntos  Exposição 

22 O grau de participação que promove nas aulas/sessões com esta(e) turma/grupo Participação 

23 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

24 A utilização de vários recursos (eq. multimédia, mat. didácticos) para apoiar as(os) matérias/assuntos Utilização de Recursos 

25 A preocupação em adaptar os métodos aos conteúdos abordados Adequação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Gestão, nas diversas subáreas das Metodologias, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

De acordo com o Gráfico IX.3 verifica-se que os Docentes estão mais satisfeitos com as 

Metodologias, do que os Alunos, encontrando-se estes, sobretudo, menos satisfeitos com a 

Utilização de Recursos. Importa perceber se não existem nas escolas todos os equipamentos e 

materiais necessários, ou se não estão a ser utilizados. Relativamente às escolas, na Venda 

Nova estão ligeiramente mais satisfeitos, especialmente os Docentes. 
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Gráfico IX.3: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Educação Física 

De uma forma geral, os Docentes estão mais satisfeitos com as Metodologias usadas nas 

aulas de Educação Física. Verifica-se ainda que na escola da Venda Nova a avaliação é mais 

positiva, excepto ao nível da Utilização de Recursos, e esta é referida especialmente pelos 

Alunos, uma vez que os Docentes não dão opinião em relação à Diversificação e Utilização 

de Recursos. Tal como na Componente Sociocultural, verifica-se que a Utilização de 

Recursos é novamente a subárea menos satisfatória para os Alunos, devendo entender-se a 

origem desta menor satisfação, conforme referido no ponto anterior.  

Gráfico IX.4: Avaliação das Aulas de Educação Física 
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Componente Científica 

Os dados relativos à Componente Científica no curso de Técnico de Gestão podem 

observar-se no Gráfico seguinte, verificando-se que os Alunos estão menos satisfeitos do que 

os Docentes, especialmente ao nível da Utilização de Recursos. São os Alunos da Venda 

Nova que se revelam menos satisfeitos, apenas em relação à Utilização de Recursos são os 

Alunos de Queluz a revelar menos satisfação. 

Gráfico IX.5: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

Componente Tecnológica 

A Componente Tecnológica é positivamente avaliada, como ilustra o Gráfico IX.6, 

verificando-se que são os Docentes a revelar-se mais satisfeitos com as Metodologias 

utilizadas. Os Alunos estão sobretudo mais insatisfeitos com a Utilização de Recursos. A 

avaliação mais positiva é dada pelos Docentes do Entroncamento I, que se revelam muito 

satisfeitos com todas as subáreas. É de notar que os Alunos se revelam novamente menos 

satisfeitos com as Metodologias usadas e a opinião mais negativa prende-se com a Utilização 

de Recursos, facto que deve ser analisado em maior detalhe, como anteriormente referido. 

 
Gráfico IX.6: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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MATERIAIS DIDÁCTICOS 

 A área Materiais Didácticos foi avaliada no Questionário Pedagógico de Alunos e 

Docentes através da questão: 
Concorda com as afirmações relativas aos MATERIAIS DIDÁCTICOS (livros, sebentas, jogos) utilizados 
neste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

17 Os materiais usados são adequados ao(à) módulo/área-chave/sessão Adequação 

18 A quantidade de materiais disponibilizados é suficiente Quantidade 

19 Os materiais usados são apelativos Motivação 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Gestão, nas diversas subáreas dos Materiais Didácticos, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 
 

Componente Sociocultural 

Ao nível da Componente Sociocultural podemos observar no Gráfico IX.7 que a 

avaliação é sobretudo positiva, com valores de maior satisfação no grupo dos Docentes. 

Verifica-se ainda que é a escola da Venda Nova que está mais satisfeita com os Materiais 

Didácticos na Componente Sociocultural, especialmente os Alunos. Na escola de Queluz são 

os Alunos que se revelam mais insatisfeitos.  

Importa perceber a origem da insatisfação com os Materiais Didácticos sentida pelos 

Alunos, sobretudo ao nível da Quantidade disponível e em especial na escola de Queluz. 

Como se referiu no caso da Utilização de Recursos é necessário entender se os materiais e 

equipamentos não existem na(s) escola(s), se não existem em quantidade suficiente, ou se não 

estão a ser utilizados. 

Gráfico IX.7: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
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Educação Física 

Na disciplina de Educação Física os Materiais Didácticos usados nas aulas foram 

avaliados conforme ilustra o Gráfico IX.8, verificando-se alguma insatisfação, sobretudo no 

grupo docente e em especial ao nível da Adequação. Na escola de Queluz revelam-se menos 

satisfeitos, especialmente os Docentes. Na Venda Nova são igualmente os Docentes a 

revelar-se menos satisfeitos. 

 
Gráfico IX.8: Avaliação das Aulas de Educação Física 

 
 

Componente Científica 

 A avaliação dos Materiais Didácticos utilizados nas aulas da Componente Científica 

pode observar-se no Gráfico IX.9, verificando-se que os Docentes estão, de uma forma geral, 

mais satisfeitos do que os Alunos, sobretudo ao nível da Quantidade. Numa análise por escola 

verifica-se que Queluz reúne menos satisfação, sobretudo ao nível da Quantidade e 

Motivação, através de uma análise mais específica das respostas encontra-se que esses valores 

mais negativos são dados pelo grupo dos Alunos. Importa ter em conta este aspecto, 

compreendendo o porquê de os Alunos se sentirem menos satisfeitos com a área dos Materiais 

Didácticos, especialmente considerarem que os materiais não são muito adequados e não são 

totalmente suficientes.  
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Gráfico IX.9: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

Componente Tecnológica 

 A avaliação dos Recursos Didácticos da Componente Tecnológica pode observar-se 

no Gráfico IX.10, verificando-se que os Docentes se revelam mais satisfeitos. Numa avaliação 

por escola os valores são idênticos. À semelhança do anteriormente referido os Alunos não se 

revelam muito satisfeitos, especialmente com o número de materiais disponibilizados. 

 
Gráfico IX.10: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 

DESEMPENHO DOCENTE 

Relativamente à área do Desempenho Docente, os Alunos avaliaram o docente através da 

questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 Atenção disponibilizada durante as aulas/sessões Atenção 

23 Disponibilidade para ouvir os Alunos/Formandos/Adultos  Disponibilidade 

24 Forma como promove a participação Valorização da Participação 

25 Assiduidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) Assiduidade 

26 Pontualidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) (não se atrasa) Pontualidade 
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Os Docentes realizaram a sua auto-avaliação a partir da questão:  
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 A atenção disponibilizada aos Alunos/Formandos/Adultos durante as aulas/sessões Atenção 

23 A disponibilidade para ouvir os  Alunos/Formandos/Adultos Disponibilidade 

24 A forma como promove a participação  Valorização da Participação 

25 A sua Assiduidade  Assiduidade 

26 A sua Pontualidade  Pontualidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Gestão, nas diversas subáreas do Desempenho Docente, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

O Desempenho Docente foi avaliado nas disciplinas da Componente Sociocultural 

como mostra o Gráfico IX.11, observando-se que os Docentes avaliam-se mais positivamente 

a si próprios do que os Alunos os avaliam, em todas as subáreas. Verificamos que a 

Assiduidade e a Pontualidade são as subáreas que reuniram mais satisfação por parte dos 

Docentes. 

 Relativamente à avaliação em cada escola destas disciplinas de Técnico de Gestão, 

podemos observar que a avaliação é mais positiva na Venda Nova, sendo muito semelhante 

para Alunos e Docentes, enquanto na escola de Queluz os Alunos revelam-se menos 

satisfeitos. 

Gráfico IX.11: Avaliação das Aulas da Componente Componente Sociocultural 
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Educação Física 

 Na disciplina de Educação Física a satisfação com o Desempenho Docente é elevada 

para ambos os grupos. A satisfação média de Alunos da Venda Nova é superior, e mais 

elevada do que a revelada pelos Docentes, o que representa um aspecto muito positivo. 

Gráfico IX.12: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

 

Componente Científica 

 A avaliação das aulas da Componente Científica pode observar-se no Gráfico IX.13, 

verificando-se que os Docentes estão de uma forma geral mais satisfeitos do que os Alunos. 

As avaliações por escola são semelhantes, revelando-se apenas os Docentes de Queluz mais 

satisfeitos com a Assiduidade e Pontualidade. 

 Verifica-se que os Alunos estão ligeiramente menos satisfeitos nesta componente, 

apesar de a avaliação ser positiva. As subáreas com avaliação mais baixa são a percepção de 

Motivação dos Docentes nas aulas, ou seja, o sentimento de que os Docentes estão envolvidos 

nas aulas, e o sentimento de Atenção disponibilizada, aspectos muito importantes para o 

processo pedagógico. 
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Gráfico IX.13: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 

Componente Tecnológica 

 A avaliação da Componente Tecnológica pode observar-se no Gráfico IX.14 

verificando-se que à semelhança das anteriores os Docentes estão mais satisfeitos com o seu 

desempenho do que os Alunos. A escola do Entroncamento I é aquela onde o grau de 

satisfação é maior, especialmente na avaliação realizada pelos Docentes. É de notar que nesta 

componente a Valorização, ou seja a promoção da participação dos Alunos é o aspecto pior 

avaliado pelos Alunos. 

Gráfico IX.14: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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DESEMPENHO DA TURMA 

 

Relativamente à área do Desempenho da Turma, os Alunos avaliaram-se a si próprios: 
Posicione-se relativamente às seguintes afirmações: Subáreas 

27 Estou satisfeito(a) com o meu desempenho neste módulo/área-chave/sessão Desempenho 

28 Sou assíduo(a) (não falto) Assiduidade 

29 Sou pontual (não me atraso) Pontualidade 

30 O interesse que sinto pelas aulas/sessões deste módulo/área-chave/sessão Interesse 

31 Para mim é fácil estar atento(a) nestas aulas/sessões Atenção 

32 Sinto que estou na aula/sessão de uma forma não perturbadora Comportamento 

33 Participo activamente nesta aula/sessão Participação 

 

 

Os Docentes realizaram a avaliação do Desempenho da Turma através da questão:  
Relativamente a esta TURMA qual o seu Grau de Satisfação com: Subáreas 

12 O trabalho desenvolvido em aula/sessão Desempenho 

15 O interesse que a(o) turma/grupo demonstra pelas suas aulas/sessões (Mt. Desinteresse/Mt. Interesse) Interesse 

16 É fácil manter esta(e) turma/grupo atenta(o) às suas aulas/sessões (Mt. Difícil/Mt. Fácil) Atenção 

17 O comportamento da(o) turma/grupo na aula/sessão  Comportamento 

18 A participação da(o) turma/grupo na aula/sessão Participação 

19 A assiduidade da(o) turma/grupo Assiduidade 

20 A pontualidade da(o) turma/grupo Pontualidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Gestão, nas diversas subáreas do Desempenho da Turma, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

O Desempenho da Turma foi avaliado nas disciplinas da Componente Sociocultural 

como mostra o Gráfico IX.15, observando-se que os Alunos avaliam-se mais positivamente a 

si próprios. É de notar que, ao nível do Desempenho, são os Docentes se revelam mais 

satisfeitos, o que representa um facto positivo, uma vez que o grau de satisfação é elevado. 

Verifica-se que a Motivação e a Atenção são as subáreas menos satisfatórias, para ambos os 

grupos e que os valores são semelhante nas duas escolas. Numa análise mais detalhada 

verifica-se que os Docentes da Venda Nova são os respondentes que se revelam menos 

satisfeitos. É importante perceber que Alunos e Docentes sentem-se pouco satisfeitos com a 

Motivação e Atenção dos Alunos, o que representa um aspecto negativo no processo de 

ensino-aprendizagem, que deve ser entendido e melhorado. 
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Gráfico IX.15: Avaliação das Aulas da Componente Componente Sociocultural 
  

 

Educação Física 

 Na disciplina de Educação Física a satisfação com o Desempenho da Turma pode 

observar-se no Gráfico IX.16, onde se verifica que as avaliações são semelhantes, apesar de 

os Docentes se revelarem menos satisfeitos com a Pontualidade. São os Docentes da Venda 

Nova que se revelam menos satisfeitos, especialmente ao nível da Assiduidade e 

Pontualidade. 

Gráfico IX.16: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 
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Componente Científica 

 No Gráfico IX.17 verifica-se que a Pontualidade, Motivação e Atenção são as subáreas 

com menor grau de satisfação. Para os Alunos o aspecto mais negativo é a Atenção, 

considerando que não é fácil estarem atentos nestas aulas. Um ponto que necessita de alguma 

reflexão, pois poderá indicar que os Alunos não consideram as aulas interessantes ou 

importantes para o curso, apesar de mais à frente se verificar que consideram os Conteúdos 

das aulas da Componente Científica importantes para o curso (p. 20). É na escola da Venda 

Nova que os valores são menos positivos, sobretudo na avaliação feita pelos Alunos, 

verificando-se de certa forma que os Alunos destas turmas, no geral, não estão muito 

satisfeitos com o seu próprio desempenho. 

Gráfico IX.17: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

Componente Tecnológica 

 Nas disciplinas da Componente Tecnológica o Desempenho da Turma foi avaliado de 

forma maioritariamente positiva, excepto nas subáreas Motivação e Atenção. Foram 

sobretudo os Docentes do Entroncamento I a avaliar positivamente o Desempenho dos 

Alunos, o que constitui um aspecto muito positivo, ainda que se tenha em conta que nesta 

escola apenas foi avaliada a Formação em Contexto Real de Trabalho. 

Importa voltar a atender ao facto de a Atenção e a Participação reunirem menos respostas 

positivas para os Alunos, ainda que a diferença de valores não seja muito significativa, 

contudo sentirem que não é fácil estar atentos a estas aulas e que não participam activamente 

nas mesmas é um aspecto negativo na dinâmica de sala de aula, que pode comprometer o 

processo de ensino-aprendizagem. 
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Gráfico IX.18: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS  

A área das Relações Interpessoais foi avaliada pelos Alunos e pelos Docentes através da 

questão: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente à RELAÇÃO INTERPESSOAL com o(a)… Subáreas 

39 Sinto que o(a) Professor(a) está disponível para me apoiar sempre que precisar Apoio 

40 Sinto que o(a) Professor(a) gosta da(o) nossa(o) turma/grupo Empatia 

41 É fácil conversar com este(a) Professor(a) Comunicação 

Nota: No QPD a palavra “Professor” é substituída por “Turma”. 
 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Gestão, nas diversas subáreas das Relações Interpessoais, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural 

As Relações Interpessoais nas disciplinas da Componente Sociocultural foram avaliadas 

como mostra o Gráfico IX.19, observando-se que a avaliação é sobretudo positiva, para 

ambos os grupos, Alunos e Docentes, apesar de os Docentes se revelarem ligeiramente mais 

satisfeitos. A escola da Venda Nova tem uma avaliação ligeiramente superior, sobretudo por 

parte dos Alunos. Os Alunos de Queluz revelaram-se menos satisfeitos com as Relações 

Interpessoais o que representa uma aspecto menos positivo, a ter em conta, no sentido de 

promover na sala de aula um bom ambiente relacional. 
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Gráfico IX.19: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

Educação Física 

Na disciplina de Educação Física a satisfação com as Relações Interpessoais pode 

observar-se no Gráfico IX.20, onde se verifica que ambos os grupos estão muito satisfeitos, 

observando-se que os Docentes estão mais satisfeitos do que os Alunos. Verifica-se ainda que 

na escola de Venda Nova a avaliação é mais positiva, sobretudo por parte dos Docentes ( x 6), 

reflectindo um bom preditor de uma relação académica produtiva. 

Gráfico IX.20: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 
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Componente Científica 

 A avaliação das aulas da Componente Científica pode observar-se no Gráfico IX.21, 

verificando-se que os Docentes estão ligeiramente mais satisfeitos com esta área do que os 

Alunos e que a avaliação é constante em todas as subáreas. Não se verificam diferenças 

relevantes entre escolas, revelando-se os Docentes mais satisfeitos em ambas. Assim, de uma 

forma geral, verifica-se que a relações interpessoais são muito satisfatórias nesta componente, 

o que representa um aspecto positivo. 

Gráfico IX.21: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

Componente Tecnológica 

 Nas disciplinas da Componente Tecnológica as Relações Interpessoais são avaliadas 

como positivas, especialmente pelos Docentes. Verifica-se ainda que na escola do 

Entroncamento I a satisfação é superior, sobretudo por parte dos Docentes. 

Gráfico IX.22: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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CONTEÚDOS 

É de salientar que nas áreas de avaliação “Conteúdos”, “Avaliação” e “Actividades de 

Recuperação”, se verificou, de uma forma geral, um elevado número de respostas “Sem 

Opinião” e “Valores em Falta”. Consideramos que tal se deva ao facto de estas áreas se 

dirigirem apenas a alguns respondentes, apesar de os questionários serem comuns a todos. 

Deste modo, havia a indicação: “Se frequenta o processo de RVCC mas ainda não frequentou 

Formação Complementar o seu questionário termina aqui.” (QPA) e “Se é Técnico de RVC 

ou Mediador de EFA o seu questionário termina aqui.” (QPD). Apesar de a indicação ser 

dirigida terá havido alguma confusão na resposta, provavelmente por terem entendido que 

deveriam parar de responder. 

A avaliação da área Conteúdos foi realizada pelos Alunos e Docentes através da questão: 
Relativamente aos CONTEÚDOS (matérias/assuntos) ministrados nas aulas deste(a) módulo/área-chave 
qual o seu Grau de Satisfação com: 

Subáreas 

42 A forma como os conteúdos se relacionam entre si neste(a) módulo/área-chave Articulação 

43 A importância deste módulo/área-chave/sessão para o curso/formação/processo Importância 

45 
Os conteúdos abordados no(a) módulo/área-chave são:   
Muito Difíceis / Difíceis / Ligeiramente Difíceis / Ligeiramente Fáceis / Fáceis / Muito Fáceis / SO 

Complexidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Gestão, nas diversas subáreas dos Conteúdos, para cada conjunto de disciplinas, 

das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

Os Conteúdos nas disciplinas da Componente Sociocultural foram avaliados como 

ilustra o Gráfico IX.23, observando-se que a Complexidade é a subárea com valores mais 

baixos para ambos os respondentes, especialmente para os Docentes, que consideram os 

conteúdos menos fáceis. Verifica-se a este respeito que são os Docentes que consideram os 

conteúdos mais difíceis. 

Pode ainda considerar-se positivo que os Alunos se revelem satisfeitos com a forma 

como os conteúdos se relacionam entre si (Articulação), e com Importância que destes 

conteúdos para o curso. 
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Gráfico IX.23: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

Educação Física 

 Na disciplina de Educação Física a satisfação com os Conteúdos pode observar-se no 

Gráfico IX.24, onde se verifica que os Alunos estão mais satisfeitos com esta área. Apenas a 

Importância para o curso é avaliada como menos satisfatória. Numa análise mais 

pormenorizada verifica-se que são os Docentes da Venda Nova que se revelam menos 

satisfeitos ( x 3,3), considerando os conteúdos menos fáceis, mas a disciplina menos 

importante, o que é negativo.  

Gráfico IX.24: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 
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Componente Científica 

 Verifica-se que os Docentes estão mais satisfeitos com esta área do que os Alunos, estes 

consideram os conteúdos mais difíceis. Podemos ainda observar que o grau de satisfação em 

ambas as escolas é semelhante, revelando-se os Alunos da Venda Nova ligeiramente menos 

satisfeitos.  

 
Gráfico IX.25: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 

Componente Tecnológica 

 A avaliação dos Conteúdos nas disciplinas da Componente Tecnológica pode 

observar-se no Gráfico IX.26 verificando-se que os Docentes estão mais satisfeitos do que os 

Alunos, apesar de considerarem os conteúdos menos fáceis. Para os Alunos observa-se que 

estão sobretudo satisfeitos com a Importância destes conteúdos para o curso, o que é positivo. 

 
Gráfico IX.26: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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AVALIAÇÃO 

Relativamente à área da Avaliação a questão colocada aos Alunos e aos Docentes foi: 
Concorda com as afirmações relativas à AVALIAÇÃO deste(a) módulo/área-chave?  Subáreas 

46 Sinto-me satisfeito com os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave Resultados 

47 
Conseguir boas notas neste(a) módulo/área-chave comparativamente aos(às) outros(as) módulos/áreas-
chave é: Mto Difícil - Difícil - Ligeiramente Difícil - Ligeiramente Fácil - Fácil - Muito Fácil - SO 

Resultados Comparados 

48 Os critérios de avaliação estão bem definidos pelo(a) professor(a)/formador(a) à partida Explicitação de Critérios 

49 
Os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave estão de acordo com o esperado? Mto Piores - Piores 
- Lig. Piores - Lige. Melhores - Melhores - Muito Melhores - SO 

Expectativas 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Gestão, nas diversas subáreas da Avaliação, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

A satisfação com a Avaliação nas disciplinas de Técnico de Gestão, nesta componente 

está ilustrada no Gráfico IX.27, verificando-se que a Explicitação dos Critérios é a subárea 

melhor avaliada, o que é um aspecto muito positivo. Já as Expectativas reúnem a avaliação 

mais baixa, revelando que para ambos os grupos, mas sobretudo para os Docentes, os 

resultados obtidos são piores do que os esperado. As escolas avaliam de forma semelhante, no 

entanto, os Docentes da Venda Nova revelam-se menos satisfeitos. 

Gráfico IX.27: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
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Educação Física 

 Na disciplina de Educação Física a satisfação com a Avaliação pode observar-se no 

Gráfico IX.28, onde se verifica que os Resultados e com a Explicitação dos Critérios são as 

subáreas mais satisfatórias para Alunos e Docentes, representando um aspecto positivo. Os 

Alunos estão mais satisfeitos com os Resultados nesta disciplina em comparação com as 

restantes. É em Queluz que a avaliação é menos positiva, sobretudo na opinião dos Docentes. 

Verifica-se ainda que os Docentes consideram os resultados piores do que o esperado, apesar 

de estarem muito satisfeitos com os mesmos resultados. 

Gráfico IX.28: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

 Na Componente Científica pode observar-se que de uma forma geral o grau de 

satisfação dos Docentes é mais elevado, especialmente ao nível das Expectativa, significando 

que os Docentes estão muito satisfeitos com os resultados e consideram-nos muito melhores 

do que o esperado. É de notar que os Alunos analisam estes aspectos de outra forma, pois 

estão menos satisfeitos com os resultados e não os consideram melhores do que o esperado, 

assim, possivelmente os Alunos teriam expectativas mais elevadas para os seus resultados do 

que os Docentes, ou tinham uma percepção mais positiva do seu desempenho, que pode ou 

não ter sido passada pelos Docentes. Na escola da Venda Nova as opiniões são menos 

positivas, sobretudo dos Alunos em relação aos Resultados Comparados, isto é, consideram 

que ter bons resultados nestas disciplinas não é muito fácil, comparativamente com outras.  
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É muito positiva a avaliação que fazem da Explicitação de Critérios, considerando os Alunos 

que os critérios de avaliação estão bem definidos pelos Docentes. 

Gráfico IX.29: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 
Componente Tecnológica 

Nesta componente é também a Explicitação de Critérios que reúne maior satisfação para 

ambos os grupos, revelando um aspecto positivo. Para os Docentes os resultados obtidos 

ficaram aquém das Expectativas, apesar de os considerarem positivos, tal como os Alunos. É 

na escola do Entroncamento I que a satisfação é maior, enquanto na Venda Nova foi revelada 

menor satisfação com a Avaliação. Estas disciplinas da Componente Tecnológica não são, no 

geral, consideradas mais fáceis do que as restantes. 

Gráfico IX.30: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO  

No que respeita à área Actividades de Recuperação aos Alunos e Docentes foi 

colocada a questão: 
Concorda com as seguintes afirmações relativas às ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO (Apoios, PCF) Subáreas 

51 As actividades de recuperação são adequadas ao(à) módulo/área-chave Adequação 

52 O número de horas é suficiente Quantidade 

53 As actividades de recuperação são úteis Utilidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Gestão, nas diversas subáreas das Actividades de Recuperação, para cada conjunto 

de disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

A satisfação com as Actividades de Recuperação nas disciplinas da Componente 

Sociocultural é mais elevada para os Docentes. Verificando-se que os Alunos estao menos 

satisfeitos com a Adequação e Quantidade, apesar de as respostas se encontrarem na área de 

satisfação. Observa-se ainda no Gráfico IX.31 que na escola da Venda Nova a satisfação com 

esta área é mais elevada, sobretudo por parte do Alunos. Desta análise encontra-se que poderá 

ser importante tornar as Actividades de Recuperação mais adequadas às disciplinas em 

questão. 

Gráfico IX.31: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
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Educação Física 

Na disciplina de Educação Física a satisfação com as Actividades de Recuperação é 

menos satisfatória para os Docentes, em especial ao nível da Quantidade e Utilidade. Na 

escola de Queluz apenas os Alunos deram opinião a este respeito, revelando-se satisfeitos. Na 

escola da Venda Nova os Alunos revelam-se ainda mais satisfeitos, contudo os Docentes 

estão insatisfeitos com a Quantidade de Actividades de Recuperação e com a Utilidade das 

mesmas. Importa entender porque consideram os Docentes as AR pouco úteis, se está 

relacionado com o facto de as considerarem insuficientes. 

Gráfico IX.32: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

 

Componente Científica 

 Na Componente Científica pode observar-se que, de uma forma geral, os Docentes estão 

mais satisfeitos com as Actividades de Recuperação. Comparando a avaliação por escolas é a 

Venda Nova que reúne mais respostas de satisfação, sobretudo na opinião dos Docentes que 

estão muito satisfeitos com todas as áreas. Na escola de Queluz são os Alunos que estão 

menos satisfeitos, apesar de a média de respostas ser de 4,5. 

Importa perceber porque se revelam os Alunos ligeiramente menos satisfeitos, especial 

ao nível da Adequação, no sentido de desenvolver estratégias para que as Actividades de 

Recuperação sejam o mais possível adequadas às disciplinas. 
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Gráfico IX.33: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
 
Componente Tecnológica 

Nesta componente as Actividades de Recuperação são igualmente melhor avaliadas 

pelos Docentes. A escola do Entroncamento I revela-se mais satisfeita, sobretudo os Docentes 

que se revelam muito satisfeitos com todas as subáreas. À semelhança do anteriormente 

referido importa perceber porque se sentem os Alunos menos satisfeitos com estas 

actividades, no sentido de melhorar aspectos menos positivos. 

Gráfico IX.34: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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X - TÉCNICO DE GESTÃO DE 
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS 
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X. Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos (TGEI) 

Foram respondidos 1176 Questionários Pedagógicos em aulas do curso de TGEI, 1109 

por Alunos e 67 por Docentes. A distribuição das respostas por escola pode observar-se no 

Gráfico X.1, onde se verifica que a maior percentagem de questionários respondidos 

encontra-se na escola da Amadora I. 

 
Gráfico X.1: Questionários Pedagógicos por Escola 

 

Responderam relativamente às aulas do curso de TGEI 9 turmas, 3 da escola de Venda 

Nova, 3 da Amadora I, 2 do Entroncamento I e 1 de Arruda dos Vinhos. A distribuição dos 

questionários respondidos por ano frequentado pela turma pode observar-se no Gráfico X.2, 

verificando-se 52% dos questionários foram repondidos em turmas de 1º ano, 46% do 2º ano e 

apenas 2% em turmas de 3º ano. 

 
Gráfico X.2: Questionários Pedagógicos por Ano/Escola 
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Relativamente às aulas onde em cada escola os questionários foram respondidos, 

podemos verificar na Tabela IX.1 o número de questionários respondidos por disciplina, em 

cada escola. 

Componente 
de 

Formação 
Disciplinas 

Escolas 

Total 
Amadora I 

Arruda 
dos 

Vinhos 
Entroncam. I Venda Nova 

SC 

Português 51 21 13 30 115 
Inglês 58 21 14 31 124 

Área de Integração 52 21 14 33 120 

TIC 19 21 0 24 64 
Educação Física 50 16 0 41 107 

Total 230 100 41 159 530 

C 

Matemática 58 22 14 26 120 
Física e Química 53 16 0 29 98 

Total 111 38 14 55 218 

T 

Electrónica Fundamental 55 20 13 34 122 
Instalação e Manutenção Eq. Inf. 25 0 15 10 50 

Sist. Digitais e Arq. de Comp. 79 33 15 53 180 
Form. em Cont. Real de Trab. 37 0 30 9 76 

Total 196 53 73 106 428 

Total 537 191 128 320 1176 

Tabela XI.1 : Distribuição das respostas por Disciplina 

Pode observar-se na Tabela que a maioria dos questionários foi respondido em aulas 

das componentes Sociocultural e Tecnológica. 

Seguidamente serão avaliadas as aulas acima referidas, do curso de Técnico de Gestão 

de Equipamentos Informáticos, de acordo com cada Área de Avaliação definida: 

Metodologias, Materiais Didácticos, Desempenho do Docente, Desempenho da Turma, 

Relações Interpessoais, Conteúdos, Avaliação e Actividades de Recuperação. Cada Área 

de Avaliação será analisada nas três componentes do curso: Componente Sociocultural, 

Componente Científica e Componente Tecnológica. 

Na Componente Sociocultural decidiu analisar-se em separado a disciplina de Educação 

Física pelas diferenças que tem relativamente às restantes disciplinas desta componente, seja 

pelo espaço físico em que se desenvolve a maioria das aulas, pelos materiais necessários para 

o desenvolvimento das mesmas, pelas características da actividade desenvolvida - implica 

maior movimento, possibilidade de falar e interagir com os colegas - por oposição às restantes 

disciplinas desta componente que predominantemente ocorrem em sala de aula, implicam 

estar sentado, e utilizam suportes de papel e/ou informáticos para o desenvolvimento das 

aulas. 

As médias referem-se às respostas dadas “com opinião”, ou seja, entre 1 e 6, onde 1 

significa Muito Insatisfeito e 6 Muito Satisfeito, desta forma, a média pode tomar o valor 

mínimo de um e máximo de seis.  
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Nos gráficos seguintes podemos observar nas colunas os valores médios de Alunos e 

Docentes para as componentes. As marcas (e.g., ◊ ∆ ○ *) representam o valor de satisfação 

médio de Alunos e Docentes em cada escola. 

METODOLOGIAS 

As Metodologias foram avaliadas no Questionário Pedagógico de Alunos através da 

questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS utilizadas pelo(a) 
Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) deste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

12 A forma como explica a matéria/temas a abordar Exposição 

13 O grau de participação que posso ter nesta aula/sessão Participação 

14 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

15 A utilização de vários recursos (equipamentos multimédia, materiais didácticos)  Utilização de Recursos 

16 A adaptação dos métodos aos conteúdos a abordar Adequação 

E no Questionário Pedagógico de Docentes a questão colocada foi: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS que utiliza com esta(e) turma/grupo? Subáreas 

21 A forma como explica a(os) matéria/assuntos  Exposição 

22 O grau de participação que promove nas aulas/sessões com esta(e) turma/grupo Participação 

23 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

24 A utilização de vários recursos (eq. multimédia, mat. didácticos) para apoiar as(os) matérias/assuntos Utilização de Recursos 

25 A preocupação em adaptar os métodos aos conteúdos abordados Adequação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TGEI, nas diversas subáreas das Metodologias, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

De acordo com o Gráfico X.3 verifica-se que os Docentes estão mais satisfeitos com as 

Metodologias. Relativamente às escolas os valores são semelhantes, pode apenas referir-se 

que são os Alunos da Amadora I e Arruda dos Vinhos a revelar-se ligeiramente menos 

satisfeitos. É de notar que os Alunos estão menos satisfeitos com as Metodologias utilizadas, 

o que representa um aspecto menos positivo, uma vez que os procedimentos pedagógicos 

mobilizados pelos Docentes para transmitir os assuntos abordados nas aulas são muito 

importantes para o desenvolvimento das aprendizagens. 
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Gráfico X.3: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 
Educação Física 

De uma forma geral os Docentes estão mais satisfeitos com as Metodologias usadas nas 

aulas de Educação Física, excepto com a Utilização de Recursos. Verifica-se ainda que na 

escola da Venda Nova a avaliação é mais positiva. Os Alunos da Amadora I são aqueles que 

se revelam menos satisfeitos com as Metodologias nas aulas de Educação Física, ainda assim 

com uma satisfação média de 4,5. Para além da necessidade de ter em atenção a satisfação 

sentida pelos Alunos com as metodologias, como referido no ponto anterior, importa também 

perceber o baixo nível de satisfação dos Docentes com a Utilização de Recursos, por 

exemplo, se lhes são disponibilizados poucos recursos para as suas aulas, em especial na 

escola da Amadora I. 

Gráfico X.4: Avaliação das Aulas de Educação Física 
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Componente Científica 

Os dados relativos à Componente Científica no curso de TGEI podem observar-se no 

Gráfico X.5, verificando-se que os Alunos estão menos satisfeitos do que os Docentes. 

Comparando as quatro escolas verifica-se que é na Venda Nova que a satisfação é menor e no 

Entroncamento I é ligeiramente mais elevada. Numa análise mais detalhada encontra-se que 

são os Alunos da Venda Nova que revelam menor satisfação. Importa ter em atenção a menor 

satisfação dos Alunos com as Metodologias, como atrás referido, especialmente ao nível da 

Utilização de Recursos, aspecto que, de acordo com a análise realizada no ponto anterior, 

pode dever-se à existência insuficiente de recursos didácticos, ou, neste caso, com a sua não 

utilização. 

Gráfico X.5: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 

Componente Tecnológica 

A Componente Tecnológica é positivamente avaliada, como ilustra o Gráfico X.6, 

verificando-se que ambos os grupos respondentes revelam opinião semelhante. Ao nível das 

escolas a avaliação menos positiva é da Amadora I, numa média de 4,5 por Alunos e 

Docentes. 
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Gráfico X.6: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 

 A área Materiais Didácticos foi avaliada no Questionário Pedagógico de Alunos e 

Docentes através da questão: 
Concorda com as afirmações relativas aos MATERIAIS DIDÁCTICOS (livros, sebentas, jogos) utilizados 
neste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

17 Os materiais usados são adequados ao(à) módulo/área-chave/sessão Adequação 

18 A quantidade de materiais disponibilizados é suficiente Quantidade 

19 Os materiais usados são apelativos Motivação 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TGEI, nas diversas subáreas dos Materiais Didácticos, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

Ao nível da Componente Sociocultural podemos observar no Gráfico X.7 que a 

avaliação é sobretudo positiva, com valores de maior satisfação no grupo dos Docentes. Numa 

análise mais detalhada é possível verificar que os Alunos da Amadora I se revelam 

ligeiramente menos satisfeitos. 

Importa referir que os Alunos se revelam pouco satisfeitos com a Quantidade de 

Materiais usados como suporte ao desenvolvimento dos conteúdos curriculares, como livros, 

jogos, sebentas, etc. De acordo com o Modelo de Avaliação da Satisfação, ApQ 2009, 

entende-se que a qualidade dos materiais condiciona a motivação dos Alunos e a diversidade 

de metodologias e estratégias a utilizar pelos Docentes, no sentido em que quanto maior for a 

qualidade dos materiais maior o contributo para a satisfação e sucesso escolar. Assim, neste 
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curso, nestas disciplinas, importa perceber se existem poucos materiais e se são pouco 

motivadores, no sentido de melhorar este ponto. 

Gráfico X.7: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

 

Educação Física 

Conforme ilustra o Gráfico X.8, verifica-se alguma insatisfação, sobretudo no grupo 

docente e em especial ao nível da Quantidade, sendo importante perceber se os materiais não 

existem nas escolas em quantidade suficiente. Os Alunos, de uma forma geral, revelam-se 

satisfeitos. É na escola de Arruda dos Vinhos que os Docentes se revelam menos satisfeitos. 

Gráfico X.8: Avaliação das Aulas de Educação Física 
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Componente Científica 

 A avaliação dos Materiais Didácticos utilizados nas aulas da Componente Científica 

pode observar-se no Gráfico X.9 verificando-se que ambos os grupos estão ligeiramente 

satisfeitos. Os Docentes da Amadora I e Venda Nova revelam-se menos satisfeitos que os 

restantes, apesar de a média ser positiva (>4). A satisfação com a Motivação proporcionada 

pelos materiais é muito pouca para os Docentes, pelo que seria importante compreender os 

motivos desta opinião de forma a garantir que os materiais didácticos sejam suficientes e 

apelativos. 

 
Gráfico X.9: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 
Componente Tecnológica 

No Gráfico X.10 verifica-se que os Alunos se revelam ligeiramente mais satisfeitos. Ao 

nível das escolas o grau de satisfação é inferior na Amadora I, sobretudo por parte dos 

Docentes. Tal como referido no ponto anterior é necessário analisar esta pouca satisfação 

revelada em relação à Quantidade e Motivação proporcionada pelos materiais.   

 
Gráfico X.10: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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DESEMPENHO DOCENTE 

Relativamente à área do Desempenho Docente, os Alunos avaliaram o docente através 

da questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 Atenção disponibilizada durante as aulas/sessões Atenção 

23 Disponibilidade para ouvir os Alunos/Formandos/Adultos  Disponibilidade 

24 Forma como promove a participação Valorização da Participação 

25 Assiduidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) Assiduidade 

26 Pontualidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) (não se atrasa) Pontualidade 

 

Os Docentes realizaram a sua auto-avaliação a partir da questão:  
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 A atenção disponibilizada aos Alunos/Formandos/Adultos durante as aulas/sessões Atenção 

23 A disponibilidade para ouvir os  Alunos/Formandos/Adultos Disponibilidade 

24 A forma como promove a participação  Valorização da Participação 

25 A sua Assiduidade  Assiduidade 

26 A sua Pontualidade  Pontualidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TGEI, nas diversas subáreas do Desempenho Docente, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

O Desempenho Docente foi avaliado nas disciplinas da Componente Sociocultural 

como mostra o Gráfico X.11, observando-se que os Docentes avaliam-se mais positivamente 

a si próprios do que os Alunos os avaliam, em todas as subáreas.  Relativamente à avaliação 

em cada escola destas disciplinas de TGEI, podemos observar que a avaliação é, de uma 

forma geral, semelhante. Entende-se que a percepção do indivíduo acerca do seu desempenho 

influencia a sua auto-estima, assim como os resultados que obtém.  

Assim, a boa avaliação que os Docentes fazem de si próprios é um aspecto positivo. 

Enquanto a opinião do Alunos relativamente à Atenção e Valorização, é ligeiramente menos 

satisfatória, revelando que sentem que os Docentes deveriam disponibilizar-lhe mais atenção 

durante as aulas, e promover e valorizar mais a participação da turma. 
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Gráfico X.11: Avaliação das Aulas da Componente Componente Sociocultural 

  

Educação Física 

 Na disciplina de Educação Física a satisfação com o Desempenho Docente é superior no 

grupo docente. No Gráfico X.12 pode ainda verificar-se que a satisfação é mais elevada na 

escola da Venda Nova. Os Alunos da Amadora I e de Arruda dos Vinhos revelam-se 

ligeiramente menos satisfeitos com esta área, tratando-se de um dado a ter em conta, apesar 

de, ainda assim, a satisfação revelada ser positiva. 

Gráfico X.12: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 
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Componente Científica 

 A avaliação das aulas da Componente Científica pode observar-se no Gráfico X.13, 

verificando-se que os Docentes mais satisfeitos do que os Alunos. Pode ainda verificar-se que 

o maior nível de satisfação se encontra na escola do Entroncamento I, sobretudo por parte dos 

Docentes. É na escola da Venda Nova, na avaliação feita pelos Alunos que se verificam 

valores ligeiramente inferiores. 

Gráfico X.13: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 

Componente Tecnológica 

A avaliação da Componente Tecnológica pode observar-se no Gráfico X.14 

verificando-se que à semelhança das anteriores os Docentes estão mais satisfeitos com o seu 

desempenho. Os resultados são semelhantes nas várias escolas, verificando-se apenas que os 

Alunos da Amadora I são aqueles que revelam menor satisfação, aspecto que deve ser 

analisado futuramente para se perceber a origem da menor satisfação, no sentido de se poder 

inverter esta tendência. 
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Gráfico X.14: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

DESEMPENHO DA TURMA 

 

Relativamente à área do Desempenho da Turma, os Alunos avaliaram-se a si próprios: 
Posicione-se relativamente às seguintes afirmações: Subáreas 

27 Estou satisfeito(a) com o meu desempenho neste módulo/área-chave/sessão Desempenho 

28 Sou assíduo(a) (não falto) Assiduidade 

29 Sou pontual (não me atraso) Pontualidade 

30 O interesse que sinto pelas aulas/sessões deste módulo/área-chave/sessão Interesse 

31 Para mim é fácil estar atento(a) nestas aulas/sessões Atenção 

32 Sinto que estou na aula/sessão de uma forma não perturbadora Comportamento 

33 Participo activamente nesta aula/sessão Participação 

 

Os Docentes realizaram a avaliação do Desempenho da Turma através da questão:  
Relativamente a esta TURMA qual o seu Grau de Satisfação com: Subáreas 

12 O trabalho desenvolvido em aula/sessão Desempenho 

15 O interesse que a(o) turma/grupo demonstra pelas suas aulas/sessões (Mt. Desinteresse/Mt. Interesse) Interesse 

16 É fácil manter esta(e) turma/grupo atenta(o) às suas aulas/sessões (Mt. Difícil/Mt. Fácil) Atenção 

17 O comportamento da(o) turma/grupo na aula/sessão  Comportamento 

18 A participação da(o) turma/grupo na aula/sessão Participação 

19 A assiduidade da(o) turma/grupo Assiduidade 

20 A pontualidade da(o) turma/grupo Pontualidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TGEI, nas diversas subáreas do Desempenho da Turma, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural 

O Desempenho da Turma foi avaliado nas disciplinas da Componente Sociocultural 

como mostra o Gráfico X.15, observando-se a avaliação é semelhante em ambos os grupos, 
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apesar de ligeiramente mais elevada nos Alunos. As subáreas avaliadas com alguma 

insatisfação são a Assiduidade, Pontualidade, Atenção e Comportamento, pelos Docentes de 

Arruda dos Vinhos. Os Docentes do Entroncamento I revelam ligeira insatisfação com a 

Atenção, considerando difícil manter os Alunos atentos. O facto de Alunos e Docentes 

estarem menos satisfeitos com a Motivação é de ter em conta, percebendo se os Alunos não se 

sentem motivados por factores internos, ou se são as aulas que são pouco motivadoras, 

levando a desatenção e desmotivação. 

Gráfico IX.15: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
  

 

Educação Física 

 Na disciplina de Educação Física a satisfação com o Desempenho da Turma pode 

observar-se no Gráfico X.16, onde se verifica que as avaliações são semelhantes, apesar de os 

Docentes se revelarem mais satisfeitos com o Desempenho. São os Docentes da Venda Nova 

que se revelam mais satisfeitos, enquanto os Docentes de Arruda dos Vinhos se mostram 

menos satisfeitos, especialmente com a Pontualidade. 

É positivo perceber que nesta disciplina os valores de satisfação são elevados. Apesar de 

a motivação continuar a valores mais baixos do que os restantes, aspecto que deve ser 

trabalhado. 
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Gráfico X.16: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

 No Gráfico X.17 verifica-se os Alunos estão ligeiramente mais satisfeitos, 

especialmente com a Assiduidade e Pontualidade. A satisfação é menor com a Atenção e 

Motivação. A escola do Entroncamento I revela maior satisfação, sobretudo por parte dos 

Docentes. Na escola da Venda Nova Alunos e Docentes revelam menor satisfação, 

particularmente com a Motivação e Atenção.  

À semelhança do referido nos pontos anteriores importa ter em conta a avaliação da 

satisfação com a Motivação e a Atenção, por se verificar que reúnem menos respostas 

positivas, e pela importância que têm para o processo pedagógico. 

Gráfico X.17: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

A Atenção é uma das subáreas menos satisfatórias, para Alunos e Docentes. Os 

Docentes revelam-se menos satisfeitos com o Desempenho e Motivação. Os valores mais 

baixos de satisfação encontram-se nos Docentes de Arruda dos Vinhos e Entroncamento I. Tal 

como foi referido anteriormente, importa analisar estes dados, no sentido de intervir, para um 

aumento da satisfação com estes aspectos. 

Gráfico X.18: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS  

A área das Relações Interpessoais foi avaliada pelos Alunos e pelos Docentes através 

da questão: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente à RELAÇÃO INTERPESSOAL com o(a)… Subáreas 

39 Sinto que o(a) Professor(a) está disponível para me apoiar sempre que precisar Apoio 

40 Sinto que o(a) Professor(a) gosta da(o) nossa(o) turma/grupo Empatia 

41 É fácil conversar com este(a) Professor(a) Comunicação 

Nota: No QPD a palavra “Professor” é substituída por “Turma”. 
 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TGEI, nas diversas subáreas das Relações Interpessoais, para cada conjunto de disciplinas, 

das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 
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Componente Sociocultural 

As Relações Interpessoais nas disciplinas da Componente Sociocultural foram avaliadas 

como mostra o Gráfico X.19, observando-se que a avaliação é sobretudo positiva, para ambos 

os grupos. A escola do Entroncamento I revela-se ligeiramente mais satisfeita (Alunos e 

Docentes). É na escola da Venda Nova que os Alunos se revelam ligeiramente menos 

satisfeitos (4,6). É importante que a satisfação com o ambiente relacional seja elevada pois a 

forma como Alunos e Docentes se relacionam e a forma como sentem estas relações, têm um 

impacto no seu bem-estar e desempenho. 

Gráfico X.19: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

 

Educação Física 

Na disciplina de Educação Física a satisfação com as Relações Interpessoais pode 

observar-se no Gráfico X.20, onde se verifica que ambos os grupos estão muito satisfeitos, 

sobretudo os Docentes. Verifica-se ainda que na escola da Venda Nova a avaliação é mais 

positiva para ambos os grupos, e na escola de Arruda dos Vinhos os Docentes revelam-se 

muito satisfeitos ( x =6), embora os Alunos dêem uma pontuação ligeiramente inferior. Na 

escola da Amadora I são os Alunos que estão menos satisfeitos, apesar de a avaliação ser 

positiva. 
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Gráfico X.20: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

 A avaliação das aulas da Componente Científica pode observar-se no Gráfico X.21, 

verificando-se que os Docentes estão mais satisfeitos com esta área do que os Alunos e que a 

avaliação é constante em todas as subáreas. A satisfação com as Relações Interpessoais é 

superior na escola do Entroncamento I. são os Alunos da Venda Nova que se revelam menos 

satisfeitos, seguidos dos Alunos de Arruda dos Vinhos. Estes aspectos devem ser tidos em 

conta, no sentido de se perceber porque razões os Alunos não se revelam mais satisfeitos com 

as relações interpessoais e de que forma se pode trabalhar o ambiente relacional para ser mais 

satisfatório para Alunos e Docentes. 

Gráfico X.21: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

Componente Tecnológica 
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Nas disciplinas da Componente Tecnológica as Relações Interpessoais são avaliadas 

como satisfatórias. Apesar de se verificar que na escola da Amadora I a satisfação com esta 

área é inferior, sobretudo por parte dos Alunos, devendo ter-se este aspecto em conta, como 

anteriormente referido. 

Gráfico X.22: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

CONTEÚDOS 

É de salientar que nas áreas de avaliação “Conteúdos”, “Avaliação” e “Actividades de 

Recuperação”, se verificou, de uma forma geral, um elevado número de respostas “Sem 

Opinião” e “Valores em Falta”. Consideramos que tal se deva ao facto de estas áreas se 

dirigirem apenas a alguns respondentes, apesar de os questionários serem comuns a todos. 

Deste modo, havia a indicação: “Se frequenta o processo de RVCC mas ainda não frequentou 

Formação Complementar o seu questionário termina aqui.” (QPA) e “Se é Técnico de RVC 

ou Mediador de EFA o seu questionário termina aqui.” (QPD). Apesar de a indicação ser 

dirigida terá havido alguma confusão na resposta, provavelmente por terem entendido que 

deveriam parar de responder. 

A avaliação da área Conteúdos foi realizada pelos Alunos e Docentes através da questão: 
Relativamente aos CONTEÚDOS (matérias/assuntos) ministrados nas aulas deste(a) módulo/área-chave qual 
o seu Grau de Satisfação com: 

Subáreas 

42 A forma como os conteúdos se relacionam entre si neste(a) módulo/área-chave Articulação 

43 A importância deste módulo/área-chave/sessão para o curso/formação/processo Importância 

45 
Os conteúdos abordados no(a) módulo/área-chave são:   
Muito Difíceis / Difíceis / Ligeiramente Difíceis / Ligeiramente Fáceis / Fáceis / Muito Fáceis / SO 

Complexidade 
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Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TGEI, nas diversas subáreas dos Conteúdos, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural 

Os Conteúdos nas disciplinas da Componente Sociocultural foram avaliados como 

ilustra o Gráfico X.23, observando-se que a Complexidade é a subárea com valores mais 

baixos para ambos os respondentes, apesar de serem positivos, revelando que os respondentes 

não consideram muito fáceis os conteúdos das disciplinas. É na escola do Entroncamento I 

que os Conteúdos são considerados menos fáceis, por ambos os grupos. A Articulação dos 

conteúdos e a importância destes para o curso são avaliadas mais positivamente por ambos os 

grupos em todas as escolas, o que pode ser considerado positivo para o processo de ensino e 

aprendizagem. 

Gráfico X.23: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

Educação Física 

Na disciplina de Educação Física a satisfação com os Conteúdos pode observar-se no 

Gráfico X.24, onde se verifica que os Alunos estão mais satisfeitos com esta área, excepto ao 

nível da Importância, que, apesar de positiva, apresenta um valor ligeiramente mais baixo 

para os Alunos do que para os Docentes. Numa análise mais pormenorizada verifica-se que 

são os Docentes da Amadora I que se revelam menos satisfeitos ( x =3,8). 
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Gráfico X.24: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

 Verifica-se que os Docentes estão mais satisfeitos com esta área do que os Alunos, 

apesar de os Alunos, de uma forma geral, também se revelarem satisfeitos com os conteúdos. 

Podemos ainda observar que o grau de satisfação nas escolas é semelhante, revelando-se os 

Docentes do Entroncamento I mais satisfeitos. 

Gráfico X.25: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
 

Componente Tecnológica 
 A avaliação dos Conteúdos nesta Componente pode observar-se no Gráfico X.26 que 

as avaliações de Alunos e Docentes são semelhantes e positivas, o que é um aspecto favorável 



Análise por Curso – EP – X – Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos    812 

 

Relatório ApQ  GIPE 

ao desenvolvimento do ensino e aprendizagem. Ao nível das escolas é na Amadora I que o 

grau de satisfação é menor, para Alunos e Docentes.   

Gráfico X.26: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

AVALIAÇÃO 

Relativamente à área da Avaliação a questão colocada aos Alunos e aos Docentes foi: 
Concorda com as afirmações relativas à AVALIAÇÃO deste(a) módulo/área-chave?  Subáreas 

46 Sinto-me satisfeito com os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave Resultados 

47 
Conseguir boas notas neste(a) módulo/área-chave comparativamente aos(às) outros(as) módulos/áreas-
chave é: Mto Difícil - Difícil - Ligeiramente Difícil - Ligeiramente Fácil - Fácil - Muito Fácil - SO 

Resultados Comparados 

48 Os critérios de avaliação estão bem definidos pelo(a) professor(a)/formador(a) à partida Explicitação de Critérios 

49 
Os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave estão de acordo com o esperado? Mto Piores - Piores - 
Lig. Piores - Lige. Melhores - Melhores - Muito Melhores - SO 

Expectativas 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TGEI, nas diversas subáreas da Avaliação, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural 

A satisfação com a Avaliação nas disciplinas de TGEI, nesta componente está ilustrada 

no Gráfico X.27, verificando-se que a Explicitação dos Critérios é a subárea melhor avaliada, 

enquantos as Expectativas reúnem a avaliação mais baixa, especialemente para os Docentes. 

Ao nível das escolas os valores mais baixos encontram-se na avaliação feita pelos Docentes 

de Arruda dos Vinhos às Expectativas e aos Resultados obtidos pelos Alunos, e na escola do 

Entroncamento I para os Alunos relativamente aos Resultados Comparados e para os dos em 

relação às Expectativas. 



Análise por Curso – EP – X – Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos    813 

 

Relatório ApQ  GIPE 

Gráfico X.27: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

Educação Física 

 Na disciplina de Educação Física a satisfação com a Avaliação pode observar-se no 

Gráfico X.28, onde se verifica que os Docentes estão mais satisfeitos com os Resultados e os 

Alunos com os Resultados Comparados e com a Explicitação dos Critérios. Os Docentes não 

revelam a sua opinião em relação às Expectativas. Os Alunos da Venda Nova mostram-se 

mais satisfeitos e os Docentes de Arruda dos Vinhos são os respondentes que mostram menos 

satisfação, sobretudo ao nível dos Resultados Comparados. 

Gráfico X.28: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

Componente Científica 
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 Na Componente Científica pode observar-se que os Docentes estão mais satisfeitos com 

a Explicitação de Critérios e insatisfeitos com as Expectativas, considerando que os resultados 

da turma são piores do que o esperado. Ao nível das escolas verifica-se que os resultados são 

semelhantes, destacando-se apenas satisfação do dos do Entroncamento I com a Explicitação 

de Critérios e dos Alunos da Venda Nova com as Expectativas. 

Importa que a satisfação com esta área seja elevada, uma vez que a avaliação tem 

culturalmente um papel muito forte no processo pedagógico, sendo uma área onde 

normalmente se coloca a tónica de todo o processo. Deste modo, e tendo em conta as áreas 

atrás avaliadas, importa compreender os aspectos que em algumas componentes se revelaram 

menos satisfatórios, assim como as propostas de investigação e intervenção no sentido de 

aumentar o nível de satisfação e consequentemente alcançar melhores resultados e maior 

satisfação com a Avaliação. 

Gráfico X.29: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
 
Componente Tecnológica 

Nesta componente os valores de satisfação não são muito elevados, requerendo a 

reflexão já apontada no ponto anterior. A Explicitação de Critérios reúne uma avaliação 

satisfatórias e semelhante para ambos os grupos o que constitui um factor positivo. 

Observa-se que os Docentes se revelam menos satisfeitos com as Expectativas, ou seja, que os 

resultados não foram tão bons como o esperado. Comparando as várias escolas não se 

encontram diferenças relevantes, apenas que os dos de Arruda dos Vinhos e Venda Nova 

estão menos satisfeitos com as Expectativas. 
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Gráfico X.30: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO  

No que respeita à área Actividades de Recuperação aos Alunos e Docentes foi 

colocada a questão: 
Concorda com as seguintes afirmações relativas às ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO (Apoios, PCF) Subáreas 

51 As actividades de recuperação são adequadas ao(à) módulo/área-chave Adequação 

52 O número de horas é suficiente Quantidade 

53 As actividades de recuperação são úteis Utilidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TGEI, nas diversas subáreas das Actividades de Recuperação, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

A satisfação com as Actividades de Recuperação nas disciplinas da Componente 

Sociocultural é ligeiramente positiva e semelhante para Alunos e Docentes. Observa-se ainda 

no Gráfico X.31 que não existem diferenças com relevo entre escolas, apenas de notar, numa 

análise mais detalhada dos dados, que os Docentes de Arruda dos Vinhos estão menos 

satisfeitos, sobretudo ao nível da Adequação. 

Apesar de a avaliação que Alunos e Docentes fazem estar na área de satisfação, seria 

importante que a satisfação com esta área fosse mais elevada, uma vez que as sessões de 

apoio ou os planos complementares de formação que os Alunos desenvolvem com os 

Docentes visam promover aprendizagens em áreas onde os Alunos revelaram mais 

dificuldades ou compensar horas em falta, e devem ser totalmente adequadas ao módulo, úteis 
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e em número suficiente. Devendo analisar-se as razões para que Alunos e Docentes deste 

curso não tenham revelado maior satisfação com as mesmas. 

Gráfico X.31: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Educação Física 

Na disciplina de Educação Física a satisfação com as Actividades de Recuperação é 

menor para os Docentes, em especial ao nível da Adequação. Comparando as escolas 

encontra-se que na Venda Nova a satisfação é ligeiramente mais elevada, sobretudo para os 

Alunos e que os Docentes nesta escola estão muito insatisfeitos com a Adequação.  

Gráfico X.32: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

Componente Científica 
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Na Componente Científica pode observar-se que de uma forma geral os Docentes estão 

mais satisfeitos com as Actividades de Recuperação. Comparando a avaliação por escolas os 

valores são muito semelhantes, pode apenas referir-se que os Docentes de Arruda dos Vinhos 

estão muito satisfeitos com a Adequação e os Docentes da Venda Nova com a Utilidade.  

De acordo com o referido nos pontos anteriores, dada a importância desta área, é 

preocupante que a satisfação dos Alunos não seja mais elevada, sendo necessário perceber 

porque não consideram as actividades muito adequadas ao módulo, suficientes e muito útieis. 

Gráfico X.33: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
 
 
Componente Tecnológica 

 
Nesta componente as Actividades de Recuperação são melhor avaliadas pelos Alunos, o 

que constitui um aspecto positivo. Contudo, a avaliação de menor satisfação por parte dos 

Docentes, especialmente em relação à Adequação e Quantidade são de ter conta, tentado 

compreender as razoes de tal avaliação mais negativa, para que possam ser ultrapassadas, 

garantindo mais qualidade às Actividades de Recuperação da Componente Tecnológica do 

curso de TGEI. 

É na Amadora I que existem menos respostas de satisfação, em especial dos Docentes 

em relação à Adequação e à Quantidade. 
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Gráfico X.34: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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XI – TÉCNICO DE GESTÃO E 
PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS  
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XI. Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos (TGPSI) 

Foram respondidos 871 Questionários Pedagógicos em aulas do curso de Técnico de 

Gestão e Programação de Sistemas Informáticos (TGPSI), 820 por Alunos e 51 por Docentes. 

A distribuição das respostas por escola pode observar-se no Gráfico XI.1, onde se verifica que 

a maior percentagem de questionários respondidos encontra-se na escola da Amadora I. 

 
Gráfico XI.1: Questionários Pedagógicos por Escola 

Responderam relativamente às aulas do curso de TGPSI 5 turmas, 3 da Amadora I e 2 

de Queluz. A distribuição dos questionários respondidos por ano frequentado pela turma pode 

observar-se no Gráfico XI.2, verificando-se que  68% dos questionários foram respondidos no 

por turmas do 1º ano. 

 
Gráfico XI.2: Questionários Pedagógicos por Escola 
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Relativamente às aulas onde em cada escola os questionários foram respondidos, 

podemos verificar na Tabela XI.1 o número de questionários respondidos por disciplina, em 

cada escola. 

Componente 
de 

Formação 
Disciplinas 

Escolas 

Total 
Amadora I Queluz 

SC 

Português 57 27 84 
Inglês 55 24 79 

Área de Integração 58 33 91 

TIC 39 18 57 
Educação Física 55 30 85 

Total 264 132 396 

C 

Matemática 56 33 89 
Física e Química 51 29 80 

Total 107 62 169 

T 

Sistemas Operativos 32 16 48 
Arquitectura de Computadores 53 29 82 

Redes de Comunicação 55 28 83 
Prog. e Sistemas de Informação 52 41 93 

Total 192 114 306 

Total 563 308 871 

Tabela XI.1: Distribuição das respostas por Disciplina 

 

Seguidamente serão avaliadas as aulas acima referidas, do curso de Técnico de Gestão e 

Programação de Sistemas Informáticos, de acordo com cada Área de Avaliação definida: 

Metodologias, Materiais Didácticos, Desempenho do Docente, Desempenho da Turma, 

Relações Interpessoais, Conteúdos, Avaliação e Actividades de Recuperação. Cada Área 

de Avaliação será analisada nas três componentes do curso: Componente Sociocultural, 

Componente Científica e Componente Tecnológica. 

Na Componente Sociocultural decidiu analisar-se em separado a disciplina de Educação 

Física pelas diferenças que tem relativamente às restantes disciplinas desta componente, seja 

pelo espaço físico em que se desenvolve a maioria das aulas, pelos materiais necessários para 

o desenvolvimento das mesmas, pelas características da actividade desenvolvida - implica 

maior movimento, possibilidade de falar e interagir com os colegas - por oposição às restantes 

disciplinas desta componente que predominantemente ocorrem em sala de aula, implicam 

estar sentado, e utilizam suportes de papel e/ou informáticos para o desenvolvimento das 

aulas. 

As médias referem-se às respostas dadas “com opinião”, ou seja, entre 1 e 6, onde 1 

significa Muito Insatisfeito e 6 Muito Satisfeito, desta forma, a média pode tomar o valor 

mínimo de um e máximo de seis.  
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Nos gráficos seguintes podemos observar nas colunas os valores médios de Alunos e 

Docentes para as componentes. As marcas (e.g., ◊ ∆ ○ *) representam o valor de satisfação 

médio de Alunos e Docentes em cada escola. 

METODOLOGIAS 

As Metodologias foram avaliadas no Questionário Pedagógico de Alunos através da 

questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS utilizadas pelo(a) 
Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) deste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

12 A forma como explica a matéria/temas a abordar Exposição 

13 O grau de participação que posso ter nesta aula/sessão Participação 

14 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

15 A utilização de vários recursos (equipamentos multimédia, materiais didácticos)  Utilização de Recursos 

16 A adaptação dos métodos aos conteúdos a abordar Adequação 

E no Questionário Pedagógico de Docentes a questão colocada foi: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS que utiliza com esta(e) turma/grupo? Subáreas 

21 A forma como explica a(os) matéria/assuntos  Exposição 

22 O grau de participação que promove nas aulas/sessões com esta(e) turma/grupo Participação 

23 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

24 A utilização de vários recursos (eq. multimédia, mat. didácticos) para apoiar as(os) matérias/assuntos Utilização de Recursos 

25 A preocupação em adaptar os métodos aos conteúdos abordados Adequação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TGPSI, nas diversas subáreas das Metodologias, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

 

Componente Sociocultural 

No Gráfico XI.3 pode verificar-se que os Docentes estão ligeiramente mais satisfeitos 

com as Metodologias usadas do que os Alunos. Relativamente às escolas na Amadora I a 

avaliação é ligeiramente mais positiva, contudo os valores de maior satisfação são dos 

Docentes de Queluz, enquanto os Alunos desta escola se encontram menos satisfeitos. 

É de notar que a avaliação que os Alunos fazem da Utilização de Recursos não é muito 

positiva pelo que importa perceber as razões para esta opinião, se a quantidade de materiais e 

equipamentos disponibilizados pela escola não são suficientes, se não são variados, ou se os 

Docentes não utilizam vários recursos para auxiliar a exposição das matérias. 
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Gráfico XI.3: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Educação Física 

 A avaliação é positiva e semelhante em ambos os grupos respondentes e nas duas 

escolas, apesar de não ser muito satisfatória, sobretudo ao nível da Utilização de Recursos e 

Diversificação, especialmente na opinião dos Alunos. Este aspecto deve merecer atenção, no 

sentido de se compreender e melhorar a opinião dos Alunos em relação aos equipamentos e 

diversificação de metodologias para explicar os assuntos. 

Gráfico XI.4: Avaliação das Aulas de Educação Física 
 

Componente Científica 

No Gráfico XI.5 pode verificar-se que são os Docentes a avaliar mais positivamente as 

Metodologias usadas em aula. Os valores são semelhantes nas duas escolas, para Alunos e 

Docentes. É de notar que a avaliação feita pelos Alunos é pouco positiva, o que constitui um 
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aspecto a ter em atenção. A subárea Utilização de Recursos é a mais negativamente avaliada, 

por Alunos e Docentes, o que deve ser tido em conta, tal como referido nos pontos anteriores. 

Gráfico XI.5: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 

Componente Tecnológica 

Também nesta componente são os Docentes que se revelam mais satisfeitos. Não se 

verificam diferenças relevantes entre escolas, encontrando-se o valor mais baixo na avaliação 

dos Alunos de Queluz (4,4) em todas as subáreas das Metodologias. Tal como referido 

anteriormente, a pouca satisfação dos Alunos com as Metodologias representa um aspecto 

preocupante que deve ser analisado e trabalhado para que sejam implementadas medidas 

promotoras de uma maior satisfação dos Alunos com as metodologias usadas em aula. 

Gráfico XI.6: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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MATERIAIS DIDÁCTICOS 

A área Materiais Didácticos foi avaliada no Questionário Pedagógico de Alunos e 

Docentes através da questão: 
Concorda com as afirmações relativas aos MATERIAIS DIDÁCTICOS (livros, sebentas, jogos) utilizados 
neste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

17 Os materiais usados são adequados ao(à) módulo/área-chave/sessão Adequação 

18 A quantidade de materiais disponibilizados é suficiente Quantidade 

19 Os materiais usados são apelativos Motivação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TGPSI, nas diversas subáreas dos Materiais Didácticos, para cada conjunto de disciplinas, 

das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

Como ilustra o Gráfico XI.7 os Docentes estão mais satisfeitos com os Materiais 

Didácticos nas aulas da Componente Sociocultural. Os valores de ambas as escolas são 

semelhantes, encontrando-se a avaliação menos positiva nos Alunos de Queluz em relação à 

Motivação (4,1). A ténue satisfação revelada pelos Alunos é um aspecto preocupante, uma 

vez que se considera que são usados como suporte ao desenvolvimento dos conteúdos 

curriculares e se entende que a qualidade dos materiais condiciona a motivação dos Alunos, 

no sentido em que quanto maior for a qualidade dos materiais maior o contributo para a 

satisfação e sucesso escolar. Deste modo, importa que os Alunos se sintam muito satisfeitos 

com esta área. 

Gráfico XI.7: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
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Educação Física 

No Gráfico XI.8, verifica-se que os Docentes estão mais satisfeitos com a Quantidade, 

enquanto os Alunos avaliam mais positivamente a Adequação e a Motivação. As escolas 

avaliam de forma semelhante, os Docentes de Queluz revelam-se menos satisfeitos com a 

Motivação. Apesar de a avaliação ser positiva, não é muito elevada, e importa perceber 

porque são considerados os materiais pouco apelativos, uma vez que importa que estes 

cativem a atenção e motivem os Alunos. 

 

Gráfico XI.8: Avaliação das Aulas de Educação Física 

 

Componente Científica 

 No Gráfico XI.9 pode observar-se que nesta componente os valores são semelhantes 

para Alunos e Docentes e entre escolas. Os valores mais baixos são revelados pelos Docentes 

da Amadora I em relação à Quantidade e pelos Alunos de Queluz relativamente à Motivação. 

Tal como nas componentes anteriormente analisadas os materiais também não reúnem 

uma avaliação muito positiva nas aulas da Componente Científica. A Quantidade de materiais 

didácticos e as suas características serem apelativas, são aspectos muito importantes, para 

motivar os Alunos para as aulas, para permitir a prática e a experiência da teoria leccionada.  
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Gráfico XI.9: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 
 
Componente Tecnológica 

O Gráfico XI.10 ilustra a avaliação realizada na Componente Tecnológica e pode 

verificar-se é semelhante para ambos os grupos. A satisfação é ligeiramente superior na escola 

da Amadora I, excepto ao nível da Quantidade. Tal como anteriormente referido importa 

atender à avaliação feita à Quantidade e Motivação, especialmente na Amadora I, no sentido 

encontrar soluções para melhorar esta avaliação, através da disponibilização de mais materiais 

e materiais mais apelativos, para trabalhar os conteúdos destas disciplinas. 

Gráfico XI.10: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 



Análise por Curso – EP – XI – Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos    828 

 

Relatório ApQ  GIPE 

DESEMPENHO DOCENTE 

 

Relativamente à área do Desempenho Docente, os Alunos avaliaram o docente através 

da questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 Atenção disponibilizada durante as aulas/sessões Atenção 

23 Disponibilidade para ouvir os Alunos/Formandos/Adultos  Disponibilidade 

24 Forma como promove a participação Participação 

25 Assiduidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) Assiduidade 

26 Pontualidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) (não se atrasa) Pontualidade 

 

Os Docentes realizaram a sua auto-avaliação a partir da questão:  
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 A atenção disponibilizada aos Alunos/Formandos/Adultos durante as aulas/sessões Atenção 

23 A disponibilidade para ouvir os  Alunos/Formandos/Adultos Disponibilidade 

24 A forma como promove a participação  Participação 

25 A sua Assiduidade  Assiduidade 

26 A sua Pontualidade  Pontualidade 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TGPSI, nas diversas subáreas do Desempenho Docente, para cada conjunto de disciplinas, 

das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

O Desempenho Docente foi avaliado nas disciplinas da Componente Sociocultural 

como mostra o Gráfico XI.11, observando-se que os Docentes avaliam-se mais positivamente 

a si próprios do que os Alunos os avaliam, em todas as subáreas. Verificando-se ainda que a 

escola da Amadora I apresenta níveis de satisfação ligeiramente mais elevados, por parte dos 

Alunos. Os Alunos de Queluz revelam-se menos satisfeitos, enquanto os Docentes se sentem 

mais satisfeitos do que os da Amadora I. 

A avaliação é positiva, apesar de os Alunos se posicionarem numa média de satisfação 

de 5 valores, ainda assim a satisfação geral com o desempenho docente é satisfatória, o que 

constitui um aspecto favorável ao processo de ensino-aprendizagem.  

Relativamente à escola de Queluz, uma vez que os Alunos se revelam menos satisfeitos 

do que a média, importa perceber que aspectos motivam esta situação de menor satisfação, 

para que possam ser corrigidos, não comprometendo o bom desempenho dos Alunos. 
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Gráfico XI.11: Avaliação das Aulas da Componente Componente Sociocultural 

 

Educação Física 

 Na disciplina de Educação Física a satisfação com o Desempenho Docente é positiva. 

Os Docentes da Amadora I revelam-se mais satisfeitos, sobretudo ao nível da Atenção e 

Disponibilidade e os Alunos de Queluz revelam-se menos satisfeitos com a Disponibilidade. 

Apesar de a avaliação ter valores positivos, seria importante que, aspectos como o 

Tempo para as Dúvidas e a Disponibilidade, fossem mais satisfatórios para os Alunos pelo 

grande relevo que têm para o processo de pedagógico. 

Gráfico XI.12: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 
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Componente Científica 

 A satisfação com o Desempenho Docente é elevada, sobretudo na auto-avaliação feita 

pelos Docentes, como ilustra o Gráfico XI.13. Ao nível das escolas a avaliação é semelhante 

em ambas. Verifica-se que nas aulas desta componente os Alunos estão menos satisfeitos com 

o desempenho dos docentes nas subáreas analisadas, o que representa um aspecto menos 

positivo, sobretudo ao nível da promoção da Participação.  

Gráfico XI.13: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 

 

Componente Tecnológica 

 A satisfação revelada com o Desempenho Docente é mais elevada no grupo docente, à 

semelhança do revelado nas restantes componentes. Não se verificam diferenças relevantes 

entre escolas, verificando-se apenas que os Alunos de Queluz estão ligeiramente menos 

satisfeitos, sobretudo com a Motivação, a Participação e a Pontualidade. 

Importa averiguar o que leva estes Alunos, sobretudo os de Queluz, a revelar menos 

satisfação, uma vez que é negativo se o desempenho do corpo docente não cumprir estes 

aspectos estipulados na avaliação. 
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Gráfico XI.14: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 

 

DESEMPENHO DA TURMA 

Relativamente à área do Desempenho da Turma, os Alunos avaliaram-se a si próprios: 
Posicione-se relativamente às seguintes afirmações: Subáreas 

27 Estou satisfeito(a) com o meu desempenho neste módulo/área-chave/sessão Desempenho 

28 Sou assíduo(a) (não falto) Assiduidade 

29 Sou pontual (não me atraso) Pontualidade 

30 O interesse que sinto pelas aulas/sessões deste módulo/área-chave/sessão Interesse 

31 Para mim é fácil estar atento(a) nestas aulas/sessões Atenção 

32 Sinto que estou na aula/sessão de uma forma não perturbadora Comportamento 

33 Participo activamente nesta aula/sessão Participação 

 

Os Docentes realizaram a avaliação do Desempenho da Turma através da questão:  
Relativamente a esta TURMA qual o seu Grau de Satisfação com: Subáreas 

12 O trabalho desenvolvido em aula/sessão Desempenho 

15 O interesse que a(o) turma/grupo demonstra pelas suas aulas/sessões (Mt. Desinteresse/Mt. Interesse) Interesse 

16 É fácil manter esta(e) turma/grupo atenta(o) às suas aulas/sessões (Mt. Difícil/Mt. Fácil) Atenção 

17 O comportamento da(o) turma/grupo na aula/sessão  Comportamento 

18 A participação da(o) turma/grupo na aula/sessão Participação 

19 A assiduidade da(o) turma/grupo Assiduidade 

20 A pontualidade da(o) turma/grupo Pontualidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TGPSI, nas diversas subáreas do Desempenho da Turma, para cada conjunto de disciplinas, 

das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 
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Componente Sociocultural 

O Desempenho da Turma foi avaliado nas disciplinas da Componente Sociocultural 

como mostra o Gráfico XI.15, observando-se que os Alunos avaliam-se mais positivamente 

ao nível da Assiduidade, Pontualidade e Comportamento, enquanto os Docentes estão 

ligeiramente mais satisfeitos com a Motivação. Os Alunos da Amadora I revelam-se mais 

satisfeitos com o seu desempenho, enquanto o valor mais baixo de satisfação é dos Docentes 

de Queluz em relação à Assiduidade. 

Apesar de positivos os valores não são muito elevados, sobretudo na avaliação dos 

Docentes. É de notar que para ambos os grupos a Motivação e Atenção reúnem menos 

repostas de satisfação, o que constitui um aspecto negativo, pois estas subáreas têm uma 

importância alargada no processo pedagógico. O facto de os Alunos se sentirem pouco 

motivados e alguma dificuldade em se manterem atentos é um factor de risco para o bom 

desempenho. 

Gráfico XI.15: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

Educação Física 

No Gráfico XI.16 pode verificar-se que a avaliação da turma é positiva. Os Docentes 

revelam-se menos satisfeitos com a Pontualidade e com a Atenção. Não se verificam 

diferenças relevantes entre escolas. Pode apenas referir-se que são os Alunos de Queluz que 

se revelam mais satisfeitos com a Pontualidade e o Comportamento, enquanto o valor mais 

baixo (4) é dado pelos Docentes da Amadora I relativamente à Pontualidade.  
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É de referir que a Motivação, ou seja, o interesse que os Alunos referem sentir pela 

disciplina é a subárea que reúne menor satisfação, o que representa um aspecto negativo. 

Gráfico XI.16: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

 Na Componente Científica a Motivação e a Atenção são as subáreas com menor grau de 

satisfação para os Alunos, o que representa um aspecto muito preocupante, que deve ser tido 

em conta e realizado trabalho com as turmas e os Docentes no sentido de aumentar o interesse 

dos Alunos por estas aulas. Os valores de ambas as escolas são semelhantes, no entanto, são 

os Docentes de Queluz que se revelam menos satisfeitos, enquanto os Docentes da Amadora I 

se revelam mais satisfeitos, sobretudo com a Motivação e o Comportamento. 

Gráfico XI.17: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

No Gráfico XI.18 verifica-se que os Alunos se revelam mais satisfeitos com a 

Assiduidade e Pontualidade e que os Docentes estão menos satisfeitos com a Atenção. 

Nota-se que, de uma forma geral, os Docentes estão pouco satisfeitos com o desempenho da 

turma, o que é preocupante. Também a opinião da turma em relação à Motivação e Atenção, 

tal como nos pontos anteriores, é baixa, assim como a Participação, sendo aspectos que 

merecem atenção e intervenção no sentido da melhoria. 

Gráfico XI.18: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS  

A área das Relações Interpessoais foi avaliada pelos Alunos e pelos Docentes através da 

questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente à RELAÇÃO INTERPESSOAL com o(a)… Subáreas 

39 Sinto que o(a) Professor(a) está disponível para me apoiar sempre que precisar Apoio 

40 Sinto que o(a) Professor(a) gosta da(o) nossa(o) turma/grupo Empatia 

41 É fácil conversar com este(a) Professor(a) Comunicação 

Nota: No QPD a palavra “Professor” é substituída por “Turma”. 
 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TGPSI, nas diversas subáreas das Relações Interpessoais, para cada conjunto de disciplinas, 

das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 
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Componente Sociocultural 

As Relações Interpessoais nas disciplinas da Componente Sociocultural foram avaliadas 

como mostra o Gráfico XI.19, observando-se que a avaliação é sobretudo positiva, para 

ambos os grupos, apesar de os Docentes se revelarem ligeiramente mais satisfeitos com a 

Comunicação. É ainda possível verificar que o grau de satisfação é mais elevado na escola da 

Amadora I.  

Em Queluz são os Alunos que se revelam menos satisfeitos, pelo que se deve analisar a 

situação e intervir para que estes Alunos se sintam mais satisfeitos com o ambiente relacional 

na sala de aula, pois acredita-se que a satisfação com estes domínios potencia o bom 

desempenho. 

Gráfico XI.19: Avaliação das Aulas da Componente Componente Sociocultural 
 

 

Educação Física 

 Na disciplina de Educação Física a satisfação com as Relações Interpessoais pode 

observar-se no Gráfico XI.20, onde se verifica que ambos os grupos estão satisfeitos. Numa 

análise mais pormenorizada encontra-se que os Docentes da Amadora I são o grupo mais 

satisfeito e os Docentes de Queluz o menos satisfeito. 

À semelhança do anteriormente referido, apesar de a avaliação ser positiva importa 

melhorar, especialmente de acordo com a opinião dos Alunos, para que o ambiente relacional 

seja agradável e potenciador de motivação e sucesso. 
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Gráfico XI.20: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

 No Gráfico XI.21 verifica-se que os Docentes estão mais satisfeitos que os Alunos, 

sobretudo os de Queluz. Os Alunos de Queluz são o grupo menos satisfeito com as Relações 

Interpessoais, tal como foi revelado na avaliação das aulas da Componente Sociocultural, 

apesar de nesta componente a avaliação ser ainda menos positiva. Tal como anteriormente 

referido, é um aspecto a ter em conta, para se trabalhar com Alunos e Docentes, no sentido da 

alteração desta tendência e de um incremento das relações interpessoais positivas. 

Gráfico XI.21: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

Componente Tecnológica 
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Nas disciplinas da Componente Tecnológica as Relações Interpessoais são avaliadas 

como satisfatórias, apesar de menos satisfatórias do que nas restantes componentes lectivas. 

Os Docentes da Amadora I revelam-se menos satisfeitos com a Empatia (4,4). Tal como 

anteriormente referido, considera-se relevante que as relações interpessoais sejam muito 

satisfatórias para Alunos e Docentes, e que, em situações onde se detecte menor satisfação, 

deve ser compreendida a origem dessas opiniões e realizada intervenção potenciadora de um 

melhor clima relacional. 

Gráfico XI.22: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

 
CONTEÚDOS 

É de salientar que nas áreas de avaliação “Conteúdos”, “Avaliação” e “Actividades de 

Recuperação”, se verificou, de uma forma geral, um elevado número de respostas “Sem 

Opinião” e “Valores em Falta”. Consideramos que tal se deva ao facto de estas áreas se 

dirigirem apenas a alguns respondentes, apesar de os questionários serem comuns a todos. 

Deste modo, havia a indicação: “Se frequenta o processo de RVCC mas ainda não frequentou 

Formação Complementar o seu questionário termina aqui.” (QPA) e “Se é Técnico de RVC 

ou Mediador de EFA o seu questionário termina aqui.” (QPD). Apesar de a indicação ser 

dirigida terá havido alguma confusão na resposta, provavelmente por terem entendido que 

deveriam parar de responder. 

 

 

A avaliação da área Conteúdos foi realizada pelos Alunos e Docentes através da questão: 
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Relativamente aos CONTEÚDOS (matérias/assuntos) ministrados nas aulas deste(a) módulo/área-chave 
qual o seu Grau de Satisfação com: 

Subáreas 

42 A forma como os conteúdos se relacionam entre si neste(a) módulo/área-chave Articulação 

43 A importância deste módulo/área-chave/sessão para o curso/formação/processo Importância 

45 
Os conteúdos abordados no(a) módulo/área-chave são:   
Muito Difíceis / Difíceis / Ligeiramente Difíceis / Ligeiramente Fáceis / Fáceis / Muito Fáceis / SO 

Complexidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TGPSI, nas diversas subáreas dos Conteúdos, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 
Componente Sociocultural 

No Gráfico XI.23 verifica-se que os Alunos estão mais satisfeitos com a Articulação e 

Complexidade, avaliando os conteúdos como mais fáceis, contudo, não os consideram tão 

importantes para o curso como os Docentes, o que deve ser analisado e tido em conta numa 

futura intervenção. Ao nível das escolas, os Alunos de Queluz dão menos Importância aos 

conteúdos, o que necessita de ser melhorado.  

 
Gráfico XI.23: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Educação Física 

 Na disciplina de Educação Física a satisfação com os Conteúdos pode observar-se no 

Gráfico XI.24, verificando-se que os Docentes estão mais satisfeitos que os Alunos, de uma 

forma geral, considerando os conteúdos mais difíceis do que os Alunos.  

É de notar que os Alunos avaliam os conteúdos destas disciplinas como menos 

importantes, o que importa ter em conta, pois pode explicar alguma desmotivação. 
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Gráfico XI.24: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

 A avaliação das aulas da Componente Científica pode observar-se no Gráfico XI.25, 

verificando-se que os Docentes estão mais satisfeitos com esta área do que os Alunos, em 

especial ao nível da Importância.  

 Seria positivo que os Alunos considerassem os conteúdos mais importantes e que se 

revelassem igualmente mais satisfeitos com a articulação, ou seja, a forma como os conteúdos 

se relacionam entre si. 

 
Gráfico XI.25: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

A avaliação dos Conteúdos nas disciplinas da Componente Tecnológica pode 

observar-se no Gráfico XI.26, verificando-se que a Importância é a subárea que reúne um 

grau de satisfação mais elevado, o que representa um aspecto muito positivo. Não se 

verificam diferenças relevantes entre a avaliação nas duas escolas. Pode ainda observar-se que 

os Docentes consideram os conteúdos mais difíceis do que os Alunos. 

Gráfico XI.26: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

 
AVALIAÇÃO 

Relativamente à área da Avaliação a questão colocada aos Alunos e aos Docentes foi: 
Concorda com as afirmações relativas à AVALIAÇÃO deste(a) módulo/área-chave?  Subáreas 

46 Sinto-me satisfeito com os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave Resultados 

47 
Conseguir boas notas neste(a) módulo/área-chave comparativamente aos(às) outros(as) módulos/áreas-
chave é: Mto Difícil - Difícil - Ligeiramente Difícil - Ligeiramente Fácil - Fácil - Muito Fácil - SO 

Resultados Comparados 

48 Os critérios de avaliação estão bem definidos pelo(a) professor(a)/formador(a) à partida Explicitação de Critérios 

49 
Os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave estão de acordo com o esperado? Mto Piores - Piores 
- Lig. Piores - Lige. Melhores - Melhores - Muito Melhores - SO 

Expectativas 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TGPSI, nas diversas subáreas da Avaliação, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

 

 



Análise por Curso – EP – XI – Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos    841 

 

Relatório ApQ  GIPE 

Componente Sociocultural 

A satisfação com a Avaliação nesta componente está ilustrada no Gráfico XI.27, e 

verifica-se que, no geral, os Alunos estão mais satisfeitos, apesar de os valores não serem 

muito elevados. Para os Docentes a Explicitação de Critérios é a subárea com uma avaliação 

mais positiva. Nota-se ainda que apesar de os Docentes se mostraem satisfeitos com os 

resultados obtidos, estes encontram-se ligeiramente piores que o esperado. 

Gráfico XI.27: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

Educação Física 

 Na disciplina de Educação Física, a satisfação com a Avaliação pode observar-se no 

Gráfico III.28, onde se verifica que os Alunos estão ligeiramente mais satisfeitos. Pode ainda 

observar-se que os Docentes estão ligeiramente insatisfeitos com as Expectativas, ou seja, 

esperavam melhores resultados destas turmas, além de considerarem existem melhores 

resultados noutras disciplinas. 

Em relação aos resultados por escola, não se verificam diferenças relevantes. 
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Gráfico XI.28: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

Na Componente Científica pode observar-se que a avaliação é semelhante para os dois 

grupos, verificando-se apenas que os Docentes estão mais satisfeitos com a Explicitação de 

Critérios. Ao nível das escolas a satisfação de Alunos e Docentes com a Complexidade é 

menor na Amadora I, significando que consideram os conteúdos mais difíceis. É de notar que 

a satisfação com os resultados obtidos não é muito elevada, assim como com os resultados 

comparados. 

 
Gráfico XI.29: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

Os Alunos revelam-se mais satisfeitos com os Resultados Comparados e com as 

Expectativas, enquanto os Docentes avaliam positivamente a Explicitação de Critérios e 

consideram que os resultados desta turma não são melhores nesta disciplina do que nas 

restantes e que esperavam melhores resultados. Os Alunos não consideram fácil ter boas notas 

nestas disciplinas, em comparação com as restantes. 

 
Gráfico XI.30: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 
ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO  

No que respeita à área Actividades de Recuperação aos Alunos e Docentes foi 

colocada a questão: 
Concorda com as seguintes afirmações relativas às ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO (Apoios, PCF) Subáreas 

51 As actividades de recuperação são adequadas ao(à) módulo/área-chave Adequação 

52 O número de horas é suficiente Quantidade 

53 As actividades de recuperação são úteis Utilidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TGPSI, nas diversas subáreas das Actividades de Recuperação, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

A satisfação com as Actividades de Recuperação nas disciplinas da Componente 

Sociocultural é superior para os Docentes. Ao nível das escolas não existem diferenças 

relevantes. 

Face a esta avaliação dos Alunos importa perceber porque não se sentem mais 

satisfeitos com as Actividades de Recuperação das aulas desta componente. 
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Gráfico XI.31: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

Educação Física 

Apenas os Alunos deram a sua opinião em relação às Actividades de Recuperação, 

revelando-se satisfeitos com as actividades de recuperação. Verifica-se ainda que a avaliação 

é semelhante em ambas as escolas. 

 
Gráfico XI.32: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 
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Componente Científica 

Na Componente Científica pode observar-se que de uma forma geral os Docentes estão 

mais satisfeitos com as Actividades de Recuperação. Atendendo à avaliação realizada pelos 

Alunos revela-se negativa a opinião pouco satisfeita que têm em relação, sobretudo, à 

Adequação, mas também à Quantidade e Utilidade das Actividades de Recuperação. 

Gráfico XI.33: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

Componente Tecnológica 

Nesta componente as Actividades de Recuperação são avaliadas de forma semelhante 

por ambos os grupos. Relativamente às escolas o valor mais positivo é dado pelos Docentes 

de Queluz em relação à Utilidade, e o mais baixo (4,5) pelos Docentes da Amadora I em 

relação à Quantidade. Ainda assim, pode considerar-se uma avaliação positiva. 

Gráfico XI.34: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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XII – TÉCNICO DE HIGIENE E 
SEGURANÇA NO TRABALHO E 

AMBIENTE  
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XII. Técnico Higiene e Segurança no Trabalho e Ambiente (THSTA) 

Foram respondidos 616 Questionários Pedagógicos em aulas do curso de Técnico de 

Higiene e Segurança no Trabalho e Ambiente (THSTA), 583 por Alunos e 33 por Docentes. 

A distribuição das respostas por escola pode observar-se no Gráfico XII.1, onde se verifica 

que a maior percentagem de questionários respondidos encontra-se na escola do 

Entroncamento I. 

 
Gráfico XII.1: Questionários Pedagógicos por Escola 

Responderam relativamente às aulas do curso de THSTA 4 turmas, 2 do Lumiar e 2 do 

Entroncamento I. A distribuição dos questionários respondidos por ano frequentado pela 

turma pode observar-se no Gráfico XII.2, verificando-se que  52,4% dos questionários foram 

respondidos no por turmas do 1º ano. 

 
Gráfico XII.2: Questionários Pedagógicos por Escola 
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Relativamente às aulas onde em cada escola os questionários foram respondidos, 

podemos verificar na Tabela XII.1 o número de questionários respondidos por disciplina, em 

cada escola. 

Componente 
de Formação 

Disciplinas 

Escolas 

Total 
Entroncam. I Lumiar 

SC 

Português 37 21 58 
Inglês 36 32 68 

Área de Integração 42 33 75 

TIC 16 20 36 
Educação Física 23 34 57 

Total 154 140 294 

C 

Matemática 41 33 74 

Física e Química 15 19 34 
Total 56 52 108 

T 

Segurança e Higiene no Trabalho 40 20 60 
Ambiente e Métodos de Análise de Risco do Trab. 38 30 68 

Saúde Ocupacional e Ergonomia 23 0 23 
Estudo e Organização do Trabalho 63 0 63 

Total 164 50 214 

Total 374 242 616 

Tabela XII.1: Distribuição das respostas por Disciplina 

Seguidamente serão avaliadas as aulas acima referidas, do curso de THSTA, de acordo 

com cada Área de Avaliação definida: Metodologias, Materiais Didácticos, Desempenho 

do Docente, Desempenho da Turma, Relações Interpessoais, Conteúdos, Avaliação e 

Actividades de Recuperação. Cada Área de Avaliação será analisada nas três componentes 

do curso: Componente Sociocultural, Componente Científica e Componente Tecnológica. 

Na Componente Sociocultural decidiu analisar-se em separado a disciplina de Educação 

Física pelas diferenças que tem relativamente às restantes disciplinas desta componente, seja 

pelo espaço físico em que se desenvolve a maioria das aulas, pelos materiais necessários para 

o desenvolvimento das mesmas, pelas características da actividade desenvolvida - implica 

maior movimento, possibilidade de falar e interagir com os colegas - por oposição às restantes 

disciplinas desta componente que predominantemente ocorrem em sala de aula, implicam 

estar sentado, e utilizam suportes de papel e/ou informáticos para o desenvolvimento das 

aulas. 

As médias referem-se às respostas dadas “com opinião”, ou seja, entre 1 e 6, onde 1 

significa Muito Insatisfeito e 6 Muito Satisfeito, desta forma, a média pode tomar o valor 

mínimo de um e máximo de seis.  

Nos gráficos seguintes podemos observar nas colunas os valores médios de Alunos e 

Docentes para as componentes. As marcas (e.g., ◊ ∆ ○ *) representam o valor de satisfação 

médio de Alunos e Docentes em cada escola. 
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METODOLOGIAS 

As Metodologias foram avaliadas no Questionário Pedagógico de Alunos através da 

questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS utilizadas pelo(a) 
Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) deste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

12 A forma como explica a matéria/temas a abordar Exposição 

13 O grau de participação que posso ter nesta aula/sessão Participação 

14 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

15 A utilização de vários recursos (equipamentos multimédia, materiais didácticos)  Utilização de Recursos 

16 A adaptação dos métodos aos conteúdos a abordar Adequação 

 
E no Questionário Pedagógico de Docentes a questão colocada foi: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS que utiliza com esta(e) turma/grupo? Subáreas 

21 A forma como explica a(os) matéria/assuntos  Exposição 

22 O grau de participação que promove nas aulas/sessões com esta(e) turma/grupo Participação 

23 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

24 A utilização de vários recursos (eq. multimédia, mat. didácticos) para apoiar as(os) matérias/assuntos Utilização de Recursos 

25 A preocupação em adaptar os métodos aos conteúdos abordados Adequação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

THSTA, nas diversas subáreas das Metodologias, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 
 

Componente Sociocultural 

No Gráfico XII.3 pode verificar-se que os Docentes estão ligeiramente mais satisfeitos 

com as Metodologias usadas do que os Alunos, apesar de a satisfação ser elevada para ambos. 

Relativamente às escolas no Lumiar revelam-se ligeiramente mais satisfeitos, sobretudo os 

Docentes. Os Alunos do Entroncamento I mostram-se menos satisfeitos que os restantes 

respondentes. 

Gráfico XII.3: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
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Educação Física 

A avaliação é positiva e semelhante em ambos os grupos respondentes, nas duas 

escolas. Numa análise mais pormenorizada encontra-se que os Docentes do Entroncamento I 

são os mais satisfeitos, enquanto os Alunos avaliam mais negativamente a Utilização de 

Recursos. É de notar, enquanto aspecto negativo, a menor satisfação dos respondentes com a 

Utilização de Recursos. 

Gráfico XII.4: Avaliação das Aulas de Educação Física 
 

Componente Científica 

No Gráfico XII.5 pode verificar-se que são os Docentes a avaliar mais positivamente as 

Metodologias usadas em aula. Os Docentes do Entroncamento I são os mais satisfeitos, 

enquanto os Alunos do Lumiar são os menos satisfeitos. É preocupante a fraca satisfação dos 

Alunos com as metodologias usadas em aula, este ponto deve ser analisado e melhorado. 

 
Gráfico XII.5: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

Componente Tecnológica 
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Também nesta componente são os Docentes que se revelam mais satisfeitos. Não se 

verificam diferenças relevantes entre escolas, encontrando-se o valor mais baixo na avaliação 

feita pelos Alunos do Lumiar (4,3) para a subárea Participação. Apesar de a avaliação 

realizada pelos Alunos ser ligeiramente mais positiva nesta componente, é ainda de ter em 

conta, como aspecto menos positivo. 

Gráfico XII.6: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 
MATERIAIS DIDÁCTICOS 

 A área Materiais Didácticos foi avaliada no Questionário Pedagógico de Alunos e 

Docentes através da questão: 

Concorda com as afirmações relativas aos MATERIAIS DIDÁCTICOS (livros, sebentas, jogos) utilizados 
neste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

17 Os materiais usados são adequados ao(à) módulo/área-chave/sessão Adequação 

18 A quantidade de materiais disponibilizados é suficiente Quantidade 

19 Os materiais usados são apelativos Motivação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

THSTA, nas diversas subáreas dos Materiais Didácticos, para cada conjunto de disciplinas, 

das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

Como ilustra o Gráfico XII.7 os Docentes estão ligeiramente mais satisfeitos com os 

Materiais Didácticos nas aulas da Componente Sociocultural. Os valores de ambas as escolas 
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são semelhantes, encontrando-se a avaliação menos positiva nos Docentes do Lumiar em 

relação à Quantidade (4,5). 

Gráfico XII.7: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Educação Física 

No Gráfico XII.8, verifica-se que os Docentes estão mais satisfeitos com a Quantidade. 

Ao nível das escolas, os Alunos do Entroncamento I revelam-se menos satisfeitos com a 

Quantidade (3,8), enquanto os Docentes se mostram muito satisfeitos com este aspecto. 

Gráfico XII.8: Avaliação das Aulas de Educação Física 

Apesar de a avaliação ser positiva, seria desejável que os Alunos estivessem mais 

satisfeitos com os Materiais Didácticos, uma vez que são veículos de ensino e de 

aprendizagem, essenciais ao processo educativo. 
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Componente Científica 

 No Gráfico XII.9 pode observar-se que os Docentes estão mais satisfeitos, sobretudo 

com a Adequação. Os Alunos do Lumiar revelam-se menos satisfeitos com os Materiais 

Didácticos, e os Docentes do Entroncamento I são os respondentes mais satisfeitos sobretudo 

com a Adequação. 

É preocupante que os Alunos se revelem tão pouco satisfeitos com os materiais 

didácticos utilizados na Componente Científica. 

  
Gráfico XII.9: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 

Componente Tecnológica 

 O Gráfico XII.10 ilustra que os Docentes estão ligeiramente mais satisfeitos com esta 

área, especialmente ao nível da Adequação. De uma forma geral pode observar-se que a 

satisfação é superior no Entroncamento I. Os Alunos do Lumiar revelam-se menos satisfeitos. 

Importa perceber se existem realmente poucos materiais didácticos disponíveis, em 

especial na escola do Lumiar, no sentido de serem tomadas medidas para que a avaliação 

destes aspectos seja mais positiva. 
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Gráfico XII.10: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 
DESEMPENHO DOCENTE 

Relativamente à área do Desempenho Docente, os Alunos avaliaram o docente através 

da questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 Atenção disponibilizada durante as aulas/sessões Atenção 

23 Disponibilidade para ouvir os Alunos/Formandos/Adultos  Disponibilidade 

24 Forma como promove a participação Participação 

25 Assiduidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) Assiduidade 

26 Pontualidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) (não se atrasa) Pontualidade 

 

Os Docentes realizaram a sua auto-avaliação a partir da questão:  
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 A atenção disponibilizada aos Alunos/Formandos/Adultos durante as aulas/sessões Atenção 

23 A disponibilidade para ouvir os  Alunos/Formandos/Adultos Disponibilidade 

24 A forma como promove a participação  Participação 

25 A sua Assiduidade  Assiduidade 

26 A sua Pontualidade  Pontualidade 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

THSTA, nas diversas subáreas do Desempenho Docente, para cada conjunto de disciplinas, 

das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 
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Componente Sociocultural 

No Gráfico XII.11, pode verificar-se que ambos os grupos em ambas as escolas os 

respondentes estão muito satisfeitos com o Desempenho Docente na Componente 

Sociocultural, o que representa um aspecto muito positivo. 

 
Gráfico XII.11: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Educação Física 

 De acordo com o Gráfico XII.12 a satisfação é elevada, estando os Docentes mais 

satisfeitos com o seu desempenho. Em relação às escolas, os Docentes do Entroncamento I 

revelam-se muito satisfeitos (6) em todas as subáreas. Os Alunos do Lumiar revelam-se 

ligeiramente menos satisfeitos que os restantes, especialmente ao nível da Disponibilidade. 

Gráfico XII.12: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 
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Esta menor satisfação na avaliação dos Alunos, especialmente no Lumiar, é de ser tida 

em conta, uma vez que pode ser preditiva de piores resultados no decurso do ano lectivo. 

Componente Científica 

 A satisfação com o Desempenho Docente é elevada, na auto-avaliação feita pelos 

Docentes, como ilustra o Gráfico XII.13. Ao nível das escolas a satisfação é ligeiramente mais 

elevada no Entroncamento I. Os Alunos do Lumiar revelam-se menos satisfeitos ( x 4,2). 

Importa ter em conta que os Alunos se revelam satisfeitos com o desempenho dos 

professores, no entanto, a satisfação não é muito elevada, sobretudo no Lumiar, o que compõe 

um aspecto menos positivo, como anteriormente foi referido, que deve ser tido em atenção. 

 
Gráfico XII.13: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 

Componente Tecnológica 

De acordo com o Gráfico XII.14, a satisfação revelada com o Desempenho Docente é 

mais elevada no grupo docente. Relativamente à avaliação em cada escola, a satisfação é 

ligeiramente superior no Entroncamento I, enquanto no Lumiar os Alunos se revelam menos 

satisfeitos. 

Continuam a ser os Alunos do Lumiar a revelarem-se menos satisfeitos com o 

desempenho dos Docentes, apesar de nesta componente o desempenho ser ligeiramente 

melhor avaliado, ainda assim, representa um aspecto a ter em conta. 
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Gráfico XII.14: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 
DESEMPENHO DA TURMA 

Relativamente à área do Desempenho da Turma, os Alunos avaliaram-se a si próprios: 

Posicione-se relativamente às seguintes afirmações: Subáreas 

27 Estou satisfeito(a) com o meu desempenho neste módulo/área-chave/sessão Desempenho 

28 Sou assíduo(a) (não falto) Assiduidade 

29 Sou pontual (não me atraso) Pontualidade 

30 O interesse que sinto pelas aulas/sessões deste módulo/área-chave/sessão Interesse 

31 Para mim é fácil estar atento(a) nestas aulas/sessões Atenção 

32 Sinto que estou na aula/sessão de uma forma não perturbadora Comportamento 

33 Participo activamente nesta aula/sessão Participação 

 

Os Docentes realizaram a avaliação do Desempenho da Turma através da questão:  
Relativamente a esta TURMA qual o seu Grau de Satisfação com: Subáreas 

12 O trabalho desenvolvido em aula/sessão Desempenho 

15 O interesse que a(o) turma/grupo demonstra pelas suas aulas/sessões (Mt. Desinteresse/Mt. Interesse) Interesse 

16 É fácil manter esta(e) turma/grupo atenta(o) às suas aulas/sessões (Mt. Difícil/Mt. Fácil) Atenção 

17 O comportamento da(o) turma/grupo na aula/sessão  Comportamento 

18 A participação da(o) turma/grupo na aula/sessão Participação 

19 A assiduidade da(o) turma/grupo Assiduidade 

20 A pontualidade da(o) turma/grupo Pontualidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

THSTA, nas diversas subáreas do Desempenho da Turma, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 
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Componente Sociocultural 

O Desempenho da Turma foi avaliado nas disciplinas da Componente Sociocultural 

como mostra o Gráfico XII.15, observando-se que a avaliação de Alunos e Docentes é 

semelhante, verificando-se que para ambos os grupos a Atenção é a subárea menos 

satisfatória. 

De uma forma geral esta avaliação é positiva, apenas de notar os valores ligeiramente 

mais baixos ao nível da Motivação e Atenção, onde seria desejável que os Alunos se 

sentissem mais interessados pelas aulas e que fosse mais fácil prestar atenção a estas aulas. 

Gráfico XII.15: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

Educação Física 

No Gráfico XII.16 pode verificar-se que a avaliação da turma é positiva e semelhante 

para Alunos e Docentes. Numa análise mais detalhada aos dados encontra-se que os Docentes 

do Entroncamento I são os mais satisfeitos com o Desempenho da Turma, pontuando todas as 

áreas com 6 à excepção da Atenção, com média de 5. Na escola do Lumiar os Docentes 

mostram-se menos satisfeitos com a Motivação, Atenção e Comportamento. 

À semelhança do anteriormente referido, também em Educação Física seria positivo que 

a satisfação de Alunos e Docentes com a Atenção e Motivação fossem mais elevadas. 

Contudo é de referir como muito positiva a satisfação revelada pelos Docentes com o 

desempenho dos Alunos. 
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Gráfico XII.16: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

 Na Componente Científica a Motivação e a Atenção são as subáreas com menor grau de 

satisfação para os Alunos. Os valores de ambas as escolas são semelhantes, no entanto, são os 

Docentes do Lumiar que se revelam menos satisfeitos, enquanto os Docentes do 

Entroncamento I se revelam mais satisfeitos. 

Observa-se que, de uma forma geral, a satisfação com o desempenho dos Alunos é 

inferior para Alunos e Docentes na Componente Científica, o que representa um aspecto a ter 

em atenção, para compreender as razões desta diferença entre aulas do mesmo curso. Sendo 

sobretudo preocupante as baixas pontuações que os Alunos deram em relação à sua 

Motivação e Atenção nestas aulas. 

Gráfico XII.17: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

No Gráfico XII.18 verifica-se que os Docentes avaliaram o Desempenho da Turma mais 

positivamente do que os Alunos. Não se revelam diferenças relevantes entre escolas. 

Importa referir que a elevada satisfação dos Docentes é um aspecto positivo, contudo, a 

avaliação que os Alunos fazem da sua Motivação e Atenção representa ponto negativo. 

Gráfico XII.18: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS  

A área das Relações Interpessoais foi avaliada pelos Alunos e pelos Docentes através 

da questão: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente à RELAÇÃO INTERPESSOAL com o(a)… Subáreas 

39 Sinto que o(a) Professor(a) está disponível para me apoiar sempre que precisar Apoio 

40 Sinto que o(a) Professor(a) gosta da(o) nossa(o) turma/grupo Empatia 

41 É fácil conversar com este(a) Professor(a) Comunicação 

Nota: No QPD a palavra “Professor” é substituída por “Turma”. 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

THSTA, nas diversas subáreas das Relações Interpessoais, para cada conjunto de disciplinas, 

das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

 

Componente Sociocultural 

As Relações Interpessoais nas disciplinas da Componente Sociocultural foram avaliadas 

como mostra o Gráfico XII.19, observando-se que a avaliação é sobretudo positiva, para 
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ambos os grupos, revelando-se os Docentes ligeiramente mais satisfeitos. Os Docentes do 

Lumiar são o grupo mais satisfeito. 

Pode referir-se que esta avaliação é muito positiva, uma vez que um bom ambiente 

relacional em sala de aula pode ser um factor preditivo de sucesso. 

Gráfico XII.19: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

Educação Física 

 Na disciplina de Educação Física a satisfação com as Relações Interpessoais pode 

observar-se no Gráfico XII.20, onde se verifica que os Docentes estão muito satisfeitos. Numa 

análise mais pormenorizada encontra-se os Alunos do Lumiar são os menos satisfeitos, 

importa compreender as razões desta avaliação menos satisfatória. 

Gráfico XII.20: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

Componente Científica 

 No Gráfico XII.21 verifica-se que os Docentes estão mais satisfeitos que os Alunos. 

Numa avaliação por escola encontra-se que os Docentes do Entroncamento I são os mais 

satisfeitos com as Relações Interpessoais e os Alunos do Lumiar os menos satisfeitos. 
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É de referir que a avaliação que os Alunos fazem é ligeiramente preocupante, em 

especial na escola do Lumiar, uma vez que revelam pouca satisfação com as relações 

interpessoais com o Docentes, e o bom clima relacional na relação professor-aluno, é 

importante para a boa manutenção desta relação e consequentemente promotor de sucesso.  

Gráfico XII.21: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 
Componente Tecnológica 

Nas disciplinas da Componente Tecnológica as Relações Interpessoais são avaliadas 

como satisfatórias. O grau de satisfação é menor no Lumiar, sobretudo por parte dos Alunos, 

o que reapresenta um aspecto menos positivo, que importa ser analisado e corrigido. 

Gráfico XII.22: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

CONTEÚDOS 

É de salientar que nas áreas de avaliação “Conteúdos”, “Avaliação” e “Actividades de 

Recuperação”, se verificou, de uma forma geral, um elevado número de respostas “Sem 

Opinião” e “Valores em Falta”. Consideramos que tal se deva ao facto de estas áreas se 
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dirigirem apenas a alguns respondentes, apesar de os questionários serem comuns a todos. 

Deste modo, havia a indicação: “Se frequenta o processo de RVCC mas ainda não frequentou 

Formação Complementar o seu questionário termina aqui.” (QPA) e “Se é Técnico de RVC 

ou Mediador de EFA o seu questionário termina aqui.” (QPD). Apesar de a indicação ser 

dirigida terá havido alguma confusão na resposta, provavelmente por terem entendido que 

deveriam parar de responder. 

A avaliação da área Conteúdos foi realizada pelos Alunos e Docentes através da questão: 
Relativamente aos CONTEÚDOS (matérias/assuntos) ministrados nas aulas deste(a) módulo/área-chave 
qual o seu Grau de Satisfação com: 

Subáreas 

42 A forma como os conteúdos se relacionam entre si neste(a) módulo/área-chave Articulação 

43 A importância deste módulo/área-chave/sessão para o curso/formação/processo Importância 

45 
Os conteúdos abordados no(a) módulo/área-chave são:   
Muito Difíceis / Difíceis / Ligeiramente Difíceis / Ligeiramente Fáceis / Fáceis / Muito Fáceis / SO 

Complexidade 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

THSTA, nas diversas subáreas dos Conteúdos, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 
Componente Sociocultural 

No Gráfico XII.23 verifica-se que ambos os grupos estão satisfeitos com a Avaliação à 

Componente Socioculotural, apenas ao nível da Complexidade os resultados são mais baixos, 

significando que os conteúdos não são considerados muito fáceis. 

Gráfico XII.23: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

Educação Física 

Na disciplina de Educação Física a satisfação com os Conteúdos pode observar-se no 

Gráfico XII.24, verificando-se que a Importância é mais satisfatória para os Docentes e que os 

Alunos consideram os conteúdos mais fáceis. Os Alunos do Entroncamento I avaliam a 
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Importância como menos satisfatória, o que representa um aspecto menos positivo, uma vez 

que a satisfação com a importância dos conteúdos da disciplina para o curso pode contribuir 

para a motivação e bom desempenho dos Alunos. 

Gráfico XII.24: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

 A avaliação das aulas da Componente Científica pode observar-se no Gráfico XII.25, 

verificando-se que os Docentes estão mais satisfeitos com esta área do que os Alunos.  

Gráfico XII.25: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

Especialmente por parte dos Alunos a satisfação com a Articulação dos Conteúdos, ou 

seja, a forma como estes se relacionam entre módulos, e com a sua Importância para o curso, 

é baixa. O que constitui um aspecto negativo, que deve ser analisado e melhorado. 

Componente Tecnológica 
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A avaliação dos Conteúdos nas disciplinas da Componente Tecnológica pode 

observar-se no Gráfico XII.26 verificando-se que a Importância é a subárea que reúne um 

grau de satisfação mais elevado, constituindo um ponto muito positivo. Não se verificam 

diferenças relevantes entre a avaliação nas duas escolas, apenas de referir que os Alunos e 

Docentes do Lumiar estão menos satisfeitos com a Articulação, o que constitui um aspecto 

negativo que deve ser tido em consideração.  

 
Gráfico XII.26: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 

 
AVALIAÇÃO 

Relativamente à área da Avaliação a questão colocada aos Alunos e aos Docentes foi: 
Concorda com as afirmações relativas à AVALIAÇÃO deste(a) módulo/área-chave?  Subáreas 

46 Sinto-me satisfeito com os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave Resultados 

47 
Conseguir boas notas neste(a) módulo/área-chave comparativamente aos(às) outros(as) módulos/áreas-
chave é: Mto Difícil - Difícil - Ligeiramente Difícil - Ligeiramente Fácil - Fácil - Muito Fácil - SO 

Resultados Comparados 

48 Os critérios de avaliação estão bem definidos pelo(a) professor(a)/formador(a) à partida Explicitação de Critérios 

49 
Os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave estão de acordo com o esperado? Mto Piores - Piores 
- Lig. Piores - Lige. Melhores - Melhores - Muito Melhores - SO 

Expectativas 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

THSTA, nas diversas subáreas da Avaliação, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 
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A satisfação com a Avaliação nesta componente está ilustrada no Gráfico XII.27, e 

verifica-se que a Explicitação de Critérios é a subárea mais satisfatória, o que é bastante 

positivo, sobretudo no caso dos Alunos. Já as Expectativas reuném menor satisfação, 

sobretudo pelos Docentes, apesar de os resultados não serem tão elevados quanto o esperado, 

são considerados muito satisfatórios pelos Docentes e também positivamente avaliados pelos 

Alunos. 

Gráfico XII.27: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

 

Educação Física 

 Na disciplina de Educação Física a satisfação com a Avaliação pode observar-se no 

Gráfico III.28, onde se verifica que os Docentes estão mais satisfeitos com os Resultados, 

apesar de não serem tão bons como o esperado. Os Docentes do Entroncamento I estão muito 

satisfeitos com todas as subáreas (não deram opinião em relação às Expectativas). De uma 

forma geral, pode considerar-se a avaliação positiva. 
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Gráfico XII.28: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

Componente Científica 

 Na Componente Científica pode observar-se que apenas a Explicitação de Critérios é 

mais satisfatória, apesar de para os Alunos a satisfação ser inferior, o que não é um aspecto 

positivo. Ao nível dos Resultados e Resultados Comparados, os Alunos revelam-se 

ligeiramente insatisfeitos, e a avaliação dos Docentes também não é elevada, constituindo 

estes dados um ponto pouco positivo a ser tido em conta.  

Ao nível das escolas, os Docentes do Entroncamento I revelam-se menos satisfeitos 

com os Resultados Comparados e Expectativas.  

Gráfico XII.29: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

Componente Tecnológica 

Nesta componente os Docentes revelam-se muito satisfeitos com os Resultados das 

turmas, o que representa um aspecto muito favorável. No entanto, quando comparam os 
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resultados desta turma nesta disciplina com as restantes, os Docentes revelam-se menos 

satisfeitos, assim como os Alunos quando comparam os resultados obtidos nestas disciplinas 

com as restantes disciplinas. A Explicitação de Critérios é positivamente avaliada, 

representando um aspecto positivo. 

Comparando as escolas, encontra-se que os Docentes do Lumiar se encontram 

insatisfeitos com os Resultados Comparados e as Expectativas. 

Gráfico XII.30: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 
ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO  

No que respeita à área Actividades de Recuperação aos Alunos e Docentes foi 

colocada a questão: 
Concorda com as seguintes afirmações relativas às ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO (Apoios, PCF) Subáreas 

51 As actividades de recuperação são adequadas ao(à) módulo/área-chave Adequação 

52 O número de horas é suficiente Quantidade 

53 As actividades de recuperação são úteis Utilidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

THSTA, nas diversas subáreas das Actividades de Recuperação, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

A satisfação com as Actividades de Recuperação nas disciplinas da Componente 

Sociocultural é ligeiramente superior para os Alunos, o que é positivo, apesar de ser de notar 

que os Docentes se revelam menos satisfeitos com a Adequação das actividades, um aspecto 
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menos favorável que deve ser analisado. Ao nível das escolas não existem diferenças 

relevantes, apenas se encontra numa análise mais detalhada dos dados que os Docentes do 

Entroncamento I estão menos satisfeitos com a Adequação. 

Gráfico XII.31: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

 

Educação Física 

Os Docentes revelam-se muito satisfeitos com esta área, contudo, os Alunos evidenciam 

menor satisfação, o que representa um dado preocupante, a ser analisado e corrigido. Os 

Alunos do Lumiar são os menos satisfeitos, enquanto os Docentes do Entroncamento se 

revelam os mais satisfeitos com a Adequação e Quantidade, sem opinião relativa à Utilidade. 

Gráfico XII.32: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 
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 Nesta Componente a satisfação com as actividades de recuperação é inferior, 

especialmente para os Docentes, o que representa um aspecto negativo. A Quantidade é o 

aspecto pior avaliado pelos Docentes, especialmente no Entroncamento I. 

 
Gráfico XII.33: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 

Componente Tecnológica 

Nesta componente as Actividades de Recuperação são avaliadas muito positivamente 

pelos Docentes, apesar de apenas os do Entroncamento I terem dado opinião. É de notar que 

os Alunos se revelam menos satisfeitos, em especial na escola do Lumiar (<4), 

considerando-se um aspecto menos positivo. 

Gráfico XII.34: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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XIII – TÉCNICO DE MULTIMÉDIA  
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XI. Técnico de Multimédia (TM) 

Foram respondidos 708 Questionários Pedagógicos em aulas do curso de Técnico de 

Multimédia (TM), 652 por Alunos e 56 por Docentes. A distribuição das respostas por escola 

pode observar-se no Gráfico XIII.1, onde se verifica que a maior percentagem de 

questionários respondidos encontra-se na escola da Venda Nova. 

 
Gráfico XIII.1: Questionários Pedagógicos por Escola 

Responderam relativamente às aulas do curso de Técnico de Multimédia 4 turmas, 2 do 

Lumiar e 2 do Entroncamento I. A distribuição dos questionários respondidos por ano 

frequentado pela turma pode observar-se no Gráfico XIII.2, verificando-se que  52,4% dos 

questionários foram respondidos no por turmas do 1º ano. 

 
Gráfico XIII.2: Questionários Pedagógicos por Escola 
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Relativamente às aulas onde em cada escola os questionários foram respondidos, 

podemos verificar na Tabela XIII.1 o número de questionários respondidos por disciplina, em 

cada escola. 

Componente 
de Formação 

Disciplinas 

Escolas 

Total 
Entroncam. I Lumiar 

SC 

Português 17 40 57 
Inglês 17 49 66 

Área de Integração 7 51 58 

TIC 0 27 27 
Educação Física 16 34 50 

Total 57 201 258 

C 

Matemática 15 49 64 

Física 0 48 48 

História da Cultura e das Artes 18 54 72 
Total 33 151 184 

T 

Sistema de Informação e Multimédia 15 46 61 
Design, Comunicação e Audiovisuais 36 43 79 

Téc. de Multimédia 14 57 71 
Projecto e Produção Multimédia 35 20 55 

Total 100 166 266 

Total 190 518 708 

Tabela XIII.1: Distribuição das respostas por Disciplina 

 

Seguidamente serão avaliadas as aulas acima referidas, do curso de Técnico de 

Multimédia, de acordo com cada Área de Avaliação definida: Metodologias, Materiais 

Didácticos, Desempenho do Docente, Desempenho da Turma, Relações Interpessoais, 

Conteúdos, Avaliação e Actividades de Recuperação. Cada Área de Avaliação será 

analisada nas três componentes do curso: Componente Sociocultural, Componente Científica 

e Componente Tecnológica. 

Na Componente Sociocultural decidiu analisar-se em separado a disciplina de Educação 

Física pelas diferenças que tem relativamente às restantes disciplinas desta componente, seja 

pelo espaço físico em que se desenvolve a maioria das aulas, pelos materiais necessários para 

o desenvolvimento das mesmas, pelas características da actividade desenvolvida - implica 

maior movimento, possibilidade de falar e interagir com os colegas - por oposição às restantes 

disciplinas desta componente que predominantemente ocorrem em sala de aula, implicam 

estar sentado, e utilizam suportes de papel e/ou informáticos para o desenvolvimento das 

aulas. 

As médias referem-se às respostas dadas “com opinião”, ou seja, entre 1 e 6, onde 1 

significa Muito Insatisfeito e 6 Muito Satisfeito, desta forma, a média pode tomar o valor 

mínimo de um e máximo de seis.  
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Nos gráficos seguintes podemos observar nas colunas os valores médios de Alunos e 

Docentes para as componentes. As marcas (e.g., ◊ ∆ ○ *) representam o valor de satisfação 

médio de Alunos e Docentes em cada escola. 

 
METODOLOGIAS 

As Metodologias foram avaliadas no Questionário Pedagógico de Alunos através da 

questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS utilizadas pelo(a) 
Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) deste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

12 A forma como explica a matéria/temas a abordar Exposição 

13 O grau de participação que posso ter nesta aula/sessão Participação 

14 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

15 A utilização de vários recursos (equipamentos multimédia, materiais didácticos)  Utilização de Recursos 

16 A adaptação dos métodos aos conteúdos a abordar Adequação 

E no Questionário Pedagógico de Docentes a questão colocada foi: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS que utiliza com esta(e) turma/grupo? Subáreas 

21 A forma como explica a(os) matéria/assuntos  Exposição 

22 O grau de participação que promove nas aulas/sessões com esta(e) turma/grupo Participação 

23 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

24 A utilização de vários recursos (eq. multimédia, mat. didácticos) para apoiar as(os) matérias/assuntos Utilização de Recursos 

25 A preocupação em adaptar os métodos aos conteúdos abordados Adequação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Multimédia, nas diversas subáreas das Metodologias, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 
 

 

Componente Sociocultural 

No Gráfico XIII.3 pode verificar-se que os Docentes estão mais satisfeitos com as 

Metodologias usadas do que os Alunos. Relativamente às escolas, na Venda Nova revelam-se 

ligeiramente mais satisfeitos, sobretudo os Docentes. Os Alunos de Queluz mostram-se 

menos satisfeitos que os restantes respondentes ( x =3,8). 

A menor satisfação dos Alunos é um aspecto preocupante, especialmente dos Alunos de 

Queluz, uma vez que, a satisfação com as metodologias usadas pode ter um impacto na 

motivação e no desenvolvimento das aprendizagens. 
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Gráfico XIII.3: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

 

Educação Física 

 No Gráfico XIII.3 pode observar-se que os Docentes estão mais satisfeitos com as 

Metodologias usadas, revelando-se os Alunos ligeiramente satisfeitos. Relativamente às 

escolas observa-se que o nível de satisfação é mais elevado na Venda Nova, especialmente 

pelos Docentes, enquanto em Queluz os Alunos se mostram menos satisfeitos ( x =3,7). 

Tal como anteriormente referido, seria um indicador mais positivo que os Alunos se 

revelassem mais satisfeitos com as Metodologias, especialmente na escola de Queluz. 

Gráfico XIII.4: Avaliação das Aulas de Educação Física 
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Componente Científica 

Nesta componente verifica-se que a satisfação com as Metodologias é inferior. Os 

Docentes estão mais satisfeitos com a Exposição e Participação, enquanto para os Alunos a 

Utilização de Recursos é mais satisfatória. Em relação às escolas não se encontram diferenças 

relevantes. A reduzida satisfação dos Docentes com a Utilização de Recursos é um aspecto 

negativo, que deve ser tido em conta, no sentido de se perceber se os recursos necessários não 

existem, ou não existem em quantidade suficiente. 

Gráfico XIII.5: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
 

Componente Tecnológica 

De acordo com o Gráfico XIII.6 os Docentes revelam-se ligeiramente mais satisfeitos. 

Não se verificam diferenças relevantes entre escolas, encontrando-se o valor mais baixo na 

avaliação feita pelos Docentes da Venda Nova para a subárea Utilização de Recursos (3,9), o 

que necessita, tal como referido no ponto anterior, de ser analisado. 

Gráfico XIII.6: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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MATERIAIS DIDÁCTICOS 

 A área Materiais Didácticos foi avaliada no Questionário Pedagógico de Alunos e 

Docentes através da questão: 
Concorda com as afirmações relativas aos MATERIAIS DIDÁCTICOS (livros, sebentas, jogos) utilizados 
neste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

17 Os materiais usados são adequados ao(à) módulo/área-chave/sessão Adequação 

18 A quantidade de materiais disponibilizados é suficiente Quantidade 

19 Os materiais usados são apelativos Motivação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Multimédia, nas diversas subáreas dos Materiais Didácticos, para cada conjunto 

de disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

Como ilustra o Gráfico XIII.7 os Docentes estão mais satisfeitos com os Materiais 

Didácticos nas aulas da Componente Sociocultural. Os valores de ambas as escolas são 

semelhantes, encontrando-se a avaliação menos positiva nos Alunos de Queluz em relação à 

Motivação (3,4). A avaliação que os Alunos fazem dos materiais é algo preocupante, uma vez 

que a sua satisfação com estes é reduzida, sobretudo ao nível da Motivação. Ora, os materiais 

didácticos usados devem ser apelativos para os Alunos, sob pena de não cativarem a sua 

atenção quando assim não o é. 

Gráfico XIII.7: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
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Educação Física 

No Gráfico XIII.8, verifica-se que os Docentes estão insatisfeitos com esta área, 

sobretudo na escola da Venda Nova, o que representa um aspecto negativo, sobretudo numa 

disciplina de cariz prático, onde os materiais são essenciais ao desenvolvimento das 

actividades lectivas. Apesar de a avaliação das escolas ser semelhante, os Alunos de Queluz 

estão ligeiramente mais satisfeitos com a Adequação e a Quantidade. 

Gráfico XIII.8: Avaliação das Aulas de Educação Física 

 

Componente Científica 

 No Gráfico XIII.9 pode observar-se que as avaliações são semelhantes para Alunos e 

Docentes, apenas a Quantidade é menos satisfatória para os Docentes. Ao nível das escolas 

não existem diferenças relevantes, somente se pode referir que os Docentes da Venda Nova 

estão menos satisfeitos com a Quantidade e os Docentes de Queluz revelam-se mais 

satisfeitos com a Adequação. Uma vez que a avaliação não é muito satisfatória deve ter-se em 

atenção, especialmente ao nível da Quantidade. 

 
Gráfico XIII.9: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

 O Gráfico XIII.10 ilustra que os Docentes estão mais satisfeitos com esta área, 

encontrando-se os valores mais baixos de satisfação nos Alunos de Queluz ao nível da 

Quantidade e da Motivação, o que evidencia um aspecto negativo, como anteriormente foi 

referido, e que deve ser analisado. 

Gráfico XIII.10: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 
DESEMPENHO DOCENTE 

Relativamente à área do Desempenho Docente, os Alunos avaliaram o docente através 

da questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 Atenção disponibilizada durante as aulas/sessões Atenção 

23 Disponibilidade para ouvir os Alunos/Formandos/Adultos  Disponibilidade 

24 Forma como promove a participação Participação 

25 Assiduidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) Assiduidade 

26 Pontualidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) (não se atrasa) Pontualidade 
 

Os Docentes realizaram a sua auto-avaliação a partir da questão:  
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 A atenção disponibilizada aos Alunos/Formandos/Adultos durante as aulas/sessões Atenção 

23 A disponibilidade para ouvir os  Alunos/Formandos/Adultos Disponibilidade 

24 A forma como promove a participação  Participação 

25 A sua Assiduidade  Assiduidade 

26 A sua Pontualidade  Pontualidade 
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Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Multimédia, nas diversas subáreas do Desempenho Docente, para cada conjunto 

de disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 
 

Componente Sociocultural 

No Gráfico XIII.11 pode verificar-se os Docentes estão muito satisfeitos com o seu 

Desempenho. Ao nível das escolas, são os Alunos de Queluz que se revelam menos 

satisfeitos, representando um aspecto menos positivo que deve ser tido em conta. 

 
Gráfico XIII.11: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Educação Física 

 De acordo com o Gráfico XIII.12 são sobretudo os Docentes que se revelam muito 

satisfeitos. Os Alunos de Queluz pontuam o Desempenho Docente numa média de 3,7. À 

semelhança do anteriormente referido, é necessário atender a esta situação, pois a satisfação 

revelada pelos Alunos é baixa, sobretudo na escola de Queluz. 

Gráfico XIII.12: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 
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Componente Científica 

 A satisfação com o Desempenho Docente é positiva, especialmente ao nível da 

Assiduidade Pontualidade. Os Docentes da Queluz revelam-se ligeiramente menos satisfeitos 

com a Atenção e com a Disponibilidade. A avaliação das aulas desta componente é mais 

favorável do que a anterior. 

Gráfico XIII.13: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
 
Componente Tecnológica 

 De acordo com o Gráfico XIII.14, nesta componente a satisfação dos Alunos é superior 

às anteriores. A satisfação é mais elevada no grupo docente, contudo os Alunos também se 

revelam satisfeitos. Relativamente à avaliação em cada escola as diferenças não são 

relevantes.  

Gráfico XIII.14: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 



Análise por Curso – EP – XIII – Técnico de Multimédia    882 

 

Relatório ApQ  GIPE 

DESEMPENHO DA TURMA 

Relativamente à área do Desempenho da Turma, os Alunos avaliaram-se a si próprios: 
Posicione-se relativamente às seguintes afirmações: Subáreas 

27 Estou satisfeito(a) com o meu desempenho neste módulo/área-chave/sessão Desempenho 

28 Sou assíduo(a) (não falto) Assiduidade 

29 Sou pontual (não me atraso) Pontualidade 

30 O interesse que sinto pelas aulas/sessões deste módulo/área-chave/sessão Interesse 

31 Para mim é fácil estar atento(a) nestas aulas/sessões Atenção 

32 Sinto que estou na aula/sessão de uma forma não perturbadora Comportamento 

33 Participo activamente nesta aula/sessão Participação 
 

Os Docentes realizaram a avaliação do Desempenho da Turma através da questão:  
Relativamente a esta TURMA qual o seu Grau de Satisfação com: Subáreas 

12 O trabalho desenvolvido em aula/sessão Desempenho 

15 O interesse que a(o) turma/grupo demonstra pelas suas aulas/sessões (Mt. Desinteresse/Mt. Interesse) Interesse 

16 É fácil manter esta(e) turma/grupo atenta(o) às suas aulas/sessões (Mt. Difícil/Mt. Fácil) Atenção 

17 O comportamento da(o) turma/grupo na aula/sessão  Comportamento 

18 A participação da(o) turma/grupo na aula/sessão Participação 

19 A assiduidade da(o) turma/grupo Assiduidade 

20 A pontualidade da(o) turma/grupo Pontualidade 

 
Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Multimédia, nas diversas subáreas do Desempenho da Turma, para cada 

conjunto de disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 
 

 

Componente Sociocultural 

O Desempenho da Turma foi avaliado nas disciplinas da Componente Sociocultural 

como mostra o Gráfico XIII.15, os Alunos estão mais satisfeitos com a Assiduidade e 

Pontualidade, mas nas restantes subáreas a avaliação é semelhante em ambos os grupos. Em 

relação às escolas a avaliação é menos positiva na escola de Queluz, por parte dos Alunos em 

relação à Motivação, Atenção e Participação, o que evidencia um aspecto negativo. 

Gráfico XIII.15: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
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Educação Física 

 No Gráfico XIII.16 pode verificar-se que os Docentes estão mais satisfeitos com a 

subárea do Desempenho, enquanto os Alunos estão mais satisfeitos com a Pontualidade, 

Comportamento e Participação. Na escola da Venda Nova a satisfação com a Atenção e com 

o Comportamento é superior. Os valores mais baixos de satisfação dados pelos Docentes da 

Venda Nova em relação ao Comportamento, Assiduidade e Participação, representando esta 

avaliação um aspecto menos positivo. 

Gráfico XIII.16: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 
 

 

Componente Científica 

 De acordo com o Gráfico XIII.17 a avaliação desta área não é muito elevada, excepção 

feita à opinião dos Alunos em relação à Assiduidade, Pontualidade e Comportamento. Para os 

Docentes a Assiduidade e Pontualidade são os aspectos menos positivos. Ao nível das escolas 

verifica-se que são os Docentes da Venda Nova que estão insatisfeitos com a Assiduidade e 

Pontualidade ( x =3,3). A fraca satisfação dos Alunos com a Motivação e Atenção são pontos 

negativos, uma vez que estes aspectos são muito relevantes para o bom processo educativo. 
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Gráfico XIII.17: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 
 

Componente Tecnológica 

No Gráfico XIII.18 verifica-se que os Alunos estão mais satisfeitos com o Desempenho 

da Turma, o que pode ser considerado positivo, uma vez que os Alunos se revelam satisfeitos 

consigo próprios. No entanto, os Docentes manifestam-se pouco satisfeitos, o que representa 

um dado desfavorável. Foram sobretudo os Docentes da Venda Nova a revelar-se menos 

satisfeitos, pelo que importa analisar e compreender os motivos desta avaliação. 

Gráfico XIII.18: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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RELAÇÕES INTERPESSOAIS  

A área das Relações Interpessoais foi avaliada pelos Alunos e pelos Docentes através 

da questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente à RELAÇÃO INTERPESSOAL com o(a)… Subáreas 

39 Sinto que o(a) Professor(a) está disponível para me apoiar sempre que precisar Apoio 

40 Sinto que o(a) Professor(a) gosta da(o) nossa(o) turma/grupo Empatia 

41 É fácil conversar com este(a) Professor(a) Comunicação 

Nota: No QPD a palavra “Professor” é substituída por “Turma”. 
 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Multimédia, nas diversas subáreas das Relações Interpessoais, para cada 

conjunto de disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

As Relações Interpessoais nas disciplinas da Componente Sociocultural foram avaliadas 

como mostra o Gráfico XIII.19, observando-se que a avaliação é sobretudo positiva, para 

ambos os grupos, apesar de os Docentes se revelarem ligeiramente mais satisfeitos.  

Os respondentes da escola da Venda Nova mostram-se mais satisfeitos, enquanto os 

Alunos de Queluz são os menos satisfeitos, o que representa um aspecto negativo, uma vez 

que o ambiente relacional na sala de aula tem um impacto no desenvolvimento positivo do 

processo de aprendizagem dos Alunos. 

 
Gráfico XIII.19: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Educação Física 
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 Na disciplina de Educação Física a satisfação com as Relações Interpessoais pode 

observar-se no Gráfico XIII.20, onde se verifica que os Docentes estão mais satisfeitos do que 

os Alunos. A avaliação das Relações Interpessoais é mais elevada na Venda Nova, 

especialmente pelos Docentes. Os Alunos de Queluz revelam os menos satisfeitos (<3,7). Esta 

menos satisfação com as relações interpessoais, por parte dos Alunos, como referido no ponto 

anterior é um aspecto negativo, que deve ser analisado e corrigido. 

Gráfico XIII.20: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

 No Gráfico XIII.21 verifica-se que ambos os grupos avaliam positivamente as Relações 

Interpessoais, a avaliação das duas escolas é semelhante, encontrando-se os valores mais 

elevados nas repostas dos Docentes de Queluz, e os valores mais baixos são dados pelos 

Alunos da Venda Nova ( x =4,5), ainda assim, são positivos. 

Gráfico XIII.21: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

Nas disciplinas da Componente Tecnológica as Relações Interpessoais são avaliadas 

como satisfatórias, o que é positivo. Os valores de ambas as escolas são semelhantes, sendo a 

avaliação da Venda Nova ligeiramente superior. 

 
Gráfico XIII.22: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 
CONTEÚDOS 

É de salientar que nas áreas de avaliação “Conteúdos”, “Avaliação” e “Actividades de 

Recuperação”, se verificou, de uma forma geral, um elevado número de respostas “Sem 

Opinião” e “Valores em Falta”. Consideramos que tal se deva ao facto de estas áreas se 

dirigirem apenas a alguns respondentes, apesar de os questionários serem comuns a todos. 

Deste modo, havia a indicação: “Se frequenta o processo de RVCC mas ainda não frequentou 

Formação Complementar o seu questionário termina aqui.” (QPA) e “Se é Técnico de RVC 

ou Mediador de EFA o seu questionário termina aqui.” (QPD). Apesar de a indicação ser 

dirigida terá havido alguma confusão na resposta, provavelmente por terem entendido que 

deveriam parar de responder. 

 

A avaliação da área Conteúdos foi realizada pelos Alunos e Docentes através da questão: 
Relativamente aos CONTEÚDOS (matérias/assuntos) ministrados nas aulas deste(a) módulo/área-chave 
qual o seu Grau de Satisfação com: 

Subáreas 

42 A forma como os conteúdos se relacionam entre si neste(a) módulo/área-chave Articulação 

43 A importância deste módulo/área-chave/sessão para o curso/formação/processo Importância 

45 
Os conteúdos abordados no(a) módulo/área-chave são:   
Muito Difíceis / Difíceis / Ligeiramente Difíceis / Ligeiramente Fáceis / Fáceis / Muito Fáceis / SO 

Complexidade 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Multimédia, nas diversas subáreas dos Conteúdos, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 
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Componente Sociocultural 

No Gráfico XIII.23 verifica-se que os Docentes estão mais satisfeitos com os Conteúdos 

e que os Alunos os consideram mais complexos. A avaliação desta área é mais positiva na 

escola da Venda Nova, enquanto em Queluz os Alunos estão menos satisfeitos ( x =3,5), o que 

representa um aspecto negativo, sobretudo em relação à Articulação e Importância dos 

conteúdos, uma vez que seria desejável que os Alunos estivessem muito satisfeitos com 

ambos os aspectos. 

 
Gráfico XIII.23: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Educação Física 

 Na disciplina de Educação Física a satisfação com os Conteúdos pode observar-se no 

Gráfico XIII.24, verificando-se que os Docentes estão mais satisfeitos com os Conteúdos, 

apesar de os considerarem mais difíceis do que os Alunos. São sobretudo os Docentes da 

Venda Nova a revelarem-se mais satisfeitos, enquanto os Alunos de Queluz se mostram 

menos satisfeitos com a Articulação e Importância. 

Os baixos valores de satisfação dos Alunos com os conteúdos de educação física são um 

aspecto negativo que pode levar a alguma desmotivação, ou fraca participação nas aulas, 

especialmente no caso dos Alunos de Queluz, que se revelam menos satisfeitos. 
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Gráfico XIII.24: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 
 

 

Componente Científica 

 A avaliação das aulas da Componente Científica pode observar-se no Gráfico XIII.25, 

verificando-se que os Docentes estão mais satisfeitos com esta área do que os Alunos, que se 

revelam ligeiramente satisfeitos, especialmente, ao nível da Importância que atribuem a estes 

conteúdos para o curso. Era desejável que os Alunos percebessem os conteúdos destas 

disciplinas como mais importantes, pois tal poderia aumentar o seu empenho nas aulas. 

Gráfico XIII.25: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

 A avaliação dos Conteúdos nas disciplinas da Componente Tecnológica pode 

observar-se no Gráfico XIII.26, verificando-se que os Docentes estão mais satisfeitos com 

esta área, apesar de os Alunos também se revelarem satisfeitos, o que é positivo. Comparando 

as escolas encontra-se que o grau de satisfação é mais elevado na Venda Nova, para Alunos e 

Docentes. Na escola de Queluz são os Alunos a revelar menor grau de satisfação, o que 

representa um aspecto negativo, que deve ser analisado, para entender que diferenças existem 

entre as escolas que levam a estas avaliações diferentes, se poderá estar relacionado com o 

facto de os respondentes de Queluz serem Alunos do 2º ano, enquanto na Venda Nova a 

maioria estar a frequentar o 1º ano.  

Gráfico XIII.26: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

AVALIAÇÃO 

Relativamente à área da Avaliação a questão colocada aos Alunos e aos Docentes foi: 
Concorda com as afirmações relativas à AVALIAÇÃO deste(a) módulo/área-chave?  Subáreas 

46 Sinto-me satisfeito com os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave Resultados 

47 
Conseguir boas notas neste(a) módulo/área-chave comparativamente aos(às) outros(as) módulos/áreas-
chave é: Mto Difícil - Difícil - Ligeiramente Difícil - Ligeiramente Fácil - Fácil - Muito Fácil - SO 

Resultados Comparados 

48 Os critérios de avaliação estão bem definidos pelo(a) professor(a)/formador(a) à partida Explicitação de Critérios 

49 
Os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave estão de acordo com o esperado? Mto Piores - Piores 
- Lig. Piores - Lige. Melhores - Melhores - Muito Melhores - SO 

Expectativas 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Multimédia, nas diversas subáreas da Avaliação, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 
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Componente Sociocultural 

A satisfação com a Avaliação nesta componente está ilustrada no Gráfico XIII.27, 

verifica-se que a Explicitação de Critérios é a subárea mais satisfatória, para Alunos e 

Docentes, o que representa um aspecto positivo. Apesar de os Docentes se revelarem 

satisfeitos com os resultados da turma, não são melhores do que o esperado. Ao nível das 

respostas por escola é em Queluz que os Alunos se revelam menos satisfeitos, sendo 

preocupante esta disposição dos Alunos, e podendo, ou não, estar relacionada com o ano de 

frequência (2º ano). 

Gráfico XIII.27: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

Educação Física 

 Na disciplina de Educação Física a satisfação com a Avaliação pode observar-se no 

Gráfico XIII.28, onde se verifica que os Docentes estão mais satisfeitos com os Resultados, 

apesar estarem descontentes quando os comparam com os de outras disciplinas, e revelando 

igualmente que os resultados são piores do que o esperado. Por outro lado, os Alunos 

evidenciam menor satisfação com os resultados obtidos, mas consideram-nos melhores do que 

os obtidos noutras disciplinas e bastante melhores do que o esperado, contudo, revelam-se 

menos satisfeitos com a explicitação dos critérios de avaliação, o que é um dado negativo. 
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Gráfico XIII.28: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

 Pode observar-se no Gráfico XIII.29, que na Componente Científica apenas a 

Explicitação de Critérios é mais satisfatória, para Alunos e Docentes, representando um 

aspecto favorável. Os resultados obtidos pela turma são pouco satisfatórios para ambos os 

respondentes, mesmo quando comparados com os obtidos noutras disciplinas. Para os 

Docentes estes resultados são piores do que o esperado. Estes dados são negativos, e exigem 

alguma análise da situação, para compreender o que a motiva e como pode ser melhorada. 

Gráfico XIII.29: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

Nesta componente os Alunos revelam-se, no geral, mais satisfeitos. Os Docentes 

revelam-se insatisfeitos com as Expectativas (resultados foram piores do que o esperado). 

Apesar de os Alunos se revelarem satisfeitos com os resultados obtidos e considerarem-nos 

melhores do que o esperado, o que é positivo, a opinião dos Docentes em relação aos 

resultados é ligeiramente negativa, o que deveria ser analisado como sugerido no ponto 

anterior. 

Gráfico XIII.30: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 
ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO  

No que respeita à área Actividades de Recuperação aos Alunos e Docentes foi 

colocada a questão: 
Concorda com as seguintes afirmações relativas às ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO (Apoios, PCF) Subáreas 

51 As actividades de recuperação são adequadas ao(à) módulo/área-chave Adequação 

52 O número de horas é suficiente Quantidade 

53 As actividades de recuperação são úteis Utilidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Multimédia, nas diversas subáreas das Actividades de Recuperação, para cada 

conjunto de disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

A satisfação com as Actividades de Recuperação nas disciplinas da Componente 

Sociocultural é elevada para os Docentes, contudo para os Alunos é apenas ligeiramente 
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satisfatória ao nível da Adequação e da Quantidade, o que contitui um aspecto pouco positivo, 

que deve ser analisado. Relativamente às escolas não existem diferenças relevantes. 

Gráfico XIII.31: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 
Educação Física 

Os Docentes revelam-se mais satisfeitos com esta área, apesar de não terem dado 

respostas com opinião ao nível da Utilidade. Na escola da Venda Nova os Docentes não 

deram respostas com opinião. Os Alunos de Queluz revelam-se insatisfeitos em relação à 

Utilidade das Actividades de Recuperação, o que representa um aspecto negativo. No geral, 

os Alunos estão pouco satisfeitos com as actividades de recuperação nesta disciplina. 

Gráfico XIII.32: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

 Na Componente Científica pode observar-se que a opinião de ambos os grupos é 

semelhante e pouco positiva, o que constitui um dado a ter em atenção, no sentido de se 
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perceber as razões que levam a esta opinião. Os Alunos da escola de Queluz dão respostas de 

maior satisfação. 

Gráfico XIII.33: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 

Componente Tecnológica 

No Gráfico XIII.34, observa-se que os Docentes avaliam muito positivamente esta área, 

revelando-se os Alunos menos satisfeitos, à semelhança com o observado nas componentes 

anteriores. A avaliação menos positiva é dada pelos Alunos de Queluz (2º ano), que ao longo 

de toda a avaliação se têm revelado menos satisfeitos, o que deve ser analisado, pois constitui 

um aspecto negativo. 

 
Gráfico XIII.34: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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XIV – TÉCNICO DE MECATRÓNICA 
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XIV. Técnico de Mecatrónica (TMec) 

Foram respondidos 176 Questionários Pedagógicos em aulas do curso de Técnico de 

Mecatrónica (TMec), 164 por Alunos e 12 por Docentes, apenas na escola de Amadora I. 

Respondeu uma turma de TMec, de 1º ano. Relativamente às aulas onde em cada escola os 

questionários foram respondidos, podemos verificar na Tabela XIV.1 o número de 

questionários respondidos por disciplina. 

Componente de 
Formação 

Disciplinas 
Escolas 

Amadora I 

SC 

Português 15 

Inglês 15 

Área de Integração 17 

TIC 16 

Educação Física 16 
Total 79 

C 

Matemática 15 

Física e Química 12 

Total 27 

T 

Electricidade e Electrónica 27 

Aplicações Mecatrónica 15 

Desenho Técnico 28 
Total 70 

Total 176 

Tabela XIV.1: Distribuição das respostas por Disciplina 

 

Seguidamente serão avaliadas as aulas acima referidas, do curso de Técnico de 

Mecatrónica, de acordo com cada Área de Avaliação definida: Metodologias, Materiais 

Didácticos, Desempenho do Docente, Desempenho da Turma, Relações Interpessoais, 

Conteúdos, Avaliação e Actividades de Recuperação. Cada Área de Avaliação será 

analisada nas três componentes do curso: Componente Sociocultural, Componente Científica 

e Componente Tecnológica. 

Na Componente Sociocultural decidiu analisar-se em separado a disciplina de Educação 

Física pelas diferenças que tem relativamente às restantes disciplinas desta componente, seja 

pelo espaço físico em que se desenvolve a maioria das aulas, pelos materiais necessários para 

o desenvolvimento das mesmas, pelas características da actividade desenvolvida - implica 

maior movimento, possibilidade de falar e interagir com os colegas - por oposição às restantes 

disciplinas desta componente que predominantemente ocorrem em sala de aula, implicam 

estar sentado, e utilizam suportes de papel e/ou informáticos para o desenvolvimento das 

aulas. 

As médias referem-se às respostas dadas “com opinião”, ou seja, entre 1 e 6, onde 1 

significa Muito Insatisfeito e 6 Muito Satisfeito, desta forma, a média pode tomar o valor 

mínimo de um e máximo de seis.  
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Nos gráficos seguintes podemos observar nas colunas os valores médios de Alunos e 

Docentes para as componentes. As marcas (e.g., ◊ ∆ ○ *) representam o valor de satisfação 

médio de Alunos e Docentes em cada escola. 

METODOLOGIAS 

As Metodologias foram avaliadas no Questionário Pedagógico de Alunos através da 

questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS utilizadas pelo(a) 
Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) deste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

12 A forma como explica a matéria/temas a abordar Exposição 

13 O grau de participação que posso ter nesta aula/sessão Participação 

14 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

15 A utilização de vários recursos (equipamentos multimédia, materiais didácticos)  Utilização de Recursos 

16 A adaptação dos métodos aos conteúdos a abordar Adequação 

 

E no Questionário Pedagógico de Docentes a questão colocada foi: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS que utiliza com esta(e) turma/grupo? Subáreas 

21 A forma como explica a(os) matéria/assuntos  Exposição 

22 O grau de participação que promove nas aulas/sessões com esta(e) turma/grupo Participação 

23 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

24 A utilização de vários recursos (eq. multimédia, mat. didácticos) para apoiar as(os) matérias/assuntos Utilização de Recursos 

25 A preocupação em adaptar os métodos aos conteúdos abordados Adequação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Mecatrónica, nas diversas subáreas das Metodologias, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 
Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

No Gráfico XIV.1 pode verificar-se que ambos os grupos estão satisfeitos com as 

Metodologias usadas na Componente Sociocultural, apenas os Alunos se revelam menos 

satisfeitos com a Utilização de Recursos, o que deve ser tido em conta, uma vez que os 

recursos complementam a exposição da matéria e são importantes para motivar e cativar a 

atenção dos Alunos. 

Na disciplina de Educação Física o grau de satisfação dos Docentes é mais elevado, os 

Alunos revelam-se menos satisfeitos, sobretudo com a Exposição e Adequação, o que 

representa um aspecto pouco positivo. 
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Gráfico XIV.1: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 

 
Componente Científica 

No Gráfico XIV.2 pode verificar-se que os Docentes estão sobretudo satisfeitos com a 

Exposição e Participação, enquanto os Alunos estão menos satisfeitos com a Utilização de 

Recursos, o que constitui um aspecto negativo. Também se constata que a satisfação dos 

Alunos com as Metodologias, no geral, não é muito elevada, o que deve ser analisado em 

maior pormenor. 

 
Gráfico XIV.2: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 
Componente Tecnológica 

No Gráfico XIV.3 pode verificar-se que a avaliação das Metodologias não é muito 

positiva, especialmente na opinião dos Alunos, o que é um aspecto negativo. Também o facto 

de a Utilização de Recursos ser a subárea pior avaliada constitui um dado preocupante.  



Análise por Curso – EP – XIV – Técnico de Mecatrónica    900 

 

Relatório ApQ  GIPE 

Gráfico XIV.3: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 
MATERIAIS DIDÁCTICOS 

 A área Materiais Didácticos foi avaliada no Questionário Pedagógico de Alunos e 

Docentes através da questão: 
Concorda com as afirmações relativas aos MATERIAIS DIDÁCTICOS (livros, sebentas, jogos) utilizados 
neste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

17 Os materiais usados são adequados ao(à) módulo/área-chave/sessão Adequação 

18 A quantidade de materiais disponibilizados é suficiente Quantidade 

19 Os materiais usados são apelativos Motivação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Mecatrónica, nas diversas subáreas dos Materiais Didácticos, para cada conjunto 

de disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

Os Docentes da Componente Sociocultural avaliam mais positivamente as Materiais 

Didácticos o como se pode verificar no Gráfico XIV.4, enquanto os Alunos estão menos 

satisfeitos, sobretudo com a Motivação, ou seja, consideram que existem pouco materiais e 

que são pouco apelativos, constituindo esta avaliação um dado negativo. 

No que se refere à disciplina de Educação Física verifica-se alguma insatisfação com os 

Materiais Didácticos, em ambos os grupos, sendo um aspecto especialmente negativo por se 

tratar de uma disciplina muito prática e que necessita de materiais para o seu 

desenvolvimento. 
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Gráfico XIV.4: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 

Componente Científica 

 Tal como se pode verificar no Gráfico XIV.5, Alunos e Docentes estão apenas 

ligeiramente satisfeitos com esta área nas aulas da Componente Científica, o que representa 

um dado pouco positivo. 

Gráfico XIV.5: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

  
Componente Tecnológica 

 No Gráfico XIV.6 verifica-se que nesta componente a insatisfação com os Materiais 

Didácticos é maior, especialmente para os Docentes, representando um aspecto negativo, que 

pode ser prejudicial ao bom desenvolvimento do processo pedagógico. 



Análise por Curso – EP – XIV – Técnico de Mecatrónica    902 

 

Relatório ApQ  GIPE 

Gráfico XIV.6: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 

 
DESEMPENHO DOCENTE 

Relativamente à área do Desempenho Docente, os Alunos avaliaram através da 

questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 Atenção disponibilizada durante as aulas/sessões Atenção 

23 Disponibilidade para ouvir os Alunos/Formandos/Adultos  Disponibilidade 

24 Forma como promove a participação Participação 

25 Assiduidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) Assiduidade 

26 Pontualidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) (não se atrasa) Pontualidade 

Os Docentes realizaram a sua auto-avaliação a partir da questão:  
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 A atenção disponibilizada aos Alunos/Formandos/Adultos durante as aulas/sessões Atenção 

23 A disponibilidade para ouvir os  Alunos/Formandos/Adultos Disponibilidade 

24 A forma como promove a participação  Participação 

25 A sua Assiduidade  Assiduidade 

26 A sua Pontualidade  Pontualidade 
 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Mecatrónica, nas diversas subáreas do Desempenho Docente, para cada conjunto 

de disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 
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De acordo com o Gráfico XIV.7, é possível observar que os Docentes da Componente 

Sociocultural avaliam mais positivamente o seu Desempenho do que os Alunos, que, ainda 

assim, avaliam o desempenho de forma satisfatória. 

Na disciplina de Educação Física os Docentes revelam-se igualmente muito satisfeitos 

com o seu desempenho em todas as subáreas, enquanto para os Alunos a Pontualidade é a 

subárea menos satisfatória. 

 
Gráfico XIV.7: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 
 

Componente Científica 

A satisfação com o Desempenho Docente, ilustrada no Gráfico XIV.8, é muito elevada 

para os Docentes. Para os Alunos, apesar de menos, todas as subáreas são satisfatórias. É de 

notar que a Motivação, ou seja, o envolvimento dos Docentes nas aulas, é a subárea com 

avaliação mais baixa para ambos os grupos respondentes, o que é menos positivo. 

Gráfico XIV.8: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

 De acordo com o Gráfico XIV.9 os Docentes revelam-se mais satisfeitos do que os 

Alunos, apesar de estes também fazerem uma avaliação positiva do Desempenho Docente. 

Tal como no ponto anterior a satisfação com a Motivação é inferior às restantes. Neste caso 

também se encontra uma pontuação ligeiramente inferior na Valorização da participação dos 

Alunos e na pontualidade dos Docentes, o que também é pouco positivo. 

Gráfico XIV.9: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 
DESEMPENHO DA TURMA 

 
Relativamente à área do Desempenho da Turma, os Alunos avaliaram-se a si próprios: 

Posicione-se relativamente às seguintes afirmações: Subáreas 

27 Estou satisfeito(a) com o meu desempenho neste módulo/área-chave/sessão Desempenho 

28 Sou assíduo(a) (não falto) Assiduidade 

29 Sou pontual (não me atraso) Pontualidade 

30 O interesse que sinto pelas aulas/sessões deste módulo/área-chave/sessão Interesse 

31 Para mim é fácil estar atento(a) nestas aulas/sessões Atenção 

32 Sinto que estou na aula/sessão de uma forma não perturbadora Comportamento 

33 Participo activamente nesta aula/sessão Participação 

 
Os Docentes realizaram a avaliação do Desempenho da Turma através da questão:  

Relativamente a esta TURMA qual o seu Grau de Satisfação com: Subáreas 

12 O trabalho desenvolvido em aula/sessão Desempenho 

15 O interesse que a(o) turma/grupo demonstra pelas suas aulas/sessões (Mt. Desinteresse/Mt. Interesse) Interesse 

16 É fácil manter esta(e) turma/grupo atenta(o) às suas aulas/sessões (Mt. Difícil/Mt. Fácil) Atenção 

17 O comportamento da(o) turma/grupo na aula/sessão  Comportamento 

18 A participação da(o) turma/grupo na aula/sessão Participação 

19 A assiduidade da(o) turma/grupo Assiduidade 

20 A pontualidade da(o) turma/grupo Pontualidade 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Mecatrónica, nas diversas subáreas do Desempenho da Turma, para cada 

conjunto de disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 
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Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

Como se pode observar no Gráfico XIV.10, os Alunos revelam-se mais satisfeitos com 

a Assiduidade, Pontualidade e com o Comportamento, nas aulas da Componente 

Sociocultural. No entanto, observa-se que a Atenção reúne menor satisfação para ambos os 

grupos, o que constitui um aspecto preocupante. 

Nas aulas de Educação Física os Docentes revelam-se muito satisfeitos com a Atenção, 

o que é positivo, e os Alunos mostram-se menos satisfeitos com a Motivação, o que evidencia 

um factor negativo para o desenvolvimento das aprendizagens. 

Gráfico XIV.10: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 
 

 

Componente Científica 

 Na Componente Científica a Atenção é a subárea que reúne menos respostas de 

satisfação para ambos os grupos, aspecto que, como anteriormente foi referido, pode ter 

consequências negativas para o bom desenvolvimento das aulas, sendo importante perceber 

porque é que os Alunos consideram que não é muito fácil estar com atenção nestas aulas. Os 

Alunos revelam-se mais satisfeitos com a Assiduidade e Pontualidade, enquanto os Docentes 

pontuam melhor a Motivação. 
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Gráfico XIV.11: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 

Componente Tecnológica 

 No Gráfico XIV.12 verifica-se que os Alunos estão satisfeitos com o Desempenho da 

Turma, contudo os Docentes têm uma opinião mais negativa a este respeito, especialmente 

com a Pontualidade e Motivação. À semelhança de pontos anteriores a Motivação e a Atenção 

reúnem opiniões menos positivas dos Alunos, o que deve ser analisado e melhorado. 

Gráfico XIV.12: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 

 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

 

A área das Relações Interpessoais foi avaliada pelos Alunos e pelos Docentes através 

da questão: 
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Qual o seu Grau de Satisfação relativamente à RELAÇÃO INTERPESSOAL com o(a)… Subáreas 

39 Sinto que o(a) Professor(a) está disponível para me apoiar sempre que precisar Apoio 

40 Sinto que o(a) Professor(a) gosta da(o) nossa(o) turma/grupo Empatia 

41 É fácil conversar com este(a) Professor(a) Comunicação 

Nota: No QPD a palavra “Professor” é substituída por “Turma”. 
Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Mecatrónica, nas diversas subáreas das Relações Interpessoais, para cada 

conjunto de disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

No Gráfico XIV.13 pode verificar-se que, de uma forma geral, a avaliação é de 

satisfação para ambos os grupos, o que representa um factor positivo. 

Nas aulas de Educação Física são os Docentes que se revelam mais satisfeitos com as 

Relações Interpessoais, apesar de os Alunos também evidenciarem satisfação, esta apenas é 

mais reduzida ao nível do Apoio, representando um aspecto menos positivo. 

Gráfico XIV.13: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 
 

Componente Científica 

Ao nível das aulas da Componente Científica, verifica-se no Gráfico XIV.14 que ambos 

os grupos estão satisfeitos, tratando-se de um aspecto positivo. 
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Gráfico XIV.14: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 
 

Componente Tecnológica 

Nas disciplinas da Componente Tecnológica as Relações Interpessoais são avaliadas 

como satisfatórias, por ambos, apesar de ligeiramente mais positivas na avaliação feita pelos 

Docentes. Apenas a satisfação dos Docentes com o Apoio é ligeiramente menos positiva e a 

Empatia sentida pelos Alunos, assim como a facilidade de Comunicação com os Docentes, 

deveria ter valores mais elevados, por se tratar de aspectos muito importantes da dinâmica 

académica. 

Gráfico XIV.15: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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CONTEÚDOS 

É de salientar que nas áreas de avaliação “Conteúdos”, “Avaliação” e “Actividades de 

Recuperação”, se verificou, de uma forma geral, um elevado número de respostas “Sem 

Opinião” e “Valores em Falta”. Consideramos que tal se deva ao facto de estas áreas se 

dirigirem apenas a alguns respondentes, apesar de os questionários serem comuns a todos. 

Deste modo, havia a indicação: “Se frequenta o processo de RVCC mas ainda não frequentou 

Formação Complementar o seu questionário termina aqui.” (QPA) e “Se é Técnico de RVC 

ou Mediador de EFA o seu questionário termina aqui.” (QPD). Apesar de a indicação ser 

dirigida terá havido alguma confusão na resposta, provavelmente por terem entendido que 

deveriam parar de responder. 
 

A avaliação da área Conteúdos foi realizada pelos Alunos e Docentes através da questão: 
Relativamente aos CONTEÚDOS (matérias/assuntos) ministrados nas aulas deste(a) módulo/área-chave 
qual o seu Grau de Satisfação com: 

Subáreas 

42 A forma como os conteúdos se relacionam entre si neste(a) módulo/área-chave Articulação 

43 A importância deste módulo/área-chave/sessão para o curso/formação/processo Importância 

45 
Os conteúdos abordados no(a) módulo/área-chave são:   
Muito Difíceis / Difíceis / Ligeiramente Difíceis / Ligeiramente Fáceis / Fáceis / Muito Fáceis / SO 

Complexidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Mecatrónica, nas diversas subáreas dos Conteúdos, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

Como se pode verificar no Gráfico XIV.16, ao nível das aulas da Componente 

Sociocultural,  os Conteúdos têm uma avaliação semelhante para Alunos e Docentes. Os 

Docentes mostram-se menos satifeitos com a Articulação e os Alunos consideram os 

Conteúdos ligeiramente fáceis. A Importância atribuida pelos Alunos é positiva. 

Nas aulas de Educação Física apenas os Alunos deram opinião e revelam-se menos 

satisfeitos nesta disciplina do que não componente sociocultural, sobretudo, consideram os 

conteúdos de Educação Física menos importantes. 
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Gráfico XIV.16: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

 A avaliação das aulas da Componente Científica pode observar-se no Gráfico XIV.17, 

verificando-se que os Docentes estão mais satisfeitos, apesar de o nível de satisfação não ser 

muito elevado. A avaliação realizada pelos Alunos é mais preocupante, uma vez que além de 

considerarem os conteúdos difíceis, atribuem-lhes pouca Importância para o todo do curso e 

não encontram muita Articulação entre os vários conteúdos. 

Gráfico XIV.17: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
 

Componente Tecnológica 

No Gráfico XIV.18 verifica-se que a Importância reúne o grau de satisfação mais 

elevado, o que é positivo. A Complexidade tem valores mais baixos, indicando que Alunos e 

Docentes consideram os conteúdos abordados ligeiramente difíceis. A avaliação que os 

Alunos fazem da Articulação dos conteúdos é pouco positiva, requerendo este ponto alguma 

atenção. 
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Gráfico XIV.18: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 
 

AVALIAÇÃO 

Relativamente à área da Avaliação a questão colocada aos Alunos e aos Docentes foi: 
Concorda com as afirmações relativas à AVALIAÇÃO deste(a) módulo/área-chave?  Subáreas 

46 Sinto-me satisfeito com os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave Resultados 

47 
Conseguir boas notas neste(a) módulo/área-chave comparativamente aos(às) outros(as) módulos/áreas-
chave é: Mto Difícil - Difícil - Ligeiramente Difícil - Ligeiramente Fácil - Fácil - Muito Fácil - SO 

Resultados Comparados 

48 Os critérios de avaliação estão bem definidos pelo(a) professor(a)/formador(a) à partida Explicitação de Critérios 

49 
Os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave estão de acordo com o esperado? Mto Piores - Piores 
- Lig. Piores - Lige. Melhores - Melhores - Muito Melhores - SO 

Expectativas 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Mecatrónica, nas diversas subáreas da Avaliação, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

De acordo com o Gráfico XIV.19, a Explicitação de Critérios é a subárea com melhor 

avaliação, o que constitui um aspecto positivo. No entanto, a satisfação dos Docentes com os 

Resultados obtidos pela turma é baixa e consideram estes resultados muito piores do que o 

esperado, apesar de os considerarem bons em comparação com outras disciplinas. Os Alunos 

estão ligeiramente mais satisfeitos com os resultados, que estão um pouco mais de acordo 

com as suas expectativas, apesar de não considerarem mais fácil obter bons resultados nestas 

disciplinas. 

Relativamente à disciplina de Educação Física os Docentes revelam-se mais satisfeitos, 

mas os Alunos revelam-se sobretudo menos satisfeitos com os resultados obtidos. 
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Gráfico XIV.19: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

No Gráfico XIV.20 pode observar-se que a Explicitação de Critérios é a subárea mais 

satisfatória, especialmente para os Docentes. Os Alunos estão menos satisfeitos, de uma 

forma geral, e pode considerar-se negativa a insatisfação com os resultados obtidos, que são 

piores do que o esperado, referindo que é mais difícil obter bons resultados nestas disciplinas 

do que nas restantes. 

Gráfico XIV.20: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

De acordo com o Gráfico XIV.21 podemos verificar a Explicitação de Critérios é o 

aspecto mais positivamente avaliado, o que representa um aspecto positivo nesta avaliação. 

Para os Docentes, os Resultados e as Expectativas, são subáreas mais negativamente 

avaliadas. Os Alunos revelam-se mais satisfeitos com os resultados obtidos, apesar de não os 

considerarem melhores do que o esperado, nem mais fáceis do que outras disciplinas. 

 
Gráfico XIV.21: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 
ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO  

No que respeita à área Actividades de Recuperação aos Alunos e Docentes foi 

colocada a questão: 
Concorda com as seguintes afirmações relativas às ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO (Apoios, PCF) Subáreas 

51 As Actividades de recuperação são adequadas ao(à) módulo/área-chave Adequação 

52 O número de horas é suficiente Quantidade 

53 As Actividades de recuperação são úteis Utilidade 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Mecatrónica, nas diversas subáreas das Actividades de Recuperação, para cada 

conjunto de disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural e Disciplina de Educação Física 

As Actividades de Recuperação são positivamente avaliadas pelos Alunos na 

Componente Sociocultural, como ilustra o Gráfico XIV.22, sendo consideradas menos 

positivas pelos Docentes, o que deve ser analisado.  
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Em relação à disciplina de Educação Física apenas os Alunos deram respostas com 

opinião e revelam-se satisfeitos. 

Gráfico XIV.22: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural e da Disciplina de Educação Física 

 
Componente Científica 

 Nas aulas da Componente Científica as Actividades de Recuperação são satisfatórias 

para ambos os grupos respondentes e verifica-se que os Alunos as consideram muito úteis, o 

que é positivo. 

Gráfico XIV.23: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 

Componente Tecnológica 

As Actividades de Recuperação são positivamente avaliadas na Componente 

Tecnológica pelos Alunos, como ilustra o Gráfico XIV.24, contudo, os Docentes revelam-se 
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muito insatisfeitos, constituindo um ponto negativo, a ser analisado futuramente, no sentido 

de permitir a melhoria. 

Gráfico XIV.24: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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CURSOS DE EDUCAÇÃO E 
FORMAÇÃO DE JOVENS 
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I – PRÁTICAS DE ACÇÃO 
EDUCATIVA 
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II. Práticas de Acção Educativa (PAE) 

Foram respondidos 614 Questionários Pedagógicos em aulas do curso de Práticas de 

Acção Educativa, 562 por Alunos e 52 por Docentes. A distribuição das respostas por escola 

pode observar-se no Gráfico I.1, onde se verifica que a maior percentagem de questionários 

respondidos encontra-se na escola da Amadora II. 

 
Gráfico I.1: Questionários Pedagógicos por Escola 

 

Responderam relativamente às aulas do curso de Práticas de Acção Educativa 5 

turmas, 2 da escola da Amadora II, 2 da Venda Nova e 1 do Entroncamento II. Todos os 

questionários foram respondidos por turmas a frequentar o 1º ano, podendo observar-se no 

Gráfico I.2 a distribuição por Tipo 2 e 3, por Escola, com 66,4% das turmas de CEF Tipo 2. 

  
Gráfico I.2: Questionários Pedagógicos por Ano/Escola 
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Relativamente às aulas onde em cada escola os questionários foram respondidos, 

podemos verificar na Tabela I.1 seguinte o número de questionários respondidos por 

disciplina, em cada escola. 

Componente 
de 

Formação 
Disciplinas 

Escolas 

Total 
Amadora II Venda Nova Entroncamento II 

SC 

Português/Língua Portuguesa 11 10 11 32 
Francês 11 0 10 21 

TIC 28 22 12 62 

Cidadania e Mundo Actual 11 21 12 44 

Higiene, Saúde e Seg. no Trab. 0 15 10 25 
Educação Física 0 0 10 10 

Total 61 68 65 194 

C 

Matemática Aplicada 28 26 10 64 
Psicologia 11 11 9 31 

Total 39 37 19 95 

T 

Acompanhamento de Crianças 45 24 10 79 
Assistência a Crianças no Domicílio 44 30 12 86 

Apoio a Act. de Tempos Livres 70 36 0 106 
Acomp. em Creches e Jardins de Inf. 31 11 0 42 

Abord. Sociofamiliar e A.T.L. 0 0 12 12 
Total 190 101 34 325 

Total 290 206 118 614 

Tabela I.1 : Distribuição das respostas por Disciplina 

 

Seguidamente serão avaliadas as aulas acima referidas, do curso de PAE de acordo com 

cada Área de Avaliação definida: Metodologias, Materiais Didácticos, Desempenho do 

Docente, Desempenho da Turma, Relações Interpessoais, Conteúdos, Avaliação e 

Actividades de Recuperação. Cada Área de Avaliação será analisada nas três componentes 

do curso: Componente Sociocultural, Componente Científica e Componente Tecnológica.  

Na Componente Sociocultural decidiu analisar-se em separado a disciplina de Educação 

Física pelas diferenças que tem relativamente às restantes disciplinas desta componente, seja 

pelo espaço físico em que se desenvolve a maioria das aulas, pelos materiais necessários para 

o desenvolvimento das mesmas, pelas características da actividade desenvolvida - implica 

maior movimento, possibilidade de falar e interagir com os colegas - por oposição às restantes 

disciplinas desta componente que predominantemente ocorrem em sala de aula, implicam 

estar sentado, e utilizam suportes de papel e/ou informáticos para o desenvolvimento das 

aulas. 

As médias referem-se às respostas dadas “com opinião”, ou seja, entre 1 e 6, onde 1 

significa Muito Insatisfeito e 6 Muito Satisfeito, desta forma, a média pode tomar o valor 

mínimo de um e máximo de seis.  
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Nos gráficos seguintes podemos observar nas colunas os valores médios de Alunos e 

Docentes para as componentes. As marcas (e.g., ◊ ∆ ○ *) representam o valor de satisfação 

médio de Alunos e Docentes em cada escola. 

 
METODOLOGIAS 

As Metodologias foram avaliadas no Questionário Pedagógico de Alunos através da questão: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS utilizadas pelo(a) 
Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) deste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

12 A forma como explica a matéria/temas a abordar Exposição 

13 O grau de participação que posso ter nesta aula/sessão Participação 

14 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

15 A utilização de vários recursos (equipamentos multimédia, materiais didácticos)  Utilização de Recursos 

16 A adaptação dos métodos aos conteúdos a abordar Adequação 

E no Questionário Pedagógico de Docentes a questão colocada foi: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS que utiliza com esta(e) turma/grupo? Subáreas 

21 A forma como explica a(os) matéria/assuntos  Exposição 

22 O grau de participação que promove nas aulas/sessões com esta(e) turma/grupo Participação 

23 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

24 A utilização de vários recursos (eq. multimédia, mat. didácticos) para apoiar as(os) matérias/assuntos Utilização de Recursos 

25 A preocupação em adaptar os métodos aos conteúdos abordados Adequação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Práticas de Acção Educativa, nas diversas subáreas das Metodologias, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

 

Componente Sociocultural 

De acordo com o Gráfico I.3 os Docentes estão ligeiramente mais satisfeitos com as 

Metodologias do que os Alunos. A avaliação mais baixa que os Alunos fazem é ao nível da 

Utilização de Recursos, o que constitui um aspecto negativo, uma vez que a utilização de 

diversos recursos para apoiar a explicação das matérias é importante para captar a atenção e 

motivar os Alunos para as aulas.  

Comparando as escolas não se encontram diferenças relevantes. Numa análise mais 

pormenorizada encontra-se que são os Alunos da Venda Nova que deram opiniões de menor 

satisfação. 



Análise por Curso – CEF – I – Práticas de Acção Educativa    921 

 

Relatório ApQ  GIPE 

Gráfico I.3: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Educação Física 

A disciplina de Educação Física foi avaliada apenas na escola do Entroncamento II, 

como mostra o Gráfico I.4., verificando-se que os Alunos estão satisfeitos e os Docentes 

muito satisfeitos. É de notar que a Promoção da Participação é a área que reúne menor 

satisfação por parte dos Docentes. 

Gráfico I.4: Avaliação das Aulas de Educação Física 

 

Componente Científica 

Os dados relativos à Componente Científica no curso de Práticas de Acção Educativa 

podem observar-se no Gráfico I.5, verificando-se que os respondentes estão satisfeitos. A 

Utilização de Recursos é a subárea com menor grau de satisfação para ambos os grupos, 

aspecto que deve ser analisado. Numa análise mais detalhada observa-se que na Venda Nova 
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o grau de satisfação é superior, especialmente no grupo de Alunos, quando comparados com 

os Alunos das outras escolas. 

 
Gráfico I.5: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

Componente Tecnológica 

A Componente Tecnológica é avaliada positivamente, encontrando-se os Docentes 

ligeiramente mais satisfeitos. Comparando as escola é na Venda Nova que as respostas 

denotam maior satisfação, nas restantes escolas os Alunos estão menos satisfeitos. 

Gráfico I.6: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 

A área Materiais Didácticos foi avaliada no Questionário Pedagógico de Alunos e 

Docentes através da questão: 
Concorda com as afirmações relativas aos MATERIAIS DIDÁCTICOS (livros, sebentas, jogos) utilizados 
neste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

17 Os materiais usados são adequados ao(à) módulo/área-chave/sessão Adequação 

18 A quantidade de materiais disponibilizados é suficiente Quantidade 
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19 Os materiais usados são apelativos Motivação 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Práticas de Acção Educativa, nas diversas subáreas dos Materiais Didácticos, para cada 

conjunto de disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

Ao nível da Componente Sociocultural podemos observar no Gráfico I.7 que a 

avaliação é positiva e semelhante para Alunos e Docentes. Na escola da Venda Nova a 

satisfação é ligeiramente superior, para ambos os grupos respondentes. 

 
Gráfico I.7: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Educação Física 

Na disciplina de Educação Física os Materiais Didácticos usados nas aulas foram 

avaliados conforme ilustra o Gráfico I.8, verificando-se que os Docentes estão mais satisfeitos 

e que os Alunos revelam maior insatisfação com a Quantidade, sendo este um aspecto menos 

positivo. 
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Gráfico I.8: Avaliação das Aulas de Educação Física 

 

Componente Científica 

A avaliação dos Materiais Didácticos utilizados nas aulas da Componente Científica 

pode observar-se no Gráfico seguinte, verificando-se que os Docentes estão de uma forma 

geral mais satisfeitos do que os Alunos, especialmente ao nível da Quantidade, constituindo 

um aspecto menos positivo. 

Na escola da Venda Nova a avaliação é mais positiva para Alunos e Docentes, são os 

Alunos da Amadora II que se revelam menos satisfeitos com esta área, aspecto que deve ser 

analisado para se compreender a diferença entre a avaliação dos Alunos do mesmo curso. 

Gráfico I.9: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

A avaliação dos Recursos Didácticos da Componente Tecnológica pode observar-se no 

Gráfico I.10, verificando-se que a satisfação não é muito elevada, especialmente com a 

Quantidade de materiais disponível, o que é negativo. 

Numa análise por escola os valores são idênticos, excepto na Venda Nova, onde esta 

área é melhor avaliada por Alunos e Docentes. Na escola da Amadora II e Entroncamento II 

são os Alunos que se revelam menos satisfeitos. 

Gráfico I.10: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 
DESEMPENHO DOCENTE 

Relativamente à área do Desempenho Docente, os Alunos avaliaram o docente através 

da questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 Atenção disponibilizada durante as aulas/sessões Atenção 

23 Disponibilidade para ouvir os Alunos/Formandos/Adultos  Disponibilidade 

24 Forma como promove a participação Participação 

25 Assiduidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) Assiduidade 

26 Pontualidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) (não se atrasa) Pontualidade 

 

Os Docentes realizaram a sua auto-avaliação a partir da questão:  
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 A atenção disponibilizada aos Alunos/Formandos/Adultos durante as aulas/sessões Atenção 
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23 A disponibilidade para ouvir os  Alunos/Formandos/Adultos Disponibilidade 

24 A forma como promove a participação  Participação 

25 A sua Assiduidade  Assiduidade 

26 A sua Pontualidade  Pontualidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de Práticas 

de Acção Educativa, nas diversas subáreas do Desempenho Docente, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

O Desempenho Docente foi avaliado nas disciplinas da Componente Sociocultural 

como mostra o Gráfico I.11, observando-se que os Docentes avaliam-se mais positivamente a 

si próprios do que os Alunos os avaliam, em todas as subáreas, apesar de a avaliação realizada 

pelos Alunos também ser positiva. 

Ao nível das escolas, é no Entroncamento II que a satisfação é superior, são os Docentes 

que se avaliam melhor a si próprios. 

Gráfico I.11: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Educação Física 

 Na disciplina de Educação Física a satisfação com o Desempenho Docente é elevada, 

sobretudo na auto-avaliação feita pelos Docentes, apesar de o Tempo para Dúvidas e a 

Atenção serem subáreas com menor grau de satisfação, o que representa aspectos menos 

positivos. 
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Gráfico I.12: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

Componente Científica 

 A avaliação das aulas da Componente Científica pode observar-se no Gráfico I.13, 

verificando-se que os Docentes estão, de uma forma geral, mais satisfeitos do que os Alunos, 

apesar de estes também apresentarem elevados níveis de satisfação, o que é positivo. 

Numa análise por escola verifica-se que os Alunos da Amadora II se revelam menos 

satisfeitos, assim como os Alunos do Entroncamento II (excepto com a Assiduidade e 

Pontualidade).  

Gráfico I.13: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 
Componente Tecnológica 

 A avaliação da Componente Tecnológica pode observar-se no Gráfico I.14, 

verificando-se que ambos os grupos estão muito satisfeitos com o Desempenho Docente, não 

se encontrando diferenças relevantes entre as opiniões nas três escolas. 
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Gráfico I.14: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

 

 

DESEMPENHO DA TURMA 

Relativamente à área do Desempenho da Turma, os Alunos avaliaram-se a si próprios: 
Posicione-se relativamente às seguintes afirmações: Subáreas 

27 Estou satisfeito(a) com o meu desempenho neste módulo/área-chave/sessão Desempenho 

28 Sou assíduo(a) (não falto) Assiduidade 

29 Sou pontual (não me atraso) Pontualidade 

30 O interesse que sinto pelas aulas/sessões deste módulo/área-chave/sessão Interesse 

31 Para mim é fácil estar atento(a) nestas aulas/sessões Atenção 

32 Sinto que estou na aula/sessão de uma forma não perturbadora Comportamento 

33 Participo activamente nesta aula/sessão Participação 

 

Os Docentes realizaram a avaliação do Desempenho da Turma através da questão:  
Relativamente a esta TURMA qual o seu Grau de Satisfação com: Subáreas 

12 O trabalho desenvolvido em aula/sessão Desempenho 

15 O interesse que a(o) turma/grupo demonstra pelas suas aulas/sessões (Mt. Desinteresse/Mt. Interesse) Interesse 

16 É fácil manter esta(e) turma/grupo atenta(o) às suas aulas/sessões (Mt. Difícil/Mt. Fácil) Atenção 

17 O comportamento da(o) turma/grupo na aula/sessão  Comportamento 

18 A participação da(o) turma/grupo na aula/sessão Participação 

19 A assiduidade da(o) turma/grupo Assiduidade 

20 A pontualidade da(o) turma/grupo Pontualidade 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Práticas de Acção Educativa, nas diversas subáreas do Desempenho da Turma, para cada 

conjunto de disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 
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Componente Sociocultural 

O Desempenho da Turma foi avaliado nas disciplinas da Componente Sociocultural 

como mostra o Gráfico I.15, observando-se que os Alunos avaliam-se mais positivamente a si 

próprios do que os Docentes os avaliam, apenas ao nível do Desempenho e Participação as 

opiniões são semelhantes. É de notar que os Alunos estão menos satisfeitos com a sua 

Motivação e Atenção, revelando que estão menos satisfeitos com o interesse que sentem pelas 

aulas e que não é muito fácil estar atento nestas aulas, o que traduz uma avaliação pouco 

positiva.  

As avaliações mais baixas foram realizadas pelos Docentes da Venda Nova e 

Entroncamento II, relativamente à Assiduidade e Pontualidade. Ao nível da Motivação e 

Atenção, Alunos e Docentes da Venda Nova estão menos satisfeitos que os restantes. Na 

Amadora II são sobretudo os Alunos que se revelam satisfeitos com a Motivação e Atenção. 
 

Gráfico I.15: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

Educação Física 

 Na disciplina de Educação Física a satisfação com o Desempenho da Turma pode 

observar-se no Gráfico I.16, onde se verifica que, os Docentes estão mais satisfeitos do que os 

Alunos, com o Desempenho, a Motivação e a Participação. As respostas são, no geral, muito 

positivas. Apenas a avaliação que os Alunos fazem do seu desempenho é menos positiva. 
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Gráfico I.16: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

 A avaliação das aulas da Componente Científica pode observar-se no Gráfico I.17, 

verificando-se que a Assiduidade é a subárea que reúne menos respostas de satisfação dos 

Docentes. É de notar que também a satisfação revelada pelos Docentes em relação à Atenção 

que os Alunos dispensam às aulas é pouco positiva, e os próprios Alunos dão uma pontuação 

ligeiramente inferior a este item.Não se verificam diferenças relevantes entre escolas, apenas 

se pode referir que os valores mais baixos são referido pelos Docentes da Amadora II em 

relação à Assiduidade e Pontualidade, e pelos Docentes da Venda Nova em relação à 

Assiduidade, enquanto os valores mais elevados são dos Alunos do Entroncamento II, 

especialmente em relação ao Comportamento. 

Gráfico I.17: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

Nas disciplinas da Componente Tecnológica o Desempenho da Turma foi avaliado de 

forma maioritariamente positiva, excepto nas subáreas Assiduidade e Pontualidade, sobretudo 

pelos Docentes.  

Não se verificam diferenças relevantes entre a opinião nas várias escolas, apenas de 

referir que na escola do Entroncamento II os Docentes se revelaram insatisfeitos com a 

Assiduidade e Pontualidade. 

Gráfico I.18: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS  

A área das Relações Interpessoais foi avaliada pelos Alunos e pelos Docentes através 

da questão: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente à RELAÇÃO INTERPESSOAL com o(a)… Subáreas 

39 Sinto que o(a) Professor(a) está disponível para me apoiar sempre que precisar Apoio 

40 Sinto que o(a) Professor(a) gosta da(o) nossa(o) turma/grupo Empatia 

41 É fácil conversar com este(a) Professor(a) Comunicação 

Nota: No QPD a palavra “Professor” é substituída por “Turma”. 
 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Práticas de Acção Educativa, nas diversas subáreas das Relações Interpessoais, para cada 

conjunto de disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural 

As Relações Interpessoais nas disciplinas da Componente Sociocultural foram avaliadas 

como mostra o Gráfico I.19, observando-se que a avaliação é sobretudo positiva, para ambos 
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os grupos, verificando-se que a Empatia é ligeiramente inferior para ambos os grupos, o que 

poderá representar um aspecto menos positivo.  

A escola da Amadora II tem uma avaliação ligeiramente superior, e semelhante ao 

Entroncamento II, enquanto a Venda Nova apresenta valores menos positivos, sobretudo por 

parte dos Alunos, constituindo um dado a ter em atenção. 

Gráfico I.19: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

Educação Física 

No Gráfico I.20 verifica-se que os Docentes estão mais satisfeitos com o Apoio e a 

Empatia, contudo, os Alunos revelam-se menos satisfeitos com a Empatia o que pode 

representar um aspecto negativo no ambiente relacional nestas aulas. 

Gráfico I.20: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 



Análise por Curso – CEF – I – Práticas de Acção Educativa    933 

 

Relatório ApQ  GIPE 

Componente Científica 

 A avaliação das aulas da Componente Científica pode observar-se no Gráfico I.21, 

verificando-se que a opinião de Alunos e Docentes é semelhante, assim como a avaliação das 

três escolas, e bastante positiva. 

Gráfico I.21: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

Componente Tecnológica 

Nas disciplinas da Componente Tecnológica as Relações Interpessoais são avaliadas 

como muito satisfatórias, para Alunos e Docentes das três escolas, o que se considera 

positivo. 

Gráfico I.22: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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CONTEÚDOS 

É de salientar que nas áreas de avaliação “Conteúdos”, “Avaliação” e “Actividades de 

Recuperação”, se verificou, de uma forma geral, um elevado número de respostas “Sem 

Opinião” e “Valores em Falta”. Consideramos que tal se deva ao facto de estas áreas se 

dirigirem apenas a alguns respondentes, apesar de os questionários serem comuns a todos. 

Deste modo, havia a indicação: “Se frequenta o processo de RVCC mas ainda não frequentou 

Formação Complementar o seu questionário termina aqui.” (QPA) e “Se é Técnico de RVC 

ou Mediador de EFA o seu questionário termina aqui.” (QPD). Apesar de a indicação ser 

dirigida terá havido alguma confusão na resposta, provavelmente por terem entendido que 

deveriam parar de responder. 

A avaliação da área Conteúdos foi realizada pelos Alunos e Docentes através da questão: 
Relativamente aos CONTEÚDOS (matérias/assuntos) ministrados nas aulas deste(a) módulo/área-chave 
qual o seu Grau de Satisfação com: 

Subáreas 

42 A forma como os conteúdos se relacionam entre si neste(a) módulo/área-chave Articulação 

43 A importância deste módulo/área-chave/sessão para o curso/formação/processo Importância 

45 
Os conteúdos abordados no(a) módulo/área-chave são:   
Muito Difíceis / Difíceis / Ligeiramente Difíceis / Ligeiramente Fáceis / Fáceis / Muito Fáceis / SO 

Complexidade 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Práticas de Acção Educativa, nas diversas subáreas dos Conteúdos, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural 

Os Conteúdos nas disciplinas da Componente Sociocultural foram avaliados como 

ilustra o Gráfico I.23, observando-se que a Complexidade é a subárea com valores mais 

baixos, significando que os conteúdos são considerados ligeiramente difíceis, apenas os 

Alunos da Amadora II os consideram mais fáceis. 
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Gráfico I.23: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

Educação Física 

Na disciplina de Educação Física a satisfação com os Conteúdos pode observar-se no 

Gráfico I.24, onde se verifica que os Docentes avaliam mais positivamente a Articulação e a 

Importância dos conteúdos desta disciplina para o curso. Os Alunos consideram os Conteúdos 

mais fáceis do que os Docentes. 

No entanto, os Alunos revelam-se pouco satisfeitos com a Articulação dos conteúdos e 

com a Importância destes para o curso, o que são aspectos pouco positivos. 

Gráfico I.24: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 
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Componente Científica 

 No Gráfico I.25 verifica-se que os Docentes estão ligeiramente mais satisfeitos com a 

Importância dos Conteúdos para o curso, apesar de os Alunos também revelarem satisfação.  

Os Alunos do Entroncamento II mostram-se menos satisfeitos que os restantes 

respondentes, facto que deveria ser analisado. 

Gráfico I.25: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 

Componente Tecnológica 

A avaliação dos Conteúdos nas disciplinas da Componente Tecnológica pode 

observar-se no Gráfico I.26, verificando-se que a satisfação com a subárea Importância é 

elevada, o que é muito positivo. 

As opiniões são semelhantes nas três escolas, apenas se pode referir que os Docentes do 

Entroncamento II são os menos satisfeitos com a Articulação e a considerar a Complexidade 

dos Conteúdos mais difíceis que os restantes respondentes. 
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Gráfico I.26: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

 
AVALIAÇÃO 

Relativamente à área da Avaliação a questão colocada aos Alunos e aos Docentes foi: 
Concorda com as afirmações relativas à AVALIAÇÃO deste(a) módulo/área-chave?  Subáreas 

46 Sinto-me satisfeito com os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave Resultados 

47 
Conseguir boas notas neste(a) módulo/área-chave comparativamente aos(às) outros(as) módulos/áreas-
chave é: Mto Difícil - Difícil - Ligeiramente Difícil - Ligeiramente Fácil - Fácil - Muito Fácil - SO 

Resultados Comparados 

48 Os critérios de avaliação estão bem definidos pelo(a) professor(a)/formador(a) à partida Explicitação de Critérios 

49 
Os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave estão de acordo com o esperado? Mto Piores - Piores 
- Lig. Piores - Lige. Melhores - Melhores - Muito Melhores - SO 

Expectativas 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Práticas de Acção Educativa, nas diversas subáreas da Avaliação, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

A satisfação com a Avaliação nas disciplinas de Práticas de Acção Educativa, nesta 

componente está ilustrada no Gráfico I.27, verifica-se que, no geral, os Alunos estão mais 

satisfeitos, excepto ao nível da Explicitação de Critérios, onde são os Docentes que revelam 

uma opinião mais positiva. É de notar que os Docentes se revelam pouco satisfeitos com os 

resultados obtidos pelos Alunos, tendo ficado abaixo das Expectativas que tinham. 

Na escola do Entroncamento os respondentes revelam-se ligeiremente menos satisfeitos. 
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Gráfico I.27: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

Educação Física 

No Gráfico I.28 verifica-se que os Alunos estão mais satisfeitos com a Avaliação, no 

geral, enquanto os Docentes revelam alguma insatisfação em relação aos Resultados 

Comparados, e não se revelam muito satisfeitos com os resultados obtidos. É de notar que a 

Explicitação de critérios tem valores baixos, um aspecto negativo a ter em atenção. 

Gráfico I.28: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

De acordo com o Gráfico I.29, observa-se que a Explicitação de Critérios é a subárea 

mais satisfatória, o que é um aspecto muito positivo.  

Na escola da Venda Nova a opinião é mais positiva, enquanto no Entroncamento II é 

menos satisfatória, em média 4,1, observando-se ainda que em relação às Expectativas, os 

resultados foram ligeiramente inferiores ao esperado.  
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Gráfico I.29: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

Componente Tecnológica 

Nesta componente pode observar-se que os Docentes estão menos satisfeitos com os 

Resultados Comparados, enquanto os Alunos revelam uma opinião positiva em todas as 

subáreas. Comparando a opinião nas três escolas encontra-se que é ligeiramente mais positiva 

no Entroncamento II, especialmente por parte dos Alunos. 

Gráfico I.30: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO  

No que respeita à área Actividades de Recuperação aos Alunos e Docentes foi colocada 

a questão: 
Concorda com as seguintes afirmações relativas às ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO (Apoios, PCF) Subáreas 

51 As actividades de recuperação são adequadas ao(à) módulo/área-chave Adequação 

52 O número de horas é suficiente Quantidade 

53 As actividades de recuperação são úteis Utilidade 
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Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Práticas de Acção Educativa, nas diversas subáreas das Actividades de Recuperação, para 

cada conjunto de disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

A satisfação com as Actividades de Recuperação nas disciplinas da Componente 

Sociocultural é mais elevada para os Alunos. Os Docentes revelam-se menos satisfeitos com a 

Quantidade de actividades, o que deve ser analisado. 

A opinião revelada nas três escolas é semelhante, apesar de os Docentes da Venda Nova 

se revelarem ligeiramente menos satisfeitos. 

Gráfico I.31: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
Educação Física 

Na disciplina de Educação Física a satisfação com as Actividades de Recuperação é 

superior para os Docentes. Os Alunos revelam-se menos satisfeitos sobretudo com a 

Quantidade de Actividades de Recuperação, o que representa um aspecto negativo. 
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Gráfico I.32: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

 Na Componente Científica pode observar-se que os Alunos estão ligeiramente mais 

satisfeitos do que os Docentes.  

Comparando as escolas é na Venda Nova que a satisfação é superior, para Alunos e 

Docentes. Os Docentes da Amadora II são aqueles que se revelam menos satisfeitos. Importa 

compreender o que motiva as avaliações de menor satisfação para os Docentes, de forma a 

poder alterar essa situação. 

Gráfico I.33: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

Nesta componente as Actividades de Recuperação são melhor avaliadas pelos Alunos, 

apesar de os Docentes também se revelarem satisfeitos. A avaliação é mais positiva na escola 

do Entroncamento II, especialmente por parte dos Alunos, o que representa um aspecto 

positivo. 

Gráfico I.34: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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II. Instalação e Reparação de Computadores (IRC) 

Foram respondidos 714 Questionários Pedagógicos em aulas do curso de IRC, 648 

por Alunos e 66 por Docentes. A distribuição das respostas por escola pode observar-se no 

Gráfico II.1, onde se verifica que a maior percentagem de questionários respondidos 

encontra-se na escola de Arruda dos Vinhos. 

 
Gráfico II.1: Questionários Pedagógicos por Escola 

 
Responderam relativamente às aulas do curso de IRC 6 turmas, 2 da escola de 

Amadora II, 2 de Arruda dos Vinhos, 1 do Entroncamento I e 1 da Venda Nova. Todos os 

questionários foram respondidos por turmas a frequentar o 1º ano, podendo observar-se no 

Gráfico II.2 a distribuição por Tipo 2 e 3, por Escola, com 72,5% das turmas de CEF Tipo 2. 

  
Gráfico II.2: Questionários Pedagógicos por Ano/Escola 

Relativamente às aulas onde em cada escola os questionários foram respondidos, 

podemos verificar na Tabela II.1 seguinte o número de questionários respondidos por 

disciplina, em cada escola. 
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Componente 
de 

Formação 
Disciplinas 

Escolas 

Total 
Amadora II 

Arruda dos 
Vinhos 

Entronc. I 
Venda 
Nova 

SC 

Português/Língua Portuguesa 29 19 11 12 71 

Inglês 15 5 0 0 20 

Francês 14 5 12 13 44 

TIC 27 17 11 11 66 

Cidadania e Mundo Actual 15 19 9 11 54 

Higiene, Saúde e Seg. no Trab. 0 19 12 12 43 

Educação Física 0 18 11 0 29 

Total 100 102 66 59 327 

C 
Matemática Aplicada 30 18 12 14 74 

Física e Química 15 18 11 15 59 

Total 45 36 23 29 133 

T 

Instalação e Config. de Equip. Inf. 31 53 12 13 109 

Diagn. e Reparação de Equip. Inf. 26 39 12 16 93 

Plan. Execução Manut. Equip. Inf. 15 18 0 19 52 

Total 72 110 24 59 265 

Total 217 248 113 136 714 

Tabela II.1 : Distribuição das respostas por Disciplina 

Seguidamente serão avaliadas as aulas acima referidas, do curso de IRC de acordo com 

cada Área de Avaliação definida: Metodologias, Materiais Didácticos, Desempenho do 

Docente, Desempenho da Turma, Relações Interpessoais, Conteúdos, Avaliação e 

Actividades de Recuperação. Cada Área de Avaliação será analisada nas três componentes 

do curso: Componente Sociocultural, Componente Científica e Componente Tecnológica.  

Na Componente Sociocultural decidiu analisar-se em separado a disciplina de Educação 

Física pelas diferenças que tem relativamente às restantes disciplinas desta componente, seja 

pelo espaço físico em que se desenvolve a maioria das aulas, pelos materiais necessários para 

o desenvolvimento das mesmas, pelas características da actividade desenvolvida - implica 

maior movimento, possibilidade de falar e interagir com os colegas - por oposição às restantes 

disciplinas desta componente que predominantemente ocorrem em sala de aula, implicam 

estar sentado, e utilizam suportes de papel e/ou informáticos para o desenvolvimento das 

aulas. 

As médias referem-se às respostas dadas “com opinião”, ou seja, entre 1 e 6, onde 1 

significa Muito Insatisfeito e 6 Muito Satisfeito, desta forma, a média pode tomar o valor 

mínimo de um e máximo de seis.  

Nos gráficos seguintes podemos observar nas colunas os valores médios de Alunos e 

Docentes para as componentes. As marcas (e.g., ◊ ∆ ○ *) representam o valor de satisfação 

médio de Alunos e Docentes em cada escola. 

METODOLOGIAS 

As Metodologias foram avaliadas no Questionário Pedagógico de Alunos através da 

questão: 
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Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS utilizadas pelo(a) 
Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) deste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

12 A forma como explica a matéria/temas a abordar Exposição 

13 O grau de participação que posso ter nesta aula/sessão Participação 

14 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

15 A utilização de vários recursos (equipamentos multimédia, materiais didácticos)  Utilização de Recursos 

16 A adaptação dos métodos aos conteúdos a abordar Adequação 

E no Questionário Pedagógico de Docentes a questão colocada foi: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS que utiliza com esta(e) turma/grupo? Subáreas 

21 A forma como explica a(os) matéria/assuntos  Exposição 

22 O grau de participação que promove nas aulas/sessões com esta(e) turma/grupo Participação 

23 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

24 A utilização de vários recursos (eq. multimédia, mat. didácticos) para apoiar as(os) matérias/assuntos Utilização de Recursos 

25 A preocupação em adaptar os métodos aos conteúdos abordados Adequação 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

IRC, nas diversas subáreas das Metodologias, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

De acordo com o Gráfico II.3, verifica-se que os Docentes estão mais satisfeitos com as 

Metodologias, encontrando-se os Alunos também satisfeitos, apesar de revelarem níveis de 

satisfação ligeiramente inferiores. 

Relativamente às escolas os valores são semelhantes, pode apenas referir-se que 

ligeiramente menos satisfeitos na Amadora II e Entroncamento I, especialmente no caso dos 

Alunos. 

Gráfico II.3: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
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Educação Física 

 Os Docentes revelam-se mais satisfeitos com a Exposição, Diversificação dos métodos 

para explicar os assuntos, e com a Adequação, enquanto a Utilização de Recursos é a subárea 

com a qual os Docentes se encontram menos satisfeitos, sobretudo os Docentes de Arruda dos 

Vinhos. Este aspecto deve ser tido em conta e analisado no sentido de se perceber se os 

professores sentem menor satisfação com a utilização de recursos por não existirem na escola 

os materiais e equipamentos necessários, ou por não serem adequados às suas aulas. 

A satisfação é mais elevada na escola do Entroncamento I, enquanto em Arruda dos 

Vinhos são os Alunos que fazem uma avaliação menos positiva. 

Gráfico II.4: Avaliação das Aulas de Educação Física 

 

Componente Científica 

Os dados relativos à Componente Científica no curso de IRC podem observar-se no 

Gráfico II.5, verificando-se que os Alunos estão menos satisfeitos do que os Docentes.  

Comparando as quatro escolas verifica-se que em Arruda dos Vinhos a satisfação é 

maior. Numa análise mais detalhada aos dados verifica-se que são os Alunos da Amadora II e 

Venda Nova que se revelam menos satisfeitos. 
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Gráfico II.5: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 

Componente Tecnológica 

A Componente Tecnológica é positivamente avaliada, como ilustra o Gráfico II.6, 

verificando-se os Docentes se revelam ligeiramente mais satisfeitos. Ao nível das escolas a 

avaliação menos positiva é da Amadora II, sobretudo na opinião dos Alunos. 

Gráfico II.6: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

 

MATERIAIS DIDÁCTICOS  

A área Materiais Didácticos foi avaliada no Questionário Pedagógico de Alunos e 

Docentes através da questão: 
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Concorda com as afirmações relativas aos MATERIAIS DIDÁCTICOS (livros, sebentas, jogos) utilizados 
neste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

17 Os materiais usados são adequados ao(à) módulo/área-chave/sessão Adequação 

18 A quantidade de materiais disponibilizados é suficiente Quantidade 

19 Os materiais usados são apelativos Motivação 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

IRC, nas diversas subáreas dos Materiais Didácticos, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

Ao nível da Componente Sociocultural podemos observar no Gráfico II.7 que a 

avaliação é positiva, apesar de o nível de satisfação não ser muito elevado.  

Numa análise mais detalhada é possível verificar que o valor mais baixo é dado pelos 

Docentes da Amadora II em relação à Quantidade, aspecto que deve ser analisado. 

Gráfico II.7: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Educação Física 

Conforme ilustra o Gráfico II.8, os Alunos revelam-se satisfeitos, mas os Docentes 

insatisfeitos, especialmente em relação à Quantidade a Motivação, constituindo um aspecto 

negativo, especialmente para esta disciplina que necessita de materiais para a realização das 

aulas, o facto de os Docentes considerarem que existem poucos materiais e que não são 

apelativos deve ser tido em conta. 

A insatisfação é superior na escola de Arruda dos Vinhos, na opinião dos Docentes. 
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Gráfico II.8: Avaliação das Aulas de Educação Física 

 

Componente Científica 

 A avaliação dos Materiais Didácticos utilizados nas aulas da Componente Científica 

pode observar-se no Gráfico II.9, verificando-se que os Docentes estão mais satisfeitos, apesar 

de os níveis de satisfação serem baixos para ambos os grupos, o que não é positivo. 

Comparando as escolas é na Amadora II que se verifica menor satisfação, sobretudo por parte 

dos Alunos. 

Gráfico II.9: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

 No Gráfico II.10 verifica-se que os Alunos se revelam ligeiramente mais satisfeitos, 

apesar de as satisfação não ser muito elevada, o que, como foi dito anteriormente, não é 

positivo e deve ser analisado.  

Ao nível das escolas o grau de satisfação é inferior na Amadora II, sobretudo por parte 

dos Docentes. Os Docentes do Entroncamento I revelam-se mais satisfeitos. 

Gráfico II.10: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 
DESEMPENHO DOCENTE 

Relativamente à área do Desempenho Docente, os Alunos avaliaram o docente através da 

questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 Atenção disponibilizada durante as aulas/sessões Atenção 

23 Disponibilidade para ouvir os Alunos/Formandos/Adultos  Disponibilidade 

24 Forma como promove a participação Participação 

25 Assiduidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) Assiduidade 

26 Pontualidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) (não se atrasa) Pontualidade 
 

Os Docentes realizaram a sua auto-avaliação a partir da questão:  
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 A atenção disponibilizada aos Alunos/Formandos/Adultos durante as aulas/sessões Atenção 

23 A disponibilidade para ouvir os Alunos/Formandos/Adultos Disponibilidade 

24 A forma como promove a participação  Participação 

25 A sua Assiduidade  Assiduidade 

26 A sua Pontualidade  Pontualidade 
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Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

IRC, nas diversas subáreas do Desempenho Docente, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

Como mostra o Gráfico II.11, os Docentes avaliam-se mais positivamente a si próprios 

do que os Alunos os avaliam, em todas as subáreas. Apesar disso, pode considerar-se a 

opinião dos Alunos positiva (>4,5). 

Os Alunos da Amadora II e Entroncamento I revelam-se menos satisfeitos que os 

restantes respondentes, aspecto que deveria ser analisado para se compreender a origem destas 

diferenças. 

Gráfico II.11: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Educação Física 

 Na disciplina de Educação Física a satisfação com o Desempenho Docente é superior no 

grupo docente, apesar de os Alunos estarem mais satisfeitos com a Valorização (promoção da 

participação). Estes dados são muito positivos, apenas a valorização dada à participação dos 

Alunos deveria ter valores mais elevados.  
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Gráfico II.12: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

 A avaliação das aulas da Componente Científica pode observar-se no Gráfico II.13, 

verificando-se que os Docentes se revelam mais satisfeitos do que os Alunos., que apesar de 

satisfeitos revelam valores inferiores a 5.  

Comparando as escolas verifica-se que a avaliação é mais positiva em Arruda dos 

Vinhos, na opinião de ambos os grupos. Os Docentes da Amadora II são os mais satisfeitos 

com esta área. 

Gráfico II.13: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

 A avaliação da Componente Tecnológica pode observar-se no Gráfico II.14. 

verificando-se que, à semelhança das componentes anteriores, os Docentes estão mais 

satisfeitos com o seu desempenho. Contudo os Alunos também revelam níveis elevados de 

satisfação com o desempenho dos professores, o que é positivo. 

Os resultados superiores na Venda Nova e Arruda dos Vinhos, e menos positivos na 

Amadora I, sobretudo na opinião dos Alunos, aspecto que é negativo e deve ser analisado. 

Gráfico II.14: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

DESEMPENHO DA TURMA 

Relativamente à área do Desempenho da Turma, os Alunos avaliaram-se a si próprios: 

Posicione-se relativamente às seguintes afirmações: Subáreas 

27 Estou satisfeito(a) com o meu desempenho neste módulo/área-chave/sessão Desempenho 

28 Sou assíduo(a) (não falto) Assiduidade 

29 Sou pontual (não me atraso) Pontualidade 

30 O interesse que sinto pelas aulas/sessões deste módulo/área-chave/sessão Interesse 

31 Para mim é fácil estar atento(a) nestas aulas/sessões Atenção 

32 Sinto que estou na aula/sessão de uma forma não perturbadora Comportamento 

33 Participo activamente nesta aula/sessão Participação 

Os Docentes realizaram a avaliação do Desempenho da Turma através da questão:  
Relativamente a esta TURMA qual o seu Grau de Satisfação com: Subáreas 

12 O trabalho desenvolvido em aula/sessão Desempenho 

15 O interesse que a(o) turma/grupo demonstra pelas suas aulas/sessões (Mt. Desinteresse/Mt. Interesse) Interesse 

16 É fácil manter esta(e) turma/grupo atenta(o) às suas aulas/sessões (Mt. Difícil/Mt. Fácil) Atenção 

17 O comportamento da(o) turma/grupo na aula/sessão  Comportamento 

18 A participação da(o) turma/grupo na aula/sessão Participação 

19 A assiduidade da(o) turma/grupo Assiduidade 

20 A pontualidade da(o) turma/grupo Pontualidade 
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Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

IRC, nas diversas subáreas do Desempenho da Turma, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

O Desempenho da Turma foi avaliado nas disciplinas da Componente Sociocultural 

como mostra o Gráfico II.15 observando-se que os Alunos se revelam ligeiramente mais 

satisfeitos, contudo, as pontuações mais baixas na Motivação e Atenção, são pouco positivas. 

Comparando os dados das quatro escolas é no Entroncamento I que os Docentes se revelam 

insatisfeitos, com a Atenção e o Comportamento. 

Gráfico II.15: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

 

Educação Física 

 Na disciplina de Educação Física a satisfação com o Desempenho da Turma pode 

observar-se no Gráfico II.16, onde se verifica que a Pontualidade e Atenção são pior avaliadas 

pelos Docentes.  

O valor de satisfação mais baixo (3,5) é revelado pelos Docentes de Arruda dos Vinhos 

em relação à Atenção, o que representa um aspecto negativo, apesar de os Alunos 

considerarem que é fácil estar atentos nestas disciplinas, os Docentes estão pouco satisfeitos 

com a atenção. 
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Gráfico II.16: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

 No Gráfico II.17 verifica-se que os Alunos estão mais satisfeitos com o Desempenho da 

Turma, apesar de os valores serem ligeiramente inferiores aos apresentados nas áreas 

anteriores. Os Docentes estão menos satisfeitos com a Pontualidade, Atenção e 

Comportamento. A satisfação geral com a Motivação e Atenção, tal como já foi referido 

noutros pontos, constitui um aspecto pouco positivo. 

Os Docentes da Amadora II e Venda Nova revelam-se ligeiramente menos satisfeitos 

que os restantes respondentes. Em Arruda dos Vinhos a satisfação é superior para ambos os 

grupos respondentes. 

Gráfico II.17: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

Como se pode observar no Gráfico II.18 os Alunos estão ligeiramente mais satisfeitos. 

Para os Docentes a Pontualidade e a Motivação são os aspectos menos positivos do 

Desempenho da Turma e, tal como no ponto anterior, a Motivação e Atenção têm valores, no 

geral, mais baixos, o não é positivo, uma vez que são subáreas muito importantes para a 

aprendizagem dos Alunos. 

A avaliação é semelhante em todas as escolas, pode apenas salientar-se que a pontuação 

mais baixa foi dada pelos Docentes da Amadora II em relação à Pontualidade. 

Gráfico II.18: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS  

A área das Relações Interpessoais foi avaliada pelos Alunos e pelos Docentes através 

da questão: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente à RELAÇÃO INTERPESSOAL com o(a)… Subáreas 

39 Sinto que o(a) Professor(a) está disponível para me apoiar sempre que precisar Apoio 

40 Sinto que o(a) Professor(a) gosta da(o) nossa(o) turma/grupo Empatia 

41 É fácil conversar com este(a) Professor(a) Comunicação 

Nota: No QPD a palavra “Professor” é substituída por “Turma”. 
 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

IRC, nas diversas subáreas das Relações Interpessoais, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural 
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As Relações Interpessoais nas disciplinas da Componente Sociocultural foram avaliadas 

como mostra o Gráfico II.19, observando-se que a avaliação é positiva, para ambos os grupos. 

Arruda dos Vinhos e Venda Nova são as escolas com maior grau de satisfação, 

enquanto a Amadora II reúne valores menos positivos, especialmente dos Docentes em 

relação ao Apoio e Empatia.  

Gráfico II.19: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

Educação Física 

Observa-se que os Docentes estão mais satisfeitos com as Relações Interpessoais, 

especialmente os Docentes da escola de Arruda dos Vinhos, os Alunos desta escola são os 

respondentes menos satisfeitos. Seria positivo que a empatia fosse mais satisfatória para os 

Alunos. 

Gráfico II.20: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 
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Componente Científica 

 A avaliação das aulas da Componente Científica pode observar-se no Gráfico seguinte, 

verificando-se que os Docentes estão mais satisfeitos, sobretudo com a Empatia. A satisfação 

com as Relações Interpessoais é superior na escola do de Arruda dos Vinhos, para Alunos e 

Docentes, e inferior na escola da Amadora II. É de notar que os valores de satisfação 

revelados pelos Alunos, em relação à Empatia são ligeiramente baixos. 

Gráfico II.21: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

Componente Tecnológica 

 Nas disciplinas da Componente Tecnológica as Relações Interpessoais são avaliadas 

como satisfatórias, o que é positivo. Verifica-se ainda que na escola da Amadora II a 

satisfação com esta área é inferior, sobretudo por parte dos Alunos. 

Gráfico II.22: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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CONTEÚDOS 

É de salientar que nas áreas de avaliação “Conteúdos”, “Avaliação” e “Actividades de 

Recuperação”, se verificou, de uma forma geral, um elevado número de respostas “Sem 

Opinião” e “Valores em Falta”. Consideramos que tal se deva ao facto de estas áreas se 

dirigirem apenas a alguns respondentes, apesar de os questionários serem comuns a todos. 

Deste modo, havia a indicação: “Se frequenta o processo de RVCC mas ainda não frequentou 

Formação Complementar o seu questionário termina aqui.” (QPA) e “Se é Técnico de RVC 

ou Mediador de EFA o seu questionário termina aqui.” (QPD). Apesar de a indicação ser 

dirigida terá havido alguma confusão na resposta, provavelmente por terem entendido que 

deveriam parar de responder. 

 
A avaliação da área Conteúdos foi realizada pelos Alunos e Docentes através da questão: 

Relativamente aos CONTEÚDOS (matérias/assuntos) ministrados nas aulas deste(a) módulo/área-chave qual 
o seu Grau de Satisfação com: 

Subáreas 

42 A forma como os conteúdos se relacionam entre si neste(a) módulo/área-chave Articulação 

43 A importância deste módulo/área-chave/sessão para o curso/formação/processo Importância 

45 
Os conteúdos abordados no(a) módulo/área-chave são:   
Muito Difíceis / Difíceis / Ligeiramente Difíceis / Ligeiramente Fáceis / Fáceis / Muito Fáceis / SO 

Complexidade 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

IRC, nas diversas subáreas dos Conteúdos, para cada conjunto de disciplinas, das 

componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural 

Os Docentes revelam-se mais satisfeitos, especialmente com a Importância. A satisfação 

é ligeiramente superior na Venda Nova e inferior no Entroncamento I. Apesar de satisfeitos, 

os valores revelados pelos Alunos não são muito positivos. 

Gráfico II.23: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
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Educação Física 

 Na disciplina de Educação Física verifica-se que os Docentes estão mais satisfeitos, 

especialmente com a Importância, apesar de serem os Alunos a considerar os Conteúdos mais 

fáceis. A avaliação das duas escolas é semelhante.  

Gráfico II.24: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

 Verifica-se que os Docentes estão mais satisfeitos com esta área, tal como ocorreu na 

componente anterior, devendo apenas referir-se que seria positivo que os Alunos se 

revelassem mais satisfeitos, especialmente com a Importância que atribuem aos conteúdos 

destas disciplinas para o curso. O grau de satisfação nas escolas é semelhante, revelando-se os 

Docentes de Arruda dos Vinhos mais satisfeitos e os Alunos da Amadora II menos satisfeitos. 

Gráfico II.25: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

A avaliação dos Conteúdos nesta Componente pode observar-se no Gráfico II.26, 

verificando-se que as avaliações de Alunos e Docentes são semelhantes, e positivas. 

Ao nível das escolas Alunos e Docentes da Amadora II estão menos satisfeitos com a 

Articulação e Importância, enquanto na Venda Nova os Docentes estão muito satisfeitos com 

estas subáreas.   

Gráfico II.26: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

AVALIAÇÃO 

Relativamente à área da Avaliação a questão colocada aos Alunos e aos Docentes foi: 
Concorda com as afirmações relativas à AVALIAÇÃO deste(a) módulo/área-chave?  Subáreas 

46 Sinto-me satisfeito com os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave Resultados 

47 
Conseguir boas notas neste(a) módulo/área-chave comparativamente aos(às) outros(as) módulos/áreas-
chave é: Mto Difícil - Difícil - Ligeiramente Difícil - Ligeiramente Fácil - Fácil - Muito Fácil - SO 

Resultados Comparados 

48 Os critérios de avaliação estão bem definidos pelo(a) professor(a)/formador(a) à partida Explicitação de Critérios 

49 
Os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave estão de acordo com o esperado? Mto Piores - Piores - 
Lig. Piores - Lige. Melhores - Melhores - Muito Melhores - SO 

Expectativas 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

IRC, nas diversas subáreas da Avaliação, para cada conjunto de disciplinas, das componentes 

Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural 

A satisfação com a Avaliação nas disciplinas de IRC, nesta componente está ilustrada 

no Gráfico II.27, verificando-se que a Explicitação dos Critérios é a subárea melhor avaliada, 

enquantos as Expectativas reunem a avaliação mais baixa, especialmente para os Docentes. 
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Os Alunos revelam-se mais satisfeitos com os resultados que consideram ligeiramente 

melhores do que o esperado. 

Ao nível das escolas os valores mais baixos encontram-se na avaliação feita pelos 

Docentes do Entroncamento I em relação aos Resultados Comparados e Expectativas que se 

revelam piores do que o esperado. 

Gráfico II.27: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

Educação Física 

 Na disciplina de Educação Física a satisfação com a Avaliação pode observar-se no 

Gráfico II.28, onde se verifica que os Alunos estão mais satisfeitos com os Resultados obtidos 

e comparados. Os Docentes não dão opinião em relação às Expectativas, e revelam-se pouco 

satisfeitos com os resultados obtidos pela turma. 

As avaliações menos positivas foram realizadas pelos dos em relação aos Resultados 

comparados, especialmente no Entroncamento I, o que deve ser analisado futuramente. 
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Gráfico II.28: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

 Pode observar-se que os Docentes estão mais satisfeitos com a Explicitação de Critérios 

e insatisfeitos com as Expectativas, considerando que os Resultados da turma são piores do 

que o esperado. Também os Alunos se revelam satisfeitos com a Exposição de critérios de 

avaliação o que representa um aspecto positivo. Assim como, se revelam bastante satisfeitos 

com os resultados obtidos, representando igualmente um aspecto positivo. 

Ao nível das escolas verifica-se que os resultados são semelhantes, destacando-se 

apenas que Alunos e Docentes de Arruda dos Vinhos estão muito satisfeitos com os 

Resultados e que os Docentes da Amadora II se revelam mais insatisfeitos com as 

Expectativas. 

Gráfico II.29: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

Componente Tecnológica 
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Nesta componente verifica-se que os Alunos se revelam mais satisfeitos com os 

Resultados obtidos e comparados e com as Expectativas. Também a Explicitação de Critérios 

é bastante satisfatória, o que constituem aspectos positivos desta avaliação. Os Docentes 

revelam-se mais insatisfeitos com as Expectativas, sobretudo os de Arruda dos Vinhos. 

Gráfico II.30: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO  

No que respeita à área Actividades de Recuperação aos Alunos e Docentes foi 

colocada a questão: 
Concorda com as seguintes afirmações relativas às ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO (Apoios, PCF) Subáreas 

51 As actividades de recuperação são adequadas ao(à) módulo/área-chave Adequação 

52 O número de horas é suficiente Quantidade 

53 As actividades de recuperação são úteis Utilidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

IRC, nas diversas subáreas das Actividades de Recuperação, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

Componente Sociocultural 

A satisfação com as Actividades de Recuperação nas disciplinas da Componente 

Sociocultural mais elevada para os Alunos. Os valores mais elevados encontram-se nas 

respostas dos Alunos de Arruda dos Vinhos e os valores mais baixos nas respostas dos 

Docentes desta escola. É de notar como um aspecto negativo a fraca satisfação dos Docentes 

com as Actividades de Recuperação, devendo ser analisadas as razões desta insatisfação. 
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Gráfico II.31: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

 

Educação Física 

Na disciplina de Educação Física a satisfação com as Actividades de Recuperação é 

superior para os Docentes, excepto ao nível da Utilidade. Também se verifica que os Alunos 

estão menos satisfeitos com a Quantidade. Ainda assim, a avaliação é positiva. 

Gráfico II.32: Avaliação das Aulas da Disciplina de Educação Física 

 

Componente Científica 

Pode observar-se no Gráfico II.33, que Alunos e Docentes estão satisfeitos com as 

actividades de recuperação, apenas de referir que os Alunos estão menos satisfeitos com a 

Adequação das actividade e com a Quantidade, aspectos que devem ser analisados. 
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Comparando a avaliação por escolas os valores são muito semelhantes.  

Gráfico II.33: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
 
Componente Tecnológica 

As Actividades de Recuperação são melhor avaliadas pelos Docentes. Na escola da 

Amadora II que existem menos respostas de satisfação, em especial dos Alunos em relação à 

Quantidade e Utilidade, aspectos que, como anteriormente referido, devem ser analisados. 

Gráfico II.34: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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III. Práticas Administrativas (PA) 

Foram respondidos 16 Questionários Pedagógicos em aulas do curso de Práticas 

Administrativas (PA), 14 por Alunos e 2 por Docentes, apenas na escola do Entroncamento I. 

Respondeu uma turma de PA, de 1º ano. Relativamente às aulas onde em cada escola os 

questionários foram respondidos, podemos verificar na Tabela III.1 o número de questionários 

respondidos por disciplina. 
Componente de 

Formação 
Disciplinas 

Escolas 

Entroncamento I 

T 

Correspondência Comercial e Arquivo 8 

Atendimento e Documentação 8 
Total 16 

Tabela III.1: Distribuição das respostas por Disciplina 

Seguidamente serão avaliadas as aulas acima referidas, do curso de PA de acordo com 

cada Área de Avaliação definida: Metodologias, Materiais Didácticos, Desempenho do 

Docente, Desempenho da Turma, Relações Interpessoais, Conteúdos, Avaliação e 

Actividades de Recuperação. Cada Área de Avaliação será analisada apenas na componente 

Tecnológica, uma vez que não existem respostas em disciplinas de outras componentes.  

As médias referem-se às respostas dadas “com opinião”, ou seja, entre 1 e 6, onde 1 

significa Muito Insatisfeito e 6 Muito Satisfeito, desta forma, a média pode tomar o valor 

mínimo de um e máximo de seis.  

Nos gráficos seguintes podemos observar nas colunas os valores médios de Alunos e 

Docentes para a componente.  

METODOLOGIAS 

As Metodologias foram avaliadas no Questionário Pedagógico de Alunos através da 

questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS utilizadas pelo(a) 
Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) deste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

12 A forma como explica a matéria/temas a abordar Exposição 

13 O grau de participação que posso ter nesta aula/sessão Participação 

14 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

15 A utilização de vários recursos (equipamentos multimédia, materiais didácticos)  Utilização de Recursos 

16 A adaptação dos métodos aos conteúdos a abordar Adequação 

 

E no Questionário Pedagógico de Docentes a questão colocada foi: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS que utiliza com esta(e) turma/grupo? Subáreas 

21 A forma como explica a(os) matéria/assuntos  Exposição 

22 O grau de participação que promove nas aulas/sessões com esta(e) turma/grupo Participação 

23 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

24 A utilização de vários recursos (eq. multimédia, mat. didácticos) para apoiar as(os) matérias/assuntos Utilização de Recursos 

25 A preocupação em adaptar os métodos aos conteúdos abordados Adequação 
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No Gráfico III.1 podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Práticas Administrativas, nas diversas subáreas das Metodologias, para a Componente 

Tecnológica, onde pode verificar-se que estas disciplinas são, no geral, positivamente 

avaliadas, sobretudo pelos Docentes. Importa notar que o valor mais baixo observado (4,5) é 

dado pelos Alunos em relação à Utilização de Recursos, sugerindo-se que este é um dos 

procedimentos pedagógicos a ter em atenção, pois a satisfação com as metodologias que 

servem de apoio à aprendizagem pode ajudar a promover um melhor envolvimento (motivar) 

nas aulas.  

 
Gráfico III.1: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 

 A área Materiais Didácticos foi avaliada no Questionário Pedagógico de Alunos e 

Docentes através da questão: 
Concorda com as afirmações relativas aos MATERIAIS DIDÁCTICOS (livros, sebentas, jogos) utilizados 
neste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

17 Os materiais usados são adequados ao(à) módulo/área-chave/sessão Adequação 

18 A quantidade de materiais disponibilizados é suficiente Quantidade 

19 Os materiais usados são apelativos Motivação 

 

No Gráfico III.2 podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Práticas Administrativas, nas diversas subáreas dos Materiais Didácticos, para as disciplinas 

da Componente Tecnológica, verificando-se que os Alunos estão mais satisfeitos com a 

Adequação, enquanto a Quantidade é menos satisfatória para ambos e a Motivação é mais 

positiva para os Docentes. As médias de satisfação com a Quantidade de materiais devem ser 

alvo de atenção, pois os materiais pedagógicos são essenciais ao desenvolvimento das 

actividades lectivas. É de notar ainda que a avaliação feita pelos Docentes relativamente à 
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Motivação difere da opinião geral dada pelos Alunos, apontando assim para a necessidade do 

grupo docente reavaliar se os materiais utilizados cumprem a função de motivar os discentes, 

pois a percepção destes é discordante.  

 
Gráfico III.2: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 
DESEMPENHO DOCENTE 

Relativamente à área do Desempenho Docente, os Alunos avaliaram através da 

questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 Atenção disponibilizada durante as aulas/sessões Atenção 

23 Disponibilidade para ouvir os Alunos/Formandos/Adultos  Disponibilidade 

24 Forma como promove a participação Participação 

25 Assiduidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) Assiduidade 

26 Pontualidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) (não se atrasa) Pontualidade 

 

Os Docentes realizaram a sua auto-avaliação a partir da questão:  
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 A atenção disponibilizada aos Alunos/Formandos/Adultos durante as aulas/sessões Atenção 

23 A disponibilidade para ouvir os  Alunos/Formandos/Adultos Disponibilidade 

24 A forma como promove a participação  Participação 

25 A sua Assiduidade  Assiduidade 

26 A sua Pontualidade  Pontualidade 
 

No Gráfico III.3 podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes, nas diversas 

subáreas do Desempenho Docente, para as disciplinas da Componente Tecnológica, 

verificando-se que a satisfação é semelhante em ambos os grupos e positiva. O valor de 



Análise por Curso – CEF – III – Práticas Administrativas    972 

 

Relatório ApQ  GIPE 

satisfação mais baixo (4,5) diz respeito à Atenção disponibilizada aos Alunos durante as 

aulas, por parte dos Docentes, o que constitui um aspecto negativo a ter em conta, pois é de 

grande importância que os profissionais tenham condições para conceder a atenção necessária 

ao desempenho do outro, por forma a que os Alunos se percepcionem como os agentes 

essenciais no processo de ensino/aprendizagem.  

Gráfico III.3: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 

DESEMPENHO DA TURMA 

Relativamente à área do Desempenho da Turma, os Alunos avaliaram-se a si próprios: 
Posicione-se relativamente às seguintes afirmações: Subáreas 

27 Estou satisfeito(a) com o meu desempenho neste módulo/área-chave/sessão Desempenho 

28 Sou assíduo(a) (não falto) Assiduidade 

29 Sou pontual (não me atraso) Pontualidade 

30 O interesse que sinto pelas aulas/sessões deste módulo/área-chave/sessão Interesse 

31 Para mim é fácil estar atento(a) nestas aulas/sessões Atenção 

32 Sinto que estou na aula/sessão de uma forma não perturbadora Comportamento 

33 Participo activamente nesta aula/sessão Participação 

Os Docentes realizaram a avaliação do Desempenho da Turma através da questão:  
Relativamente a esta TURMA qual o seu Grau de Satisfação com: Subáreas 

12 O trabalho desenvolvido em aula/sessão Desempenho 

15 O interesse que a(o) turma/grupo demonstra pelas suas aulas/sessões (Mt. Desinteresse/Mt. Interesse) Interesse 

16 É fácil manter esta(e) turma/grupo atenta(o) às suas aulas/sessões (Mt. Difícil/Mt. Fácil) Atenção 

17 O comportamento da(o) turma/grupo na aula/sessão  Comportamento 

18 A participação da(o) turma/grupo na aula/sessão Participação 

19 A assiduidade da(o) turma/grupo Assiduidade 

20 A pontualidade da(o) turma/grupo Pontualidade 

 

No Gráfico III.4 podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Práticas Administrativas, nas diversas subáreas das Desempenho da Turma, para as 

disciplinas da Componente Tecnológica, verificando-se que o grau de satisfação é semelhante 
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e positivo. Os Alunos revelam-se ligeiramente menos satisfeitos com a Motivação e a 

Atenção, o que representa um indicador ligeiramente desfavorável, podendo ser necessário 

desenvolver acções que ajudem a despertar o interesse dos Alunos.  

Gráfico III.4: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

A área das Relações Interpessoais foi avaliada pelos Alunos e pelos Docentes através 

da questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente à RELAÇÃO INTERPESSOAL com o(a)… Subáreas 

39 Sinto que o(a) Professor(a) está disponível para me apoiar sempre que precisar Apoio 

40 Sinto que o(a) Professor(a) gosta da(o) nossa(o) turma/grupo Empatia 

41 É fácil conversar com este(a) Professor(a) Comunicação 

Nota: No QPD a palavra “Professor” é substituída por “Turma”. 
 

No Gráfico seguinte podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes, nas diversas 

subáreas das Relações Interpessoais, para as disciplinas da Componente Tecnológica, 

verificando-se que esta área é muito satisfatória para Alunos e Docentes. 
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Gráfico III.4: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 
CONTEÚDOS 

É de salientar que nas áreas de avaliação “Conteúdos”, “Avaliação” e “Actividades de 

Recuperação”, se verificou, de uma forma geral, um elevado número de respostas “Sem 

Opinião” e “Valores em Falta”. Consideramos que tal se deva ao facto de estas áreas se 

dirigirem apenas a alguns respondentes, apesar de os questionários serem comuns a todos. 

Deste modo, havia a indicação: “Se frequenta o processo de RVCC mas ainda não frequentou 

Formação Complementar o seu questionário termina aqui.” (QPA) e “Se é Técnico de RVC 

ou Mediador de EFA o seu questionário termina aqui.” (QPD). Apesar de a indicação ser 

dirigida terá havido alguma confusão na resposta, provavelmente por terem entendido que 

deveriam parar de responder. 

 

A avaliação da área Conteúdos foi realizada pelos Alunos e Docentes através da questão: 
Relativamente aos CONTEÚDOS (matérias/assuntos) ministrados nas aulas deste(a) módulo/área-chave 
qual o seu Grau de Satisfação com: 

Subáreas 

42 A forma como os conteúdos se relacionam entre si neste(a) módulo/área-chave Articulação 

43 A importância deste módulo/área-chave/sessão para o curso/formação/processo Importância 

45 
Os conteúdos abordados no(a) módulo/área-chave são:   
Muito Difíceis / Difíceis / Ligeiramente Difíceis / Ligeiramente Fáceis / Fáceis / Muito Fáceis / SO 

Complexidade 

 

No Gráfico III.5 podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Práticas Administrativas, nas diversas subáreas dos Conteúdos, para as disciplinas da 

Componente Tecnológica, verificando-se que a Importância reúne o grau de satisfação mais 

elevado, especialmente pelos Docentes. A Complexidade tem valores mais baixos, para os 
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Docentes, o que significa que estes consideram os Conteúdos ligeiramente mais difíceis, do 

que os Alunos. 

Gráfico III.5: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

AVALIAÇÃO 

Relativamente à área da Avaliação a questão colocada aos Alunos e aos Docentes foi: 
Concorda com as afirmações relativas à AVALIAÇÃO deste(a) módulo/área-chave?  Subáreas 

46 Sinto-me satisfeito com os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave Resultados 

47 
Conseguir boas notas neste(a) módulo/área-chave comparativamente aos(às) outros(as) módulos/áreas-
chave é: Mto Difícil - Difícil - Ligeiramente Difícil - Ligeiramente Fácil - Fácil - Muito Fácil - SO 

Resultados Comparados 

48 Os critérios de avaliação estão bem definidos pelo(a) professor(a)/formador(a) à partida Explicitação de Critérios 

49 
Os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave estão de acordo com o esperado? Mto Piores - Piores 
- Lig. Piores - Lige. Melhores - Melhores - Muito Melhores - SO 

Expectativas 

 

No Gráfico III.6 podemos analisar as respostas, nas diversas subáreas da Avaliação, 

para as disciplinas da Componente Tecnológica, observa-se que os Resultados e a 

Explicitação de Critérios são as subáreas mais positivamente avaliadas, especialmente pelos 

Docentes. Os Docentes não revelam a sua opinião em relação às Expectativas. 
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Gráfico III.6: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO  

No que respeita à área Actividades de Recuperação aos Alunos e Docentes foi 

colocada a questão: 
Concorda com as seguintes afirmações relativas às ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO (Apoios, PCF) Subáreas 

51 As Actividades de recuperação são adequadas ao(à) módulo/área-chave Adequação 

52 O número de horas é suficiente Quantidade 

53 As Actividades de recuperação são úteis Utilidade 

No Gráfico III.7 podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Práticas Administrativas, nas diversas subáreas das Actividades de Recuperação, para as 

disciplinas da Componente Tecnológica, encontra-se que esta área é positivamente avaliada, 

sobretudo pelos Docentes. 

 
Gráfico III.7: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica
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IV. Práticas Técnico-Comerciais (PTC) 

Foram respondidos 124 Questionários Pedagógicos em aulas do curso de Práticas 

Técnico-Comerciais (PTC), 115 por Alunos e 9 por Docentes, apenas na escola da Amadora 

II. Respondeu ao Questionário Pedagógico uma turma de PTC,  de 1º ano. Na Tabela IV.1 

pode observar-se o número de questionários respondidos por disciplina, verificanso-se que 

existe um “valor em falta”. 

Componente de 
Formação 

Disciplinas 
Escolas 

Amadora II 

SC 

Português 14 

Inglês 16 

TIC 11 

Cidadania e Mundo Actual 10 
Total 51 

C 

Matemática Aplicada 13 

Actividades Económicas 16 

Total 29 

T 

Stocks e Merchandising 13 

Serviço Pós-Venda 16 

Rotinas de Contabilidade e Informática 14 
Total 43 

Total 123 

Tabela IV.1: Distribuição das respostas por Disciplina 

Seguidamente serão avaliadas as aulas acima referidas, do curso de PTC, de acordo com 

cada Área de Avaliação definida: Metodologias, Materiais Didácticos, Desempenho do 

Docente, Desempenho da Turma, Relações Interpessoais, Conteúdos, Avaliação e 

Actividades de Recuperação. Cada Área de Avaliação será analisada nas três componentes 

do curso: Componente Sociocultural, Componente Científica e Componente Tecnológica. 

As médias referem-se às respostas dadas “com opinião”, ou seja, entre 1 e 6, onde 1 

significa Muito Insatisfeito e 6 Muito Satisfeito, desta forma, a média pode tomar o valor 

mínimo de um e máximo de seis.  

Nos gráficos seguintes podemos observar nas colunas os valores médios de Alunos e 

Docentes para as componentes.  

 

METODOLOGIAS 

As Metodologias foram avaliadas no Questionário Pedagógico de Alunos através da 

questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS utilizadas pelo(a) 
Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) deste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

12 A forma como explica a matéria/temas a abordar Exposição 

13 O grau de participação que posso ter nesta aula/sessão Participação 

14 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

15 A utilização de vários recursos (equipamentos multimédia, materiais didácticos)  Utilização de Recursos 

16 A adaptação dos métodos aos conteúdos a abordar Adequação 
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E no Questionário Pedagógico de Docentes a questão colocada foi: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS que utiliza com esta(e) turma/grupo? Subáreas 

21 A forma como explica a(os) matéria/assuntos  Exposição 

22 O grau de participação que promove nas aulas/sessões com esta(e) turma/grupo Participação 

23 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

24 A utilização de vários recursos (eq. multimédia, mat. didácticos) para apoiar as(os) matérias/assuntos Utilização de Recursos 

25 A preocupação em adaptar os métodos aos conteúdos abordados Adequação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Práticas Técnico-Comerciais, nas diversas subáreas das Metodologias, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

No Gráfico IV.1 pode verificar-se que os Docentes estão ligeiramente mais satisfeitos 

com as Metodologias usadas do que os Alunos, em especial ao nível da Diversificação. A 

satisfação com as Metodologias constitui um aspecto a ter em conta nestas aulas, pois os 

procedimentos pedagógicos que se utilizam para transmitir os conteúdos têm um impacto 

preponderante na motivação para a aprendizagem.  

 
Gráfico IV.1: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Componente Científica 

Verifica-se no Gráfico IV.2 que os Docentes estão mais satisfeitos, avaliando com 

Muita Satisfação a Exposição, a Participação e a Adequação das Metodologias. Os Alunos 

também fazem uma avaliação positiva, embora ligeiramente inferior, sobretudo ao nível da 
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Utilização de vários Recursos, que tal como referido anteriormente deve ser um aspecto a ter 

em atenção por constituir uma estratégia fundamental no envolvimento dos Alunos.  

 
Gráfico IV.2: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 

Componente Tecnológica 

No Gráfico IV.3 pode verificar-se que a Componente Tecnológica é no geral 

positivamente avaliada, apesar de os Alunos se revelarem menos satisfeitos com a Utilização 

de Recursos, o que necessita de ser tido em conta, no sentido de se perceber se os recursos 

necessários não existem, ou não existem em quantidade suficiente. 

Gráfico IV.3: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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MATERIAIS DIDÁCTICOS 

 A área Materiais Didácticos foi avaliada no Questionário Pedagógico de Alunos e 

Docentes através da questão: 
Concorda com as afirmações relativas aos MATERIAIS DIDÁCTICOS (lVros, sebentas, jogos) utilizados 
neste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

17 Os materiais usados são adequados ao(à) módulo/área-chave/sessão Adequação 

18 A quantidade de materiais disponibilizados é suficiente Quantidade 

19 Os materiais usados são apelativos Motivação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Práticas Técnico-Comerciais, nas diversas subáreas dos Materiais Didácticos, para cada 

conjunto de disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

Os Docentes da Componente Sociocultural fazem uma avaliação ligeiramente mais 

positiva das Metodologias, como se pode verificar no Gráfico IV.4. O grau de satisfação dos 

Alunos em relação a esta área deve ser tido em conta pois os Materiais Didácticos constituem 

o suporte ao desenvolvimento das aprendizagens, entendendo-se que a sua qualidade deve 

contribuir ao máximo para a satisfação e sucesso escolar. 

Gráfico IV.4: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Componente Científica 

Tal como se pode verificar no Gráfico IV.5 os Docentes estão ligeiramente mais 

satisfeitos com esta área nas aulas da Componente Científica. Pelas mesmas razões 
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anteriormente referidas, importa ter em conta a análise ligeiramente menos satisfatória que os 

Alunos demonstram sobre os Materiais Didácticos utilizados nestas aulas. 

Gráfico IV.5: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 
Componente Tecnológica 

  

No Gráfico IV.6 verifica-se que os Docentes avaliam mais positivamente os Materiais, 

especialmente no que respeita à Adequação. Os Alunos revelam-se menos satisfeitos que os 

Docentes, de uma forma geral, sobretudo ao nível da Motivação, o que representa um factor 

negativo que deve ser tido em conta pelos profissionais destas aulas.   

 

Gráfico IV.6: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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DESEMPENHO DOCENTE 

Relativamente à área do Desempenho Docente, os Alunos avaliaram através da questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 Atenção disponibilizada durante as aulas/sessões Atenção 

23 Disponibilidade para ouvir os Alunos/Formandos/Adultos  Disponibilidade 

24 Forma como promove a participação Participação 

25 Assiduidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) Assiduidade 

26 Pontualidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) (não se atrasa) Pontualidade 

Os Docentes realizaram a sua auto-avaliação a partir da questão:  
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 A atenção disponibilizada aos Alunos/Formandos/Adultos durante as aulas/sessões Atenção 

23 A disponibilidade para ouvir os  Alunos/Formandos/Adultos Disponibilidade 

24 A forma como promove a participação  Participação 

25 A sua Assiduidade  Assiduidade 

26 A sua Pontualidade  Pontualidade 
 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Práticas Técnico-Comerciais, nas diversas subáreas do Desempenho Docente, para cada 

conjunto de disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

 De acordo com o Gráfico IV.7 é possível observar que os Docentes da Componente 

Sociocultural avaliam mais positivamente o seu Desempenho do que os Alunos, 

principalmente no que respeita à Pontualidade, fazendo uma auto-avaliação mais baixa ao 

nível da Motivação. De uma forma geral, constata-se que os Alunos mostram-se ligeiramente 

menos satisfeitos com o Desempenho dos Docentes, apresentando valores mais baixos 

também com a Motivação, ou seja, com o envolvimento destes nas aulas e com Tempo 

disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas, representando assim dois aspectos que 

devem ser tidos em conta nas aulas da Componente Sociocultural.  
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Gráfico IV.7: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Componente Científica 

 A avaliação feita ao Desempenho Docente é de Muita Satisfação no grupo docente, 

sendo que a Motivação continua a ser a subárea onde estes revelam menos satisfação. Por 

outro lado, os Alunos revelam-se ligeiramente menos satisfeitos que os Docentes, o que 

sugere que a percepção dos dois grupos relativamente ao desempenho dos profissionais difere, 

devendo este aspecto ser tido em conta. 

Gráfico IV.8: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 
Componente Tecnológica 
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 De acordo com o Gráfico IV.9 os níveis de satisfação são positivos e semelhantes para 

ambos os grupos, apesar de inferiores à Componente Científica. A Motivação mantém-se a 

área menos positiva para os Docentes, o que constitui um factor que pode ser prejudicial ao 

bom desenvolvimento do processo pedagógico. Os Alunos avaliam de forma ligeiramente 

menos satisfatória toda a área, especialmente a Motivação, o Tempo Disponibilizado para 

dúvidas e a Valorização da participação, o que representa uma apreciação pouco positiva do 

envolvimento dos Docentes nestas aulas. 

Gráfico IV.9: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

DESEMPENHO DA TURMA 

Relativamente à área do Desempenho da Turma, os Alunos avaliaram-se a si próprios: 
Posicione-se relativamente às seguintes afirmações: Subáreas 

27 Estou satisfeito(a) com o meu desempenho neste módulo/área-chave/sessão Desempenho 

28 Sou assíduo(a) (não falto) Assiduidade 

29 Sou pontual (não me atraso) Pontualidade 

30 O interesse que sinto pelas aulas/sessões deste módulo/área-chave/sessão Interesse 

31 Para mim é fácil estar atento(a) nestas aulas/sessões Atenção 

32 Sinto que estou na aula/sessão de uma forma não perturbadora Comportamento 

33 Participo actVamente nesta aula/sessão Participação 

 

Os Docentes realizaram a avaliação do Desempenho da Turma através da questão:  
Relativamente a esta TURMA qual o seu Grau de Satisfação com: Subáreas 

12 O trabalho desenvolvido em aula/sessão Desempenho 

15 O interesse que a(o) turma/grupo demonstra pelas suas aulas/sessões (Mt. Desinteresse/Mt. Interesse) Interesse 

16 É fácil manter esta(e) turma/grupo atenta(o) às suas aulas/sessões (Mt. Difícil/Mt. Fácil) Atenção 

17 O comportamento da(o) turma/grupo na aula/sessão  Comportamento 

18 A participação da(o) turma/grupo na aula/sessão Participação 

19 A assiduidade da(o) turma/grupo Assiduidade 

20 A pontualidade da(o) turma/grupo Pontualidade 
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Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Práticas Técnico-Comerciais, nas diversas subáreas do Desempenho da Turma, para cada 

conjunto de disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 
Componente Sociocultural 

Verifica-se no Gráfico IV.10 que os Alunos estão satisfeitos com o seu Desempenho, 

apresentando valores mais baixos relativamente à Atenção e ao Comportamento, enquanto os 

Docentes se revelam ligeiramente insatisfeitos no geral, em particular com a Motivação da 

Turma. È de notar a diferença das avaliações feitas pelos respondentes em relação ao 

Desempenho da Turma, notando-se que há uma insatisfação eminente por parte dos Docentes, 

nesta área do desenvolvimento das aprendizagens que deve ser tida em conta. 

Gráfico IV.10: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Componente Científica 

 Nesta componente a avaliação é mais positiva, apesar de os Docentes revelarem alguma 

insatisfação em relação à Assiduidade, Pontualidade e Atenção da Turma e que pode, este 

último, trazer consequências negativas ao bom desenvolvimento das aulas. Para os Alunos as 

subáreas são avaliadas ao nível da satisfação, sobretudo o Desempenho, a Assiduidade e a 

Participação activa nestas aulas, embora os Docentes demonstrem uma avaliação divergente.  
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Gráfico IV.11: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 
Componente Tecnológica 

No Gráfico IV.12 verifica-se que os Alunos estão mais satisfeitos com o seu próprio 

Desempenho, em especial com o Desempenho e com a Assiduidade, opinião partilhada com 

os Docentes. Os Docentes revelam-se mais insatisfeitos, sobretudo com o Comportamento e 

Atenção dos Alunos nas aulas desta componente, o que deve ser analisado e melhorado.  

Gráfico IV.12: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

A área das Relações Interpessoais foi avaliada pelos Alunos e pelos Docentes através da 

questão: 
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Qual o seu Grau de Satisfação relativamente à RELAÇÃO INTERPESSOAL com o(a)… Subáreas 

39 Sinto que o(a) Professor(a) está disponível para me apoiar sempre que precisar Apoio 

40 Sinto que o(a) Professor(a) gosta da(o) nossa(o) turma/grupo Empatia 

41 É fácil conversar com este(a) Professor(a) Comunicação 

Nota: No QPD a palavra “Professor” é substituída por “Turma”. 
 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Práticas Técnico-Comerciais, nas diversas subáreas das Relações Interpessoais, para cada 

conjunto de disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

No Gráfico IV.13 pode verificar-se que os Alunos estão mais satisfeitos com as 

Relações Interpessoais, principalmente com o Apoio sentido da parte do Professor, no 

entanto, a satisfação dos Docentes em relação a esta subárea é inferior. De uma forma geral os 

Docentes encontram-se menos satisfeitos com as Relações Interpessoais que importa ter em 

conta, pois o bom clima relacional entre professor-aluno é um factor importante na promoção 

da motivação. 
 

Gráfico IV.13: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

Componente Científica 

 No Gráfico IV.14 verifica-se que ambos os grupos estão satisfeitos, especialmente os 

Docentes em relação ao Apoio e à Empatia, constituindo uma avaliação muito positiva, uma 

vez que um bom clima relacional em sala de aula pode ser um factor preditivo de sucesso. 
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Gráfico IV.14: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 

Componente Tecnológica 

Nas disciplinas da Componente Tecnológica as Relações Interpessoais são avaliadas 

com menos satisfação que as anteriores, embora sejam positivas e satisfatórias. Ambos os 

grupos fazem uma avaliação semelhante, à excepção à subárea Empatia que é sentida como 

menos satisfatória para os Alunos.  

Gráfico IV.15: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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CONTEÚDOS 

É de salientar que nas áreas de avaliação “Conteúdos”, “Avaliação” e “Actividades de 

Recuperação”, se verificou, de uma forma geral, um elevado número de respostas “Sem 

Opinião” e “Valores em Falta”. Consideramos que tal se deva ao facto de estas áreas se 

dirigirem apenas a alguns respondentes, apesar de os questionários serem comuns a todos. 

Deste modo, havia a indicação: “Se frequenta o processo de RVCC mas ainda não frequentou 

Formação Complementar o seu questionário termina aqui.” (QPA) e “Se é Técnico de RVC 

ou Mediador de EFA o seu questionário termina aqui.” (QPD). Apesar de a indicação ser 

dirigida terá havido alguma confusão na resposta, provavelmente por terem entendido que 

deveriam parar de responder. 

 

A avaliação da área Conteúdos foi realizada pelos Alunos e Docentes através da questão: 
Relativamente aos CONTEÚDOS (matérias/assuntos) ministrados nas aulas deste(a) módulo/área-chave 
qual o seu Grau de Satisfação com: 

Subáreas 

42 A forma como os conteúdos se relacionam entre si neste(a) módulo/área-chave Articulação 

43 A importância deste módulo/área-chave/sessão para o curso/formação/processo Importância 

45 
Os conteúdos abordados no(a) módulo/área-chave são:   
Muito Difíceis / Difíceis / Ligeiramente Difíceis / Ligeiramente Fáceis / Fáceis / Muito Fáceis / SO 

Complexidade 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Práticas Técnico-Comerciais, nas diversas subáreas dos Conteúdos, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

Como se pode verificar no Gráfico IV.16 os Docentes fazem uma avaliação mais 

positiva dos Conteúdos do que os Alunos, especialmente ao nível da Importância.  

Gráfico IV.16: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
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Componente Científica 

 A avaliação das aulas da Componente Científica pode observar-se no Gráfico IV.17, 

verificando-se que os Docentes estão mais satisfeitos com esta área do que os Alunos, tal 

como na componente anterior, nas subáreas relativas à Articulação e à Importância dos 

assuntos abordados. A opinião dos Alunos é, no geral, positiva e ligeiramente inferior quanto 

à Complexidade o que significa que consideram as aulas ligeiramente mais difíceis que os 

Docentes. 

Gráfico IV.17: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 
Componente Tecnológica 

No Gráfico IV.18 verifica-se que os Docentes estão mais satisfeitos com esta área, 

apesar de consideram os Conteúdos mais complexos, ao contrário da opinião demonstrada 

pelos Alunos. Os Alunos avaliam com menos satisfação a Articulação dos conteúdos, um 

aspecto que deve ser tido em conta de forma a ser analisado e melhorado, pois a relação entre 

os vários assuntos abordados é essencial na manutenção do envolvimento destes nas aulas.   
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Gráfico IV.18: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

 
AVALIAÇÃO 

 

Relativamente à área da Avaliação a questão colocada aos Alunos e aos Docentes foi: 
Concorda com as afirmações relativas à AVALIAÇÃO deste(a) módulo/área-chave?  Subáreas 

46 Sinto-me satisfeito com os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave Resultados 

47 
Conseguir boas notas neste(a) módulo/área-chave comparativamente aos(às) outros(as) módulos/áreas-
chave é: Mto Difícil - Difícil - Ligeiramente Difícil - Ligeiramente Fácil - Fácil - Muito Fácil - SO 

Resultados Comparados 

48 Os critérios de avaliação estão bem definidos pelo(a) professor(a)/formador(a) à partida Explicitação de Critérios 

49 
Os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave estão de acordo com o esperado? Mto Piores - Piores 
- Lig. Piores - Lige. Melhores - Melhores - Muito Melhores - SO 

Expectativas 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Práticas Técnico-Comerciais, nas diversas subáreas da Avaliação, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

  

Os Docentes da Componente Sociocultural revelam-se mais insatisfeitos que os Alunos 

em relação aos Resultados, considerando estes Piores que o esperado (Expectativas). Para os 

Alunos a Avaliação é, no geral, positiva, principalmente nos Resultados Comparados com 

outras aulas, verificando-se ainda que estes fazem uma avaliação menos positiva que os 

Docentes quanto à Explicitação de Critérios, o que deve ser tido em atenção. 
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Gráfico IV.19: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

Componente Científica 

 Na Componente Científica pode observar-se que os Docentes estão menos satisfeitos 

com os Resultados Comparados, avaliando os resultados como ligeiramente piores do que o 

esperado. Alunos e Docentes estão sobretudo satisfeitos com a Explicitação de Critérios, o 

que constitui um factor muito positivo. 

Gráfico IV.20: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 
Componente Tecnológica 

Como se pode observar no Gráfico seguinte os Alunos encontram-se mais satisfeitos 

com a Avaliação, no geral, verificando-se que os Docentes estão mais descontentes com os 
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resultados obtidos que são ligeiramente piores que o esperado. É de notar que a Explicitação 

de critérios tem valores mais baixos para os Alunos, um aspecto negativo a ter em atenção. 

 

Gráfico IV.21: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO  

No que respeita à área Actividades de Recuperação aos Alunos e Docentes foi colocada 

a questão: 
Concorda com as seguintes afirmações relativas às ACTIVIDADES  DE RECUPERAÇÃO (Apoios, PCF) Subáreas 

51 As Actividades de recuperação são adequadas ao(à) módulo/área-chave Adequação 

52 O número de horas é suficiente Quantidade 

53 As Actividades de recuperação são úteis Utilidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Práticas Técnico-Comerciais, nas diversas subáreas das Actividades de Recuperação, para 

cada conjunto de disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

 As Actividades de Recuperação são positivamente avaliadas na Componente 

Sociocultural, como ilustra o Gráfico IV.22, estando os Alunos ligeiramente mais satisfeitos. 

A Utilidade é a subárea pior avaliada pelos Docentes, aspecto este que deve ser melhor 

analisado por forma a se compreender qual(s) as razões que levam a que as Actividades de 

Recuperação nesta componente não sejam percepcionadas como estando a cumprir o seu fim 

de modo positivo. 
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Gráfico IV.22: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

Componente Científica 

 No Gráfico IV.23 verifica-se que, de uma forma geral, os Docentes estão mais 

satisfeitos com as Actividades de Recuperação do que os Alunos, sobretudo com a Utilidade 

das aulas, constituindo um aspecto bastante positivo. Os Alunos avaliam satisfatoriamente as 

Actividades de Recuperação, mostrando-se ligeiramente menos Satisfeitos com a Quantidade. 

Gráfico IV.23: Avaliação das Aulas da Componente Científica 
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Componente Tecnológica 

As Actividades de Recuperação são avaliadas na Componente Tecnológica, como 

ilustra o Gráfico IV.24, verificando-se que os Docentes estão mais satisfeitos do que os 

Alunos, devendo este ser um aspecto a ser tido em conta por forma a valorizar este esforço 

adicional por parte dos grupos. 

 

Gráfico IV.24: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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CURSOS DO SISTEMA DE 
APRENDIZAGEM 
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I – ASSISTENTE COMERCIAL 
BANCÁRIO 
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I. Assistente Comercial Bancário (ACB) 

Foram respondidos 159 Questionários Pedagógicos em aulas do curso de Assistente 

Comercial Bancário (ACB), 145 por Alunos e 14 por Docentes, apenas na escola da Venda 

Nova. Responderam duas turmas de TD,  de 1º ano (57,9%) e de 2º ano (42,1%). 

Relativamente às aulas onde os questionários foram respondidos, podemos verificar na Tabela 

I.1 o número de questionários respondidos por disciplina. 

Componente de 
Formação 

Disciplinas 

Escolas 

Venda Nova 

SC 

Português/Viver em Português 25 

Comunicar em Inglês 12 

Mundo Actual 13 

Desenvolvimento Social e Pessoal 11 

Total 61 

T 

Contabilidade Geral e Financeira 23 

Direito Bancário e Fiscalidade 10 

Téc. e Práticas Empresariais 12 

Produtos Bancários e Financeiros 8 

Mercados Financeiros 17 

Prática em Contexto de Formação 28 
Total 98 

Total 159 

Tabela I.1: Distribuição das respostas por Disciplina 

 

Seguidamente serão avaliadas as aulas acima referidas, do curso de ACB, de acordo 

com cada Área de Avaliação definida: Metodologias, Materiais Didácticos, Desempenho 

do Docente, Desempenho da Turma, Relações Interpessoais, Conteúdos, Avaliação e 

Actividades de Recuperação. Cada Área de Avaliação será analisada em duas componentes 

do curso: Componente Sociocultural e Componente Tecnológica. É de notar que não se 

registaram respostas em disciplinas da Componente Científica. 

As médias referem-se às respostas dadas “com opinião”, ou seja, entre 1 e 6, onde 1 

significa Muito Insatisfeito e 6 Muito Satisfeito, desta forma, a média pode tomar o valor 

mínimo de um e máximo de seis.  

Nos gráficos seguintes podemos observar nas colunas os valores médios de Alunos e 

Docentes para as componentes.  

 
METODOLOGIAS 

 

As Metodologias foram avaliadas no Questionário Pedagógico de Alunos através da 

questão: 

 



Análise por Curso – SA – I – Assistente Comercial Bancário    1000 

 

Relatório ApQ  GIPE 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS utilizadas pelo(a) 
Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) deste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

12 A forma como explica a matéria/temas a abordar Exposição 

13 O grau de participação que posso ter nesta aula/sessão Participação 

14 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

15 A utilização de vários recursos (equipamentos multimédia, materiais didácticos)  Utilização de Recursos 

16 A adaptação dos métodos aos conteúdos a abordar Adequação 

E no Questionário Pedagógico de Docentes a questão colocada foi: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS que utiliza com esta(e) turma/grupo? Subáreas 

21 A forma como explica a(os) matéria/assuntos  Exposição 

22 O grau de participação que promove nas aulas/sessões com esta(e) turma/grupo Participação 

23 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

24 A utilização de vários recursos (eq. multimédia, mat. didácticos) para apoiar as(os) matérias/assuntos Utilização de Recursos 

25 A preocupação em adaptar os métodos aos conteúdos abordados Adequação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Assistente Comercial Bancário, nas diversas subáreas das Metodologias, para cada conjunto 

de disciplinas, das componentes Sociocultural e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

No Gráfico I.1 pode verificar-se que os Docentes estão mais satisfeitos com as 

Metodologias usadas do que os Alunos. Relativamente à avaliação dos Alunos, constata-se 

que é positiva e apenas ligeiramente menos satisfatória quanto à Utilização de Recursos, 

sendo um ponto a ter em conta se a quantidade de materiais e equipamentos disponibilizados 

pela escola não são suficientes, se não são variados ou se os Docentes não utilizam vários 

recursos na exposição das matérias. 

Gráfico I.1: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
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Componente Tecnológica 

No Gráfico I.2 pode verificar-se que a Componente Tecnológica é, no geral, 

positivamente avaliada, apesar de ambos os grupos, sobretudo os Docentes se revelarem 

menos satisfeitos com a Utilização de Recursos, o que deve ser tido em conta de forma a 

tentar melhorar esta opinião. 

Gráfico I.2: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 

 A área Materiais Didácticos foi avaliada no Questionário Pedagógico de Alunos e 

Docentes através da questão: 
Concorda com as afirmações relativas aos MATERIAIS DIDÁCTICOS (lVros, sebentas, jogos) utilizados 
neste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

17 Os materiais usados são adequados ao(à) módulo/área-chave/sessão Adequação 

18 A quantidade de materiais disponibilizados é suficiente Quantidade 

19 Os materiais usados são apelativos Motivação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Assistente Comercial Bancário, nas diversas subáreas dos Materiais Didácticos, para cada 

conjunto de disciplinas, das componentes Sociocultural e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

Como se pode verificar no Gráfico I.3, os Materiais Didácticos são positivamente 

avaliados nas aulas da Componente Sociocultural. Os Docentes revelam-se mais satisfeitos 

com a Adequação, enquanto a avaliação feita pelos Alunos é ligeiramente inferior.  
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Gráfico I.3: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

  
 
Componente Tecnológica 

 No Gráfico I.4 verifica-se que os Docentes avaliam mais positivamente os Materiais 

Didácticos, sobretudo ao nível da Adequação e da Quantidade. No grupo de Alunos a 

avaliação é menos positiva, principalmente em relação à Quantidade e à Motivação. Deste 

modo, importa optimizar os recursos em número e em qualidade para que os Alunos se sintam 

mais satisfeitos nesta área. 
 

Gráfico I.4: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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DESEMPENHO DOCENTE 

Relativamente à área do Desempenho Docente, os Alunos avaliaram através da questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 Atenção disponibilizada durante as aulas/sessões Atenção 

23 Disponibilidade para ouvir os Alunos/Formandos/Adultos  Disponibilidade 

24 Forma como promove a participação Participação 

25 Assiduidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) Assiduidade 

26 Pontualidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) (não se atrasa) Pontualidade 

Os Docentes realizaram a sua auto-avaliação a partir da questão:  
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 A atenção disponibilizada aos Alunos/Formandos/Adultos durante as aulas/sessões Atenção 

23 A disponibilidade para ouvir os  Alunos/Formandos/Adultos Disponibilidade 

24 A forma como promove a participação  Participação 

25 A sua Assiduidade  Assiduidade 

26 A sua Pontualidade  Pontualidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Assistente Comercial Bancário, nas diversas subáreas do Desempenho Docente, para cada 

conjunto de disciplinas, das componentes Sociocultural e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

 De acordo com o Gráfico I.5 é possível observar que os Docentes da Componente 

Sociocultural avaliam mais positivamente o seu Desempenho do que os Alunos. Apenas ao 

nível da Assiduidade os Docentes se revelam ligeiramente menos satisfeitos.  

A avaliação que os Alunos fazem é positiva, com uma média de satisfação de 5 valores, 

o que constitui um aspecto favorável ao processo de ensino-aprendizagem, ainda assim o 

Tempo Disponibilizado para tirar dúvidas e a Valorização, podem ser considerados aspectos a 

melhorar. 
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Gráfico I.5: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural  

Componente Tecnológica 

 De acordo com o Gráfico I.6 a avaliação ao Desempenho Docente é positiva, 

especialmente para os Docentes. A satisfação revelada pelos Alunos é ligeiramente inferior, 

verificando-se que a Motivação é a subárea com valor mais baixo, pelo que importa perceber 

o que pode ser feito de forma a envolver mais os Alunos nas aulas desta componente. 

Gráfico I.6: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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DESEMPENHO DA TURMA 

 

Relativamente à área do Desempenho da Turma, os Alunos avaliaram-se a si próprios: 
Posicione-se relativamente às seguintes afirmações: Subáreas 

27 Estou satisfeito(a) com o meu desempenho neste módulo/área-chave/sessão Desempenho 

28 Sou assíduo(a) (não falto) Assiduidade 

29 Sou pontual (não me atraso) Pontualidade 

30 O interesse que sinto pelas aulas/sessões deste módulo/área-chave/sessão Interesse 

31 Para mim é fácil estar atento(a) nestas aulas/sessões Atenção 

32 Sinto que estou na aula/sessão de uma forma não perturbadora Comportamento 

33 Participo actVamente nesta aula/sessão Participação 

 

Os Docentes realizaram a avaliação do Desempenho da Turma através da questão:  
Relativamente a esta TURMA qual o seu Grau de Satisfação com: Subáreas 

12 O trabalho desenvolvido em aula/sessão Desempenho 

15 O interesse que a(o) turma/grupo demonstra pelas suas aulas/sessões (Mt. Desinteresse/Mt. Interesse) Interesse 

16 É fácil manter esta(e) turma/grupo atenta(o) às suas aulas/sessões (Mt. Difícil/Mt. Fácil) Atenção 

17 O comportamento da(o) turma/grupo na aula/sessão  Comportamento 

18 A participação da(o) turma/grupo na aula/sessão Participação 

19 A assiduidade da(o) turma/grupo Assiduidade 

20 A pontualidade da(o) turma/grupo Pontualidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Assistente Comercial Bancário, nas diversas subáreas do Desempenho da Turma, para cada 

conjunto de disciplinas, das componentes Sociocultural e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

 A satisfação com o Desempenho dos Alunos é, de uma forma geral, positiva, e 

semelhante para Alunos e Docentes. Para ambos os grupos a Pontualidade é a área pior 

avaliada, sobretudo pelos Docentes. Os Docentes avaliam com mais satisfação a Motivação e 

a Participação da Turma, o que constitui um aspecto bastante positivo. A avaliação que os 

Alunos fazem do desempenho da turma é ligeiramente superior em relação ao 

Comportamento e menos satisfatória quanto à Pontualidade, tal como referiram os Docentes. 

Pode ser importante desenvolver algum trabalho de sensibilização junto dos Alunos para a 

necessidade de cumprir os horários das aulas que servirá também como preparação para a 

inserção na vida profissional. 
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Gráfico I.6: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Componente Tecnológica 

No Gráfico I.7 verifica-se que os Alunos estão ligeiramente mais satisfeitos que os 

Docentes em relação à Participação, ao Desempenho e à Motivação, indicadores muito 

positivos para o bom desenvolvimento das aulas desta componente. Os Docentes partilham da 

opinião dos Alunos relativamente às três subáreas melhor avaliadas, revelando-se menos 

satisfeitos com a Pontualidade, a Assiduidade e a Atenção, pontos que devem ser 

considerados como uma melhoria a alcançar. 

Gráfico I.7: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

A área das Relações Interpessoais foi avaliada pelos Alunos e pelos Docentes através da 

questão: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente à RELAÇÃO INTERPESSOAL com o(a)… Subáreas 

39 Sinto que o(a) Professor(a) está disponível para me apoiar sempre que precisar Apoio 

40 Sinto que o(a) Professor(a) gosta da(o) nossa(o) turma/grupo Empatia 

41 É fácil conversar com este(a) Professor(a) Comunicação 

Nota: No QPD a palavra “Professor” é substituída por “Turma”. 
 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Assistente Comercial Bancário, nas diversas subáreas das Relações Interpessoais, para cada 

conjunto de disciplinas, das componentes Sociocultural e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

As Relações Interpessoais nas disciplinas da Componente Sociocultural foram avaliadas 

como mostra o Gráfico I.8,  observando-se que de uma forma geral a avaliação é positiva e 

que os Docentes estão ligeiramente mais satisfeitos com as Relações Interpessoais, 

especialmente com a Comunicação.  

Gráfico I.8: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

Componente Tecnológica 

Nas disciplinas da Componente Tecnológica as Relações Interpessoais são avaliadas 

como satisfatórias por ambos os grupos, apesar de ligeiramente mais positivas na avaliação 

feita pelos Docentes que atribuem um valor elevado à Empatia sentida com a Turma.  
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Gráfico I.9: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

 
CONTEÚDOS 

É de salientar que nas áreas de avaliação “Conteúdos”, “Avaliação” e “Actividades de 

Recuperação”, se verificou, de uma forma geral, um elevado número de respostas “Sem 

Opinião” e “Valores em Falta”. Consideramos que tal se deva ao facto de estas áreas se 

dirigirem apenas a alguns respondentes, apesar de os questionários serem comuns a todos. 

Deste modo, havia a indicação: “Se frequenta o processo de RVCC mas ainda não frequentou 

Formação Complementar o seu questionário termina aqui.” (QPA) e “Se é Técnico de RVC 

ou Mediador de EFA o seu questionário termina aqui.” (QPD). Apesar de a indicação ser 

dirigida terá havido alguma confusão na resposta, provavelmente por terem entendido que 

deveriam parar de responder. 

 

A avaliação da área Conteúdos foi realizada pelos Alunos e Docentes através da questão: 
Relativamente aos CONTEÚDOS (matérias/assuntos) ministrados nas aulas deste(a) módulo/área-chave 
qual o seu Grau de Satisfação com: 

Subáreas 

42 A forma como os conteúdos se relacionam entre si neste(a) módulo/área-chave Articulação 

43 A importância deste módulo/área-chave/sessão para o curso/formação/processo Importância 

45 
Os conteúdos abordados no(a) módulo/área-chave são:   
Muito Difíceis / Difíceis / Ligeiramente Difíceis / Ligeiramente Fáceis / Fáceis / Muito Fáceis / SO 

Complexidade 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Assistente Comercial Bancário, nas diversas subáreas dos Conteúdos, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural e Tecnológica. 
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Componente Sociocultural 

 Como se pode verificar no Gráfico I.10 os Conteúdos são melhor avaliados pelos 

Docentes, observando-se ainda que consideram os conteúdos mais difíceis que os Alunos.   

A avaliação feita pelos Alunos é ligeiramente inferior, no geral, chamando-se a atenção para a 

subárea relativa à Importãncia dos Conteúdos que obteve o valor mais baixo. 

Gráfico I.10: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 
Componente Tecnológica 

 No Gráfico I.11 verifica-se que a Articulação reúne o grau de satisfação mais elevado, 

especialmente pelos Docentes, e são estes que consideram os Conteúdos mais difíceis. No 

caso dos Alunos, a Importância é a subárea avaliada com mais satisfação e consideram os 

Conteúdos abordados ligeiramente difíceis.  

Gráfico I.11: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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AVALIAÇÃO 

Relativamente à área da Avaliação a questão colocada aos Alunos e aos Docentes foi: 
Concorda com as afirmações relativas à AVALIAÇÃO deste(a) módulo/área-chave?  Subáreas 

46 Sinto-me satisfeito com os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave Resultados 

47 
Conseguir boas notas neste(a) módulo/área-chave comparativamente aos(às) outros(as) módulos/áreas-
chave é: Mto Difícil - Difícil - Ligeiramente Difícil - Ligeiramente Fácil - Fácil - Muito Fácil - SO 

Resultados Comparados 

48 Os critérios de avaliação estão bem definidos pelo(a) professor(a)/formador(a) à partida Explicitação de Critérios 

49 
Os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave estão de acordo com o esperado? Mto Piores - Piores 
- Lig. Piores - Lige. Melhores - Melhores - Muito Melhores - SO 

Expectativas 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Assistente Comercial Bancário, nas diversas subáreas da Avaliação, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

 Os Alunos revelam-se ligeiremante mais satisfeitos com a Avaliação nas aulas da 

Componente Sociocultural, sobretudo com os Resultados obtidos e com a Explicitação de 

Critérios, opinião que é partilhada também pelos Docentes. Os Docentes não revelam a sua 

opinião em relação às Expectativas e avaliam com menos satisfação os Resultados 

Comparados com outras disciplinas.  

Gráfico I.12: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

Componente Tecnológica 

Nesta componente os Docentes revelam-se ligeiramente mais satisfeitos em relação 

aos Resultados e à Explicitação de Critérios, enquanto os Resultados Comparados 
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encontram-se na área da ligeira insatisfação. Para os Alunos a Explicitação de Critérios é a 

subárea melhor avaliada, o que constitui um aspecto positivo, e apesar de os resultados serem 

ligeiramente melhores que o esperado consideram os Resultados Comparados com outras 

disciplinas, menos satisfatórios.  

 

Gráfico I.13: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO  

No que respeita à área Actividades de Recuperação aos Alunos e Docentes foi 

colocada a questão: 
Concorda com as seguintes afirmações relativas às ACTIVIDADES  DE RECUPERAÇÃO (Apoios, PCF) Subáreas 

51 As Actividades de recuperação são adequadas ao(à) módulo/área-chave Adequação 

52 O número de horas é suficiente Quantidade 

53 As Actividades de recuperação são úteis Utilidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Assistente Comercial Bancário, nas diversas subáreas das Actividades de Recuperação, para 

cada conjunto de disciplinas, das componentes Sociocultural e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

 A satisfação com as Actividades de Recuperação nas disciplinas da Componente 

Sociocultural, são mais positivas para os Alunos do que para os Docentes, como ilustra o 

Gráfico I.13, sobretudo ao nível da Quantidade e Utilidade, o que representa um aspecto 

positivo. Por outro lado, os Docentes consideram as Actividades de Recuperação  
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ligeiramente insatisfatórias, constituindo um dado pouco positivo e que deve ser procurar 

perceber as razões que levam a esta opinião. 

Gráfico I.13: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Componente Tecnológica 
No Gráfico I.14 encontram-se distribuídos os valores médios das Actividades de 

Recuperação no curso de ACB nas disciplinas da Componente Tecnológica, verificando-se 

que a opinão de Alunos e Docentes é semelhante e satisfatória nas três subáreas analisadas, o 

que representa uma avaliação positiva. 

Gráfico I.15: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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II – TÉCNICO DE SEGUROS 
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II. Técnico de Seguros (TS) 

Foram respondidos 118 Questionários Pedagógicos em aulas do curso de Técnico de 

Seguros (TS), 100 por Alunos e 18 por Docentes. A distribuição das respostas por escola pode 

observar-se no Gráfico IV.1. 

 
Gráfico II.1: Questionários Pedagógicos por Escola 

Responderam duas turmas de Técnico de Seguros, uma em cada escola e ambas do 1º 

ano. Relativamente às aulas onde em cada escola os questionários foram respondidos, 

podemos verificar na Tabela seguinte o número de questionários respondidos por disciplina, 

em cada escola. 
Componente 

de 
Formação 

Disciplinas 
Escolas 

Total 
Amadora I Venda Nova 

SC 

Português 6 8 14 
Inglês 3 6 9 

TIC 0 8 8 

Des. Social e Pessoal 4 7 11 

Total 0 7 7 

C 

Economia 13 36 49 
Psicologia 7 0 7 

Comunic. e Relações Públicas 0 6 6 
Total 9 0 9 

T 

Seguros do Ramo Não Vida 16 6 22 
Seguros do Ramo Vida 4 0 4 

Matemática 4 0 4 
Organização e Marketing 9 0 9 
Contabilidade de Seguros 0 7 7 

Direito de Seguros 9 6 15 
Total 0 8 8 

Total 55 63 118 

Tabela II.1: Distribuição das respostas por Disciplina 

Seguidamente serão avaliadas as aulas acima referidas, do curso de Técnico de Seguros 

de acordo com cada Área de Avaliação definida: Metodologias, Materiais Didácticos, 



Análise por Curso – SA – II – Técnico de Seguros    1015 

 

Relatório ApQ  GIPE 

Desempenho do Docente, Desempenho da Turma, Relações Interpessoais, Conteúdos, 

Avaliação e Actividades de Recuperação. Cada Área de Avaliação será analisada nas três 

componentes do curso: Componente Sociocultural, Componente Científica e Componente 

Tecnológica. 

Na Componente Sociocultural decidiu analisar-se em separado a disciplina de Educação 

Física pelas diferenças que tem relativamente às restantes disciplinas desta componente, seja 

pelo espaço físico em que se desenvolve a maioria das aulas, pelos materiais necessários para 

o desenvolvimento das mesmas, pelas características da actividade desenvolvida - implica 

maior movimento, possibilidade de falar e interagir com os colegas - por oposição às restantes 

disciplinas desta componente que predominantemente ocorrem em sala de aula, implicam 

estar sentado, e utilizam suportes de papel e/ou informáticos para o desenvolvimento das 

aulas. 

As médias referem-se às respostas dadas “com opinião”, ou seja, entre 1 e 6, onde 1 

significa Muito Insatisfeito e 6 Muito Satisfeito, desta forma, a média pode tomar o valor 

mínimo de um e máximo de seis.  

Nos gráficos seguintes podemos observar nas colunas os valores médios de Alunos e 

Docentes para as componentes. As marcas (e.g., ◊ ∆ ○ *) representam o valor de satisfação 

médio de Alunos e Docentes em cada escola. 

 
METODOLOGIAS 

As Metodologias foram avaliadas no Questionário Pedagógico de Alunos através da 

questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS utilizadas pelo(a) 
Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) deste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

12 A forma como explica a matéria/temas a abordar Exposição 

13 O grau de participação que posso ter nesta aula/sessão Participação 

14 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

15 A utilização de vários recursos (equipamentos multimédia, materiais didácticos)  Utilização de Recursos 

16 A adaptação dos métodos aos conteúdos a abordar Adequação 

E no Questionário Pedagógico de Docentes a questão colocada foi: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS que utiliza com esta(e) turma/grupo? Subáreas 

21 A forma como explica a(os) matéria/assuntos  Exposição 

22 O grau de participação que promove nas aulas/sessões com esta(e) turma/grupo Participação 

23 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

24 A utilização de vários recursos (eq. multimédia, mat. didácticos) para apoiar as(os) matérias/assuntos Utilização de Recursos 

25 A preocupação em adaptar os métodos aos conteúdos abordados Adequação 
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Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Seguros, nas diversas subáreas das Metodologias, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 
 

 

Componente Sociocultural 

No Gráfico II.2 pode verificar-se que os Alunos estão mais satisfeitos com as 

Metodologias usadas do que os Docentes. Os respondentes da Venda Nova encontram-se 

mais satisfeitos com as Metodologias nas aulas da Componente Sociocultural, especialmente 

os Alunos. O grupo dos Docentes, sobretudo da escola da Amadora I, avalia com ligeira 

insatisfação a Utilização dos Recursos, indicando a necessidade de se analisar as razões da 

opinião demonstrada. 

 
Gráfico II.2: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Componente Científica 

No Gráfico II.4 pode verificar-se que são os Alunos a avaliar mais positivamente as 

Metodologias usadas em aula, apesar de as avaliações serem semelhantes e elevadas em 

ambos os grupos. Os valores mais baixos dizem respeito à Utilização de Recursos, dados que 

devem ser tidos em conta.  
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Gráfico II.3: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 

Componente Tecnológica 

Nas aulas da Componente Tecnológica, as Metodologias são melhor avaliadas pelos 

Docentes, sobretudo ao nível da Participação. Analisando os resultados por escolas, os Alunos 

da Venda Nova revelam-se menos satisfeitos em todas as subáreas, o que representa um 

aspecto negativo, a ser tido em conta no sentido de se analisar as razões e melhorar os 

procedimentos pedagógicos que estão a ser mobilizados nas aulas desta componente.  

Gráfico II.4: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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MATERIAIS DIDÁCTICOS 

 A área Materiais Didácticos foi avaliada no Questionário Pedagógico de Alunos e 

Docentes através da questão: 
Concorda com as afirmações relativas aos MATERIAIS DIDÁCTICOS (livros, sebentas, jogos) utilizados 
neste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

17 Os materiais usados são adequados ao(à) módulo/área-chave/sessão Adequação 

18 A quantidade de materiais disponibilizados é suficiente Quantidade 

19 Os materiais usados são apelativos Motivação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Seguros, nas diversas subáreas dos Materiais Didácticos, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

A avaliação é de uma forma geral positiva como se pode verificar no Gráfico II.5, 

revelando-se os Alunos mais satisfeitos que os Docentes. Na escola da Venda Nova os 

respondentes avaliam mais positivamente os Materiais Didácticos, enquanto na Amadora I 

são sobretudo os Docentes a mostrarem-se menos satisfeitos, pelo que importa ter em 

consideração as razões que levam os profissionais a demonstrar esta opinião dado que os 

Materiais Didácticos constituem o suporte essencial a um bom desenvolvimento dos 

conteúdos curriculares. 

 

Gráfico II.5: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
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Componente Científica 

 Como se pode observar no Gráfico II.6, os Docentes revelam-se ligeiramente mais 

satisfeitos com os Materiais Didácticos. Não se verificam diferenças muito significativas entre 

escolas, observando-se apenas que os Alunos da Venda Nova apresentam valores ligeiramente 

mais baixos em relação à satisfação com a Adequação e Quantidade, o que deve ser tido em 

conta. 

Gráfico II.6: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

  
 
Componente Tecnológica 
 O Gráfico II.7 ilustra a avaliação realizada na Componente Tecnológica e verifica-se 

que a opinião dos Docentes é ligeiramente mais positiva. Ao nível das escolas são os Alunos 

da Amadora I que se revelam menos satisfeitos enquanto os Docentes da Venda Nova estão 

mais satisfeitos. 
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Gráfico II.7: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 
 

DESEMPENHO DOCENTE 

Relativamente à área do Desempenho Docente, os Alunos avaliaram através da questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 Atenção disponibilizada durante as aulas/sessões Atenção 

23 Disponibilidade para ouvir os Alunos/Formandos/Adultos  Disponibilidade 

24 Forma como promove a participação Participação 

25 Assiduidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) Assiduidade 

26 Pontualidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) (não se atrasa) Pontualidade 

Os Docentes realizaram a sua auto-avaliação a partir da questão:  
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 A atenção disponibilizada aos Alunos/Formandos/Adultos durante as aulas/sessões Atenção 

23 A disponibilidade para ouvir os  Alunos/Formandos/Adultos Disponibilidade 

24 A forma como promove a participação  Participação 

25 A sua Assiduidade  Assiduidade 

26 A sua Pontualidade  Pontualidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Seguros, nas diversas subáreas do Desempenho Docente, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 
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Componente Sociocultural 

O Gráfico II.8 mostra a avaliação nas disciplinas da Componente Sociocultural, 

observando-se que a avaliação é semelhante para ambos os grupos e positiva. A 

Disponibilidade é a subárea melhor avaliada pelos Docentes, enquanto a Motivação e a 

Valorização apresentam valores mais baixos.  

Gráfico II.8: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Componente Científica 

 A satisfação com o Desempenho Docente é elevada, sobretudo na opinião dos Alunos. 

Em relação às escolas é na Amadora I que os Alunos dão melhores avaliações e na Venda 

Nova são os Docentes a avaliar menos positivamente. De uma forma geral, estes dados 

evidenciam um grau de satisfação bastante positivo com o Desempenho Docente que importa 

ter em conta. 
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Gráfico II.9: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 
Componente Tecnológica 

 De acordo com o Gráfico II.10 os níveis de satisfação nas aulas da Componente 

Tecnológica são positivos, revelando-se os Docentes mais satisfeitos que os Alunos. Na 

escola da Venda Nova os Alunos revelam-se ligeiramente menos satisfeito, sobretudo ao nível 

da Assiduidade e da Pontualidade dos Docentes, aspecto que é necessário ter em atenção. 

Gráfico II.10: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 



Análise por Curso – SA – II – Técnico de Seguros    1023 

 

Relatório ApQ  GIPE 

 

 

DESEMPENHO DA TURMA 

 

Relativamente à área do Desempenho da Turma, os Alunos avaliaram-se a si próprios: 
Posicione-se relativamente às seguintes afirmações: Subáreas 

27 Estou satisfeito(a) com o meu desempenho neste módulo/área-chave/sessão Desempenho 

28 Sou assíduo(a) (não falto) Assiduidade 

29 Sou pontual (não me atraso) Pontualidade 

30 O interesse que sinto pelas aulas/sessões deste módulo/área-chave/sessão Interesse 

31 Para mim é fácil estar atento(a) nestas aulas/sessões Atenção 

32 Sinto que estou na aula/sessão de uma forma não perturbadora Comportamento 

33 Participo activamente nesta aula/sessão Participação 

 

Os Docentes realizaram a avaliação do Desempenho da Turma através da questão:  
Relativamente a esta TURMA qual o seu Grau de Satisfação com: Subáreas 

12 O trabalho desenvolvido em aula/sessão Desempenho 

15 O interesse que a(o) turma/grupo demonstra pelas suas aulas/sessões (Mt. Desinteresse/Mt. Interesse) Interesse 

16 É fácil manter esta(e) turma/grupo atenta(o) às suas aulas/sessões (Mt. Difícil/Mt. Fácil) Atenção 

17 O comportamento da(o) turma/grupo na aula/sessão  Comportamento 

18 A participação da(o) turma/grupo na aula/sessão Participação 

19 A assiduidade da(o) turma/grupo Assiduidade 

20 A pontualidade da(o) turma/grupo Pontualidade 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Seguros, nas diversas subáreas do Desempenho da Turma, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

O Desempenho da Turma foi avaliado nas disciplinas da Componente Sociocultural 

como ilustra o Gráfico II.11, pode verificar-se que são os Alunos que se sentem mais 

satisfeitos com o Desempenho da Turma. Os Docentes revelam uma opinião menos positiva 

em relação à Assiduidade e à Atenção, aspectos que devem ser levados em consideração. Ao 

nível das escolas, verifica-se que são os Alunos da Venda Nova a revelar uma opinião mais 

positiva de uma forma geral. È de notar ainda que ambos os grupos na escola da Amadora I 

evidenciam um elevado grau de satisfação com o Comportamento da turma. 
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Gráfico II.11: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

Componente Científica 

 Na Componente Científica, observa-se através do Gráfico II.12 que os Alunos revelam-

se mais satisfeitos que os Docentes, embora a avaliação seja ligeiramente semelhante e 

positiva. A Assiduidade é o aspecto pior avaliado pelos Docentes, o que constitui um 

indicador negativo que deve ser melhor analisado. Ao nível das escolas, os Alunos da 

Amadora I revelam-se ligeiramente mais satisfeitos. 

Gráfico II.12: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 
Componente Tecnológica 
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 No Gráfico II.12 verifica-se que os Alunos estão mais satisfeitos com o 

Comportamento e com a sua própria Participação, enquanto os Docentes, para além de 

avaliarem satisfatoriamente estas subáreas revelam-se igualmente satisfeitos com a Atenção, o 

que é bastante favorável. Por outro lado, à semelhança das outras componentes, a Assiduidade 

e a Pontualidade constituem um factor preocupante. Os Alunos da Amadora I revelam-se 

ligeiramente mais satisfeitos do que os restantes. 

Gráfico II.12: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 

 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

A área das Relações Interpessoais foi avaliada pelos Alunos e pelos Docentes através da 

questão: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente à RELAÇÃO INTERPESSOAL com o(a)… Subáreas 

39 Sinto que o(a) Professor(a) está disponível para me apoiar sempre que precisar Apoio 

40 Sinto que o(a) Professor(a) gosta da(o) nossa(o) turma/grupo Empatia 

41 É fácil conversar com este(a) Professor(a) Comunicação 

Nota: No QPD a palavra “Professor” é substituída por “Turma”. 
 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Seguros, nas diversas subáreas das Relações Interpessoais, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

As Relações Interpessoais nas disciplinas da Componente Sociocultural foram avaliadas 

como mostra o Gráfico II.13, observando-se que a avaliação é mais positiva na opinião dos 
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Alunos. Os Docentes não revelam a mesma percepção que os Alunos, mostrando-se menos 

satisfeitos com a Empatia e com o Apoio por parte da Turma, o que pode afectar o ambiente 

relacional na sala de aula.  

Analisando os valores por escola não se encontram diferenças significativas. 

Gráfico II.13: Avaliação das Aulas da Componente Componente Sociocultural 
 

Componente Científica 

 No Gráfico II.14 verifica-se que ambos os grupos estão muito satisfeitos. A escola da 

Amadora I revela-se mais satisfeita, sobretudo os Docentes. Estes dados sugerem que nas 

aulas da Componente Científica, as relações interpessoais entre docentes e alunos é 

percepcionada como maioritariamente muito positiva, sendo um aspecto a ter em 

consideração. 
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Gráfico II.14: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 
 
Componente Tecnológica 

 Nas disciplinas da Componente Tecnológica as Relações Interpessoais são avaliadas 

como muito satisfatórias, por ambos os grupos, apesar de ligeiramente mais positivas na 

avaliação feita pelos Docentes.  

Gráfico II.15: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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CONTEÚDOS 

É de salientar que nas áreas de avaliação “Conteúdos”, “Avaliação” e “Actividades de 

Recuperação”, se verificou, de uma forma geral, um elevado número de respostas “Sem 

Opinião” e “Valores em Falta”. Consideramos que tal se deva ao facto de estas áreas se 

dirigirem apenas a alguns respondentes, apesar de os questionários serem comuns a todos. 

Deste modo, havia a indicação: “Se frequenta o processo de RVCC mas ainda não frequentou 

Formação Complementar o seu questionário termina aqui.” (QPA) e “Se é Técnico de RVC 

ou Mediador de EFA o seu questionário termina aqui.” (QPD). Apesar de a indicação ser 

dirigida terá havido alguma confusão na resposta, provavelmente por terem entendido que 

deveriam parar de responder. 

 

A avaliação da área Conteúdos foi realizada pelos Alunos e Docentes através da questão: 
Relativamente aos CONTEÚDOS (matérias/assuntos) ministrados nas aulas deste(a) módulo/área-chave 
qual o seu Grau de Satisfação com: 

Subáreas 

42 A forma como os conteúdos se relacionam entre si neste(a) módulo/área-chave Articulação 

43 A importância deste módulo/área-chave/sessão para o curso/formação/processo Importância 

45 
Os conteúdos abordados no(a) módulo/área-chave são:   
Muito Difíceis / Difíceis / Ligeiramente Difíceis / Ligeiramente Fáceis / Fáceis / Muito Fáceis / SO 

Complexidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Seguros, nas diversas subáreas dos Conteúdos, para cada conjunto de disciplinas, 

das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

Os Conteúdos nas disciplinas da Componente Sociocultural foram avaliados como 

ilustra o Gráfico II.16, observando-se que a avaliação é semelhante para Alunos e Docentes. 

Na escola da Venda Nova a avaliação é ligeiramente mais positiva. Verifica-se ainda que na 

escola da Amadora, Alunos e Docentes consideram a Complexidade da aula como 

Ligeiramente mais difíceis que os restantes respondentes. 
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Gráfico II.16: Avaliação das Aulas da Componente Componente Sociocultural 

Componente Científica 

 A avaliação das aulas da Componente Científica pode observar-se no Gráfico II.17, 

verificando-se que os Docentes estão ligeiramente mais satisfeitos com esta área, em especial 

ao nível da Articulação. A subárea relativa à Complexidade dos conteúdos abordados é 

avaliada como ligeiramente fáceis por todos os grupos, verificando-se que as opiniões 

expressas em ambas as escolas são semelhantes. 

Gráfico II.17: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 
Componente Tecnológica 

 No Gráfico II.18 apresentam-se os valores da avaliação nas aulas da Componente 

Tecnológica, verificando-se que os Docentes avaliam mais positivamente esta área, onde a 
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Importância e Articulação reúnem um grau de satisfação mais elevado. Em ambas as escolas, 

e sobretudo os Docentes classificam com valores mais baixos a Complexidade dos 

Conteúdos, o que significa que são avaliados como ligeiramente fáceis. 

Gráfico II.18: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
 

AVALIAÇÃO 

Relativamente à área da Avaliação a questão colocada aos Alunos e aos Docentes foi: 
Concorda com as afirmações relativas à AVALIAÇÃO deste(a) módulo/área-chave?  Subáreas 

46 Sinto-me satisfeito com os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave Resultados 

47 
Conseguir boas notas neste(a) módulo/área-chave comparativamente aos(às) outros(as) módulos/áreas-
chave é: Mto Difícil - Difícil - Ligeiramente Difícil - Ligeiramente Fácil - Fácil - Muito Fácil - SO 

Resultados Comparados 

48 Os critérios de avaliação estão bem definidos pelo(a) professor(a)/formador(a) à partida Explicitação de Critérios 

49 
Os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave estão de acordo com o esperado? Mto Piores - Piores 
- Lig. Piores - Lige. Melhores - Melhores - Muito Melhores - SO 

Expectativas 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Seguros, nas diversas subáreas da Avaliação, para cada conjunto de disciplinas, 

das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

A satisfação com a Avaliação nesta componente está ilustrada no Gráfico II.19, 

verificando-se que os Alunos estão mais satisfeitos no geral, principalmente com a 

Explicitação de Critérios e com os Resultados obtidos nestas disciplinas, sendo um aspecto 

muito positivo. Os Docentes revelam-se mais satisfeitos com a Explicitação de Critérios, e 

com os Resultados, embora os resultados (Expectativas) sejam avaliados como piores do que 
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o esperado. Observa-se ainda que os Alunos da escola da Amadora I são os que consideram 

que conseguir boas notas nestas aulas é ligeiramente mais difícil comparativamente a outras. 

Gráfico II.19: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

Componente Científica 

 Na Componente Científica pode observar-se que os Alunos estão mais satisfeitos que os 

Docentes, sobretudo com em relação à Explicitação de Critérios e aos Resultados, o que 

representa um aspecto positivo para estas aulas. A subárea Resultados Comparados é avaliada 

por todos como Ligeiramente Fácil. Verifica-se que não foram registadas opiniões por parte 

dos Docentes em relação às Expectativas, tendo os resultados obtidos nestas aulas sido 

avaliados pelos alunos como Ligeiramente Melhores que o esperado, o que representa um 

aspecto positivo. 
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Gráfico II.20: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

 
 
Componente Tecnológica 

Nesta componente os Docentes revelam-se ligeiramente mais satisfeitos com os 

Resultados e com a Explicitação de critérios, sobretudo na Amadora I, o que representa um 

dado favorável. Os Resultados Comparados revelam-se a subárea pior avaliada por ambas as 

escolas. 

Gráfico II.21: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO  

No que respeita à área Actividades de Recuperação aos Alunos e Docentes foi colocada 

a questão: 
Concorda com as seguintes afirmações relativas às ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO (Apoios, PCF) Subáreas 

51 As actividades de recuperação são adequadas ao(à) módulo/área-chave Adequação 

52 O número de horas é suficiente Quantidade 

53 As actividades de recuperação são úteis Utilidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnico de Seguros, nas diversas subáreas das Actividades de Recuperação, para cada 

conjunto de disciplinas, das componentes Sociocultural, Científica e Tecnológica. 

 

Componente Sociocultural 

Apenas os Alunos de ambas as escolas deram opinião acerca das Actividades de 

Recuperação, revelando-se ligeiramente mais satisfeitos na Venda Nova. Os Alunos da escola 

da Amadora I avaliam menos satisfatoriamente a Quantidade das actividades de recuperação  

realizadas. 

Gráfico II.22: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

Componente Científica 

 A satisfação com as aulas na Componente Científica pode observar-se no Gráfico II.23, 

verificando-se que de uma forma geral os Alunos estão mais satisfeitos com as Actividades de 

Recuperação, principalmente no que respeita à Quantidade e à Utilidade, o que constitui um 
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aspecto muito positivo. Na escola da Amadora I os valores são ligeiramente mais elevados, 

contudo, é de notar que apenas os Alunos deram opinião, nesta escola. 

Gráfico II.23: Avaliação das Aulas da Componente Científica 

Componente Tecnológica 

No Gráfico II.24 pode verificar-se que as opiniões são semelhantes em ambas as 

escolas, para Alunos e Docentes, observa-se que todas as subáreas são avaliadas com uma 

média aproximadamente igual a 5 valores, o que de uma forma geral constitui uma avaliação 

positiva às Actividades de Recuperação desta Componente. 

Gráfico II.24: Avaliação das Aulas da Componente Tecnológica 
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CURSOS DE EDUCAÇÃO E 
FORMAÇÃO DE ADULTOS 
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I – EFA ESCOLAR 
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É de referir que na análise dos dados relativos aos cursos de Educação e Formação de 

Adultos será mantida a teminologia Alunos, para nos referirimos aos Formandos de EFA, e 

Docentes, para nos referirmos aos Formadores e Mediadores de EFA. 

I.EFA Escolar 

Foram respondidos 127 Questionários Pedagógicos em aulas do curso de EFA Escolar, 

119 por Alunos e 8 por Docentes, apenas na escola do Lumiar. Respondeu apenas uma Turma 

do 1º ano. Relativamente às aulas onde os questionários foram respondidos, podemos 

verificar na Tabela I.1 o número de questionários respondidos por disciplina. 

Componente de 
Formação 

Disciplinas 

Escolas 

Lumiar 

SC 

Cultura, Língua e Comunicação 45 
Sociedade, Tecnologia e Ciência 35 

Cidadania e Profissionalidade 31 
Total 111 

SP 
Sessão de PRA 16 

Total 16 

Total 127 

Tabela I.1: Distribuição das respostas por Disciplina 

Seguidamente serão avaliadas as aulas acima referidas, do curso de EFA Escolar de 

acordo com cada Área de Avaliação definida: Metodologias, Materiais Didácticos, 

Desempenho do Docente, Desempenho da Turma, Relações Interpessoais, Conteúdos e 

Avaliação. 

Cada Área de Avaliação será analisada nas duas componentes do curso: Componente 

Sociocultural e Componente Sessão de Portefólio Reflexivo de Aprendizagem (PRA). 

As médias referem-se às respostas dadas “com opinião”, ou seja, entre 1 e 6, onde 1 

significa Muito Insatisfeito e 6 Muito Satisfeito, desta forma, a média pode tomar o valor 

mínimo de um e máximo de seis.  

Nos gráficos seguintes podemos observar nas colunas os valores médios de Alunos e 

Docentes para as componentes. 

 
METODOLOGIAS 

As Metodologias foram avaliadas no Questionário Pedagógico de Alunos através da 

questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS utilizadas pelo(a) 
Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) deste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

12 A forma como explica a matéria/temas a abordar Exposição 

13 O grau de participação que posso ter nesta aula/sessão Participação 

14 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

15 A utilização de vários recursos (equipamentos multimédia, materiais didácticos)  Utilização de Recursos 

16 A adaptação dos métodos aos conteúdos a abordar Adequação 
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E no Questionário Pedagógico de Docentes a questão colocada foi: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS que utiliza com esta(e) turma/grupo? Subáreas 

21 A forma como explica a(os) matéria/assuntos  Exposição 

22 O grau de participação que promove nas aulas/sessões com esta(e) turma/grupo Participação 

23 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

24 A utilização de vários recursos (eq. multimédia, mat. didácticos) para apoiar as(os) matérias/assuntos Utilização de Recursos 

25 A preocupação em adaptar os métodos aos conteúdos abordados Adequação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

EFA Escolar, nas diversas subáreas das Metodologias, para cada conjunto de disciplinas, das 

Componente Sociocultural e Sessão de PRA. 

 

Componente Sociocultural 

No Gráfico I.1 pode verificar-se que apesar de as opiniões serem muito semelhantes, os 

Docentes estão mais satisfeitos com as Metodologias usadas do que os Alunos, sobretudo ao 

nível da Utilização de Recursos. Embora a avaliação dos grupos seja positiva, evidencia um 

grau de satisfação que pode ser mais elevado, pelo que importa analisar as metodologias 

desenvolvidas nas aulas e melhorar os procedimentos pedagógicos. 

 

Gráfico I.1: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

 

Sessão de PRA 

No Gráfico I.2 pode verificar-se que as Metodologias na Sessão de PRA são, no geral, 

positivamente avaliadas, apesar de os Docentes se revelarem menos satisfeitos com a 

Participação promovida e com a Utilização de Recursos, o que constitui um dado negativo, 
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podendo ser necessário desenvolver mais trabalho em equipa entre os formadores, por forma 

a, em conjunto, delinear novas estratégias que promovam o sucesso das subáreas sentidas 

como menos satisfatórias. 

Gráfico I.2: Avaliação das Aulas da Componente Sessão de PRA 

 
MATERIAIS DIDÁCTICOS 

 A área Materiais Didácticos foi avaliada no Questionário Pedagógico de Alunos e 

Docentes através da questão: 
Concorda com as afirmações relativas aos MATERIAIS DIDÁCTICOS (livros, sebentas, jogos) utilizados 
neste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

17 Os materiais usados são adequados ao(à) módulo/área-chave/sessão Adequação 

18 A quantidade de materiais disponibilizados é suficiente Quantidade 

19 Os materiais usados são apelativos Motivação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

EFA Escolar, nas diversas subáreas dos Materiais Didácticos, para cada conjunto de 

disciplinas, da Componente Sociocultural e Sessão de PRA. 

 

 

Componente Sociocultural 

Como se pode verificar no Gráfico I.3, os Materiais Didácticos são positivamente 

avaliados nas aulas da Componente Sociocultural. Os Docentes revelam-se mais satisfeitos 

que os Alunos, sobretudo em relação à Adequação e à Quantidade dos Materiais utilizados. 

Os Alunos avaliam positivamente a Adequação, o que constitui um aspecto muito positivo, 

por outro lado a Motivação é a subárea com valores mais baixos, o que importa ter em conta, 
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pois a qualidade dos materiais condiciona a motivação dos Alunos, assim como a diversidade 

de metodologias e estratégias a utilizar pelos Docentes. 

 

Gráfico I.3: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

  
 
Sessão de PRA 
 No Gráfico I.4 verifica-se que os Docentes avaliam mais positivamente os Materiais 

Didácticos do que o grupo de Alunos, em todas as subáreas. A média de satisfação 

demonstrada pelos Alunos é mais baixa em relação à Motivação, o que representa um aspecto 

menos positivo que necessita de ser analisado e melhorado.  

 



Análise por Curso – EFA – I – Escolar    1041 

 

Relatório ApQ  GIPE 

Gráfico I.4: Avaliação das Aulas da Componente Sessão de PRA 

 
 

DESEMPENHO DOCENTE 

Relativamente à área do Desempenho Docente, os Alunos avaliaram através da questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 Atenção disponibilizada durante as aulas/sessões Atenção 

23 Disponibilidade para ouvir os Alunos/Formandos/Adultos  Disponibilidade 

24 Forma como promove a participação Participação 

25 Assiduidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) Assiduidade 

26 Pontualidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) (não se atrasa) Pontualidade 

 

Os Docentes realizaram a sua auto-avaliação a partir da questão:  
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 A atenção disponibilizada aos Alunos/Formandos/Adultos durante as aulas/sessões Atenção 

23 A disponibilidade para ouvir os  Alunos/Formandos/Adultos Disponibilidade 

24 A forma como promove a participação  Participação 

25 A sua Assiduidade  Assiduidade 

26 A sua Pontualidade  Pontualidade 
 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

EFA Escolar, nas diversas subáreas do Desempenho Docente, para cada conjunto de 

disciplinas, das componentes Sociocultural e Sessão de PRA. 
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Componente Sociocultural 

 De acordo com o Gráfico I.5 é possível observar que os Docentes da Componente 

Sociocultural avaliam mais positivamente o seu Desempenho do que os Alunos. Apenas ao 

nível da Motivação os Docentes se revelam ligeiramente menos satisfeitos, ainda que seja 

positivo.  

Gráfico I.5: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural  

Sessão de PRA 
 De acordo com o Gráfico I.6 a avaliação ao Desempenho Docente é muito positiva, 

sendo revelada a mesma opinião por Alunos e Docentes, o que reflecte um aspecto bastante 

favorável das sessões de PRA. 

Gráfico I.6: Avaliação das Aulas da Componente Sessão de PRA 
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DESEMPENHO DA TURMA 

Relativamente à área do Desempenho da Turma, os Alunos avaliaram-se a si próprios: 
Posicione-se relativamente às seguintes afirmações: Subáreas 

27 Estou satisfeito(a) com o meu desempenho neste módulo/área-chave/sessão Desempenho 

28 Sou assíduo(a) (não falto) Assiduidade 

29 Sou pontual (não me atraso) Pontualidade 

30 O interesse que sinto pelas aulas/sessões deste módulo/área-chave/sessão Interesse 

31 Para mim é fácil estar atento(a) nestas aulas/sessões Atenção 

32 Sinto que estou na aula/sessão de uma forma não perturbadora Comportamento 

33 Participo actVamente nesta aula/sessão Participação 

 

Os Docentes realizaram a avaliação do Desempenho da Turma através da questão:  
Relativamente a esta TURMA qual o seu Grau de Satisfação com: Subáreas 

12 O trabalho desenvolvido em aula/sessão Desempenho 

15 O interesse que a(o) turma/grupo demonstra pelas suas aulas/sessões (Mt. Desinteresse/Mt. Interesse) Interesse 

16 É fácil manter esta(e) turma/grupo atenta(o) às suas aulas/sessões (Mt. Difícil/Mt. Fácil) Atenção 

17 O comportamento da(o) turma/grupo na aula/sessão  Comportamento 

18 A participação da(o) turma/grupo na aula/sessão Participação 

19 A assiduidade da(o) turma/grupo Assiduidade 

20 A pontualidade da(o) turma/grupo Pontualidade 

 
Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

EFA Escolar, nas diversas subáreas do Desempenho da Turma, para cada conjunto de 

disciplinas, das Componente Sociocultural e Sessão de PRA. 

 

 

Componente Sociocultural 

 A satisfação com o Desempenho dos Alunos é, de uma forma geral, positiva, apesar de 

os Alunos se revelarem mais satisfeitos, especialmente ao nível do Comportamento. A 

Pontualidade é a subárea avaliada como menos positiva pelos Docentes, pelo que é necessário 

reflectir sobre as características específicas deste tipo de formandos, que na maioria têm 

também outras responsabilidades sociais, como o trabalho, a família, entre outras actividades 

que se podem prolongar e impedir ou interferir com o cumprimento dos horários. 
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Gráfico I.6: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

Sessão de PRA 
 No Gráfico I.7 verifica-se que os Alunos estão mais satisfeitos de um modo geral, 

embora os Docentes avaliem mais positivamente o Desempenho, a Assiduidade, o 

Comportamento e a Participação. No entanto, é de referir que para os Docentes da Sessão de 

PRA a Pontualidade, a Motivação e a Atenção são os aspectos mais negativos do 

Desempenho da Turma, o que constitui um dado a ter em conta por poderem afectar o 

processo formativo. Tal como referido anteriormente, devido a outras responsabilidades 

sociais, o Adulto pode estar mais sujeito a que determinados factores interfiram na atenção 

prestada na formação, tais como o cansaço que pode surgir depois de um dia de trabalho. Por 

conseguinte, deve-se ter em consideração estas e outras especificidades do formando adulto 

que permitam potenciar o desenvolvimento das aprendizagens. 

 



Análise por Curso – EFA – I – Escolar    1045 

 

Relatório ApQ  GIPE 

Gráfico I.7: Avaliação das Aulas da Componente Sessão de PRA 

 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

A área das Relações Interpessoais foi avaliada pelos Alunos e pelos Docentes através da 

questão: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente à RELAÇÃO INTERPESSOAL com o(a)… Subáreas 

39 Sinto que o(a) Professor(a) está disponível para me apoiar sempre que precisar Apoio 

40 Sinto que o(a) Professor(a) gosta da(o) nossa(o) turma/grupo Empatia 

41 É fácil conversar com este(a) Professor(a) Comunicação 

Nota: No QPD a palavra “Professor” é substituída por “Turma”. 
 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

EFA Escolar, nas diversas subáreas das Relações Interpessoais, para cada conjunto de 

disciplinas, das Componente Sociocultural e Sessão de PRA. 

 

Componente Sociocultural 

 As Relações Interpessoais nas disciplinas da Componente Sociocultural podem se 

observar no Gráfico I.8, verifica-se que a avaliação é positiva e que os Docentes estão 

ligeiramente mais satisfeitos, sobretudo com o Apoio sentido po parte da Turma. 
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Gráfico I.8: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

Sessão de PRA 
 Na Sessão de PRA as Relações Interpessoais são avaliadas como satisfatórias, 

sobretudo pelos Alunos. Os Docentes revelam valores mais baixos de satisfação, o que 

constitui um aspecto que pode ser melhorado, pois entende-se que quanto mais positiva for a 

percepção dos indivíduos acerca do ambiente relacional maior a sua satisfação pessoal e 

profissional. 

Gráfico I.9: Avaliação das Aulas da Componente Sessão de PRA 
 

CONTEÚDOS 

É de salientar que nas áreas de avaliação “Conteúdos”, “Avaliação” e “Actividades de 

Recuperação”, se verificou, de uma forma geral, um elevado número de respostas “Sem 

Opinião” e “Valores em Falta”. Consideramos que tal se deva ao facto de estas áreas se 
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dirigirem apenas a alguns respondentes, apesar de os questionários serem comuns a todos. 

Deste modo, havia a indicação: “Se frequenta o processo de RVCC mas ainda não frequentou 

Formação Complementar o seu questionário termina aqui.” (QPA) e “Se é Técnico de RVC 

ou Mediador de EFA o seu questionário termina aqui.” (QPD). Apesar de a indicação ser 

dirigida terá havido alguma confusão na resposta, provavelmente por terem entendido que 

deveriam parar de responder. 

 

A avaliação da área Conteúdos foi realizada pelos Alunos e Docentes através da questão: 
Relativamente aos CONTEÚDOS (matérias/assuntos) ministrados nas aulas deste(a) módulo/área-chave 
qual o seu Grau de Satisfação com: 

Subáreas 

42 A forma como os conteúdos se relacionam entre si neste(a) módulo/área-chave Articulação 

43 A importância deste módulo/área-chave/sessão para o curso/formação/processo Importância 

45 
Os conteúdos abordados no(a) módulo/área-chave são:   
Muito Difíceis / Difíceis / Ligeiramente Difíceis / Ligeiramente Fáceis / Fáceis / Muito Fáceis / SO 

Complexidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

EFA Escolar, nas diversas subáreas dos Conteúdos, para as disciplinas da Componente 

Sociocultural. No Gráfico I.9 verifica-se que ambos os grupos estão, no geral, ligeiramente 

satisfeitos, o que pode ser um ponto a melhorar, sendo de esperar valores mais elevados em 

relação à articulação e à importância atribuída aos conteúdos da fomração. Ao nível da 

Complexidade pode observar-se que os Alunos consideram os conteúdos mais um pouco mais 

difíceis.  

 Gráfico I.9: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 



Análise por Curso – EFA – I – Escolar    1048 

 

Relatório ApQ  GIPE 

 

AVALIAÇÃO 

 

Relativamente à área da Avaliação a questão colocada aos Alunos e aos Docentes foi: 
Concorda com as afirmações relativas à AVALIAÇÃO deste(a) módulo/área-chave?  Subáreas 

46 Sinto-me satisfeito com os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave Resultados 

47 
Conseguir boas notas neste(a) módulo/área-chave comparativamente aos(às) outros(as) módulos/áreas-
chave é: Mto Difícil - Difícil - Ligeiramente Difícil - Ligeiramente Fácil - Fácil - Muito Fácil - SO 

Resultados Comparados 

48 Os critérios de avaliação estão bem definidos pelo(a) professor(a)/formador(a) à partida Explicitação de Critérios 

49 
Os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave estão de acordo com o esperado? Mto Piores - Piores 
- Lig. Piores - Lige. Melhores - Melhores - Muito Melhores - SO 

Expectativas 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

EFA Escolar, nas diversas subáreas da Avaliação, para as disciplinas da Componente 

Sociocultural. A satisfação com a Avaliação nesta componente está ilustrada no Gráfico I.10, 

verificando-se que os Alunos encontram-se satisfeitos com a Explicitação de Critérios, o que 

é bastante positivo. Os resultados da turma são são avaliados de forma satisfatória por ambos 

os grupos, contudo os Docentes revelam-se insatisfeitos ao comparar os resultados com outras 

disciplinas, avaliando-os como ligeiramente piores que o esperado, aspectos menos positivos 

que devem ser analisados com maior atenção. 

 

Gráfico I.10: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
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II – TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS  
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II. EFA Técnicas Administrativas 

Foram respondidos 104 Questionários Pedagógicos em aulas do curso de Técnicas 

Administrativas, 95 por Alunos e 9 por Docentes, apenas na escola da Venda Nova. 

Respondeu apenas uma turma de Técnicas Administrativas,  de 1º ano. Relativamente às aulas 

onde os questionários foram respondidos, podemos verificar na Tabela II.1 o número de 

questionários respondidos por disciplina. 

Componente de 
Formação 

Disciplinas 
Escolas 

Venda Nova 

SC 

Cultura, Língua e Comunicação 22 
Sociedade, Tecnologia e Ciência 25 

Cidadania e Profissionalidade 9 
Total 56 

T 
Tecnológica 36 

Total 36 

SP 
Sessão de PRA 12 

Total 12 

Total 104 

Tabela II.1: Distribuição das respostas por Disciplina 

Seguidamente serão avaliadas as aulas acima referidas, do curso de EFA TA de acordo 

com cada Área de Avaliação definida: Metodologias, Materiais Didácticos, Desempenho 

do Docente, Desempenho da Turma, Relações Interpessoais, Conteúdos e Avaliação.   

Cada Área de Avaliação será analisada nas três componentes do curso: Componente 

Sociocultural, Componente Tecnológica e Componente Sessão de Portefólio Reflexivo de 

Aprendizagem (PRA). 

As médias referem-se às respostas dadas “com opinião”, ou seja, entre 1 e 6, onde 1 

significa Muito Insatisfeito e 6 Muito Satisfeito, desta forma, a média pode tomar o valor 

mínimo de um e máximo de seis.  

Nos gráficos seguintes podemos observar nas colunas os valores médios de Alunos e 

Docentes para as componentes. 

 
METODOLOGIAS 

As Metodologias foram avaliadas no Questionário Pedagógico de Alunos através da 

questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS utilizadas pelo(a) 
Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) deste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

12 A forma como explica a matéria/temas a abordar Exposição 

13 O grau de participação que posso ter nesta aula/sessão Participação 

14 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

15 A utilização de vários recursos (equipamentos multimédia, materiais didácticos)  Utilização de Recursos 

16 A adaptação dos métodos aos conteúdos a abordar Adequação 

 

E no Questionário Pedagógico de Docentes a questão colocada foi: 
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Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS que utiliza com esta(e) turma/grupo? Subáreas 

21 A forma como explica a(os) matéria/assuntos  Exposição 

22 O grau de participação que promove nas aulas/sessões com esta(e) turma/grupo Participação 

23 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

24 A utilização de vários recursos (eq. multimédia, mat. didácticos) para apoiar as(os) matérias/assuntos Utilização de Recursos 

25 A preocupação em adaptar os métodos aos conteúdos abordados Adequação 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnicas Administrativas, nas diversas subáreas das Metodologias, para cada conjunto de 

disciplinas da Componente Sociocultural, Formação Tecnológica e Sessão de PRA. 

 

Componente Sociocultural 

No Gráfico II.1 pode verificar-se que Alunos e Docentes estão satisfeitos com as 

Metodologias, a Utilização de Recursos é a subárea que reúne menos respostas de satisfação 

dos Alunos do EFA de Técnicas Administrativas, o que constitui um aspecto menos positivo 

da avaliação pelo que importa perceber as razões para esta opinião, se a quantidade de 

materiais e equipamentos disponibilizados pela escola não são suficientes, se não são 

variados, ou se os Docentes não utilizam vários recursos para auxiliar a exposição das 

matérias. 

 

Gráfico II.1: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Formação Tecnológica 

No Gráfico II.2 pode verificar-se que os Docentes se revelam mais satisfeitos do que 

os Alunos, e que estes estão menos satisfeitos com a Utilização de Recursos, ou seja com o 
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uso de vários equipamentos para apoiar a explicação dos assuntos, e que tal como 

anteriormente se referiu deve ser analisado. 

Gráfico II.2: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica 

Sessão de PRA 

Verifica-se através da análise ao Gráfico II.3 que a avaliação às Metodologias utilizadas 

na sessão de PRA é positiva, encontrando-se os Docentes menos satisfeitos com a 

Diversificação e a Utilização de Recursos, um aspecto que deve ser tido em consideração e  

melhorado.   

 
Gráfico II.3: Avaliação da Sessão de PRA 
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MATERIAIS DIDÁCTICOS 

 A área Materiais Didácticos foi avaliada no Questionário Pedagógico de Alunos e 

Docentes através da questão: 
Concorda com as afirmações relativas aos MATERIAIS DIDÁCTICOS (livros, sebentas, jogos) utilizados 
neste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

17 Os materiais usados são adequados ao(à) módulo/área-chave/sessão Adequação 

18 A quantidade de materiais disponibilizados é suficiente Quantidade 

19 Os materiais usados são apelativos Motivação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnicas Administrativas, nas diversas subáreas dos Materiais Didácticos, para cada 

conjunto de disciplinas, da Componente Sociocultural, Formação Tecnológica e Sessão de 

PRA. 

 

Componente Sociocultural 

Os Docentes da Componente Sociocultural avaliam mais positivamente os Materiais 

Didácticos, como se pode verificar no Gráfico II.4, observando-se que os Alunos estão menos 

satisfeitos com a Quantidade de materiais disponibilizados. Apesar da avaliação feita à 

Motivação ser positiva, para ambos os grupos, seria de esperar valores mais elevados, opinião 

que deve ser analisada com mais atenção.  

Gráfico II.4: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
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Formação Tecnológica 

Tal como se pode verificar no Gráfico II.5 a satisfação com os Recursos é positiva, 

observando-se que os Docentes consideram os materiais usados mais apelativos que os 

Alunos. Importa notar que apesar da avaliação aos Materiais ser positiva, os valores de 

satisfação podem ser mais elevados. 

Gráfico II.5: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica  

 

Sessão de PRA 

 No Gráfico II.6 verifica-se que a avaliação de Alunos e Docentes é muito semelhante, 

verificando-se que os Alunos se revelam ligeiramente menos satisfeitos com a Quantidade de 

materiais. È de notar que de uma forma geral a satisfação com os Materiais Didácticos não é 

muito elevada, chamando-se a atenção para o facto de que a qualidade dos materiais 

condiciona a motivação dos Alunos, assim como a diversidade de metodologias e as 

estratégias utilizadas pelos Docentes.  
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Gráfico II.6: Avaliação da Sessão de PRA 

 
DESEMPENHO DOCENTE 

Relativamente à área do Desempenho Docente, os Alunos avaliaram através da questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 Atenção disponibilizada durante as aulas/sessões Atenção 

23 Disponibilidade para ouvir os Alunos/Formandos/Adultos  Disponibilidade 

24 Forma como promove a participação Valorização da Participação 

25 Assiduidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) Assiduidade 

26 Pontualidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) (não se atrasa) Pontualidade 

 

Os Docentes realizaram a sua auto-avaliação a partir da questão:  
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 A atenção disponibilizada aos Alunos/Formandos/Adultos durante as aulas/sessões Atenção 

23 A disponibilidade para ouvir os  Alunos/Formandos/Adultos Disponibilidade 

24 A forma como promove a participação  Valorização da Participação 

25 A sua Assiduidade  Assiduidade 

26 A sua Pontualidade  Pontualidade 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnicas Administrativas, nas diversas subáreas do Desempenho Docente, para cada 

conjunto de disciplinas da Componente Sociocultural, Formação Tecnológica e Sessão de 

PRA. 
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Componente Sociocultural 

 De acordo com o Gráfico II.7 é possível observar que Alunos e Docentes estão 

satisfeitos com o Desempenho Docente nas aulas da Componente Sociocultural. O Tempo 

para Dúvidas é a subárea onde os Docentes se avaliam de forma ligeiramente menos positiva, 

pelo que importa ter este dado em consideração. 

Gráfico II.7: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural  

Formação Tecnológica 

 A satisfação com o Desempenho Docente é elevada para ambos os grupos das aulas da 

Componente Tecnológica, estando os Docentes sobretudo satisfeitos com a sua Assiduidade e 

Pontualidade. 

 
Gráfico II.8: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica  
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Sessão de PRA 

 De acordo com o Gráfico II.9 os níveis de satisfação são positivos para ambos os 

grupos, revelando-se os Docentes uma opinião muito satisfatória com o Tempo 

disponibilizado para Dúvidas, com a Disponibilidade, Assiduidade e Pontualidade e menos 

satisfeitos com a Valorização, ou seja, a forma como promovem a participação da turma, o 

que constitui um aspecto a melhorar. 

Gráfico II.9: Avaliação da Sessão de PRA 

 
DESEMPENHO DA TURMA 

 
Relativamente à área do Desempenho da Turma, os Alunos avaliaram-se a si próprios: 

Posicione-se relativamente às seguintes afirmações: Subáreas 

27 Estou satisfeito(a) com o meu desempenho neste módulo/área-chave/sessão Desempenho 

28 Sou assíduo(a) (não falto) Assiduidade 

29 Sou pontual (não me atraso) Pontualidade 

30 O interesse que sinto pelas aulas/sessões deste módulo/área-chave/sessão Interesse 

31 Para mim é fácil estar atento(a) nestas aulas/sessões Atenção 

32 Sinto que estou na aula/sessão de uma forma não perturbadora Comportamento 

33 Participo actVamente nesta aula/sessão Participação 

 

Os Docentes realizaram a avaliação do Desempenho da Turma através da questão:  
Relativamente a esta TURMA qual o seu Grau de Satisfação com: Subáreas 

12 O trabalho desenvolvido em aula/sessão Desempenho 

15 O interesse que a(o) turma/grupo demonstra pelas suas aulas/sessões (Mt. Desinteresse/Mt. Interesse) Interesse 

16 É fácil manter esta(e) turma/grupo atenta(o) às suas aulas/sessões (Mt. Difícil/Mt. Fácil) Atenção 

17 O comportamento da(o) turma/grupo na aula/sessão  Comportamento 

18 A participação da(o) turma/grupo na aula/sessão Participação 

19 A assiduidade da(o) turma/grupo Assiduidade 

20 A pontualidade da(o) turma/grupo Pontualidade 
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Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnicas Administrativas, nas diversas subáreas do Desempenho da Turma, para cada 

conjunto de disciplinas, da Componente Sociocultural, Formação Tecnológica e Sessão de 

PRA. 

 

Componente Sociocultural 

 A satisfação com o Desempenho dos Alunos é positiva para ambos os grupos 

respondentes, contudo, os Docentes sentem-se menos satisfeitos com a Pontualidade e 

Assiduidade dos Alunos. Importa ter em conta as características específicas deste tipo de 

formandos, que na maioria têm também outras responsabilidades sociais, como o trabalho, a 

família, entre outras actividades que se podem prolongar, impedindo ou interferindo com o 

cumprimento dos horários. 

 

 
Gráfico II.10: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

Formação Tecnológica 

 O Desempenho da Turma é satisfatório para ambos os grupos, apesar da Assiduidade e 

Pontualidade terem sido avaliadas com menos satisfação pelos Docentes, que deve ser 

analisado tendo em conta o que se referiu no ponto anterior. É de realçar que a Motivação é 

avaliada de forma bastante satisfatória quer por Alunos, quer por Docentes, o que é muito 

positivo. 
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Gráfico II.11: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica 

Sessão de PRA 

 No Gráfico II.12 verifica-se que o Desempenho da Turma é avaliado com satisfação 

na Sessão de PRA, encontrando-se que os Alunos estão ligeiramente menos satisfeitos com a 

sua Assiduidade e Pontualidade. Note-se ainda que os Alunos avaliam a Motivação e Atenção 

mais positivamente, factores fundamentais para o envolvimento no processo de 

aprendizagem. 

Gráfico II.12: Avaliação da Sessão de PRA 
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RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

A área das Relações Interpessoais foi avaliada pelos Alunos e pelos Docentes através da 

questão: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente à RELAÇÃO INTERPESSOAL com o(a)… Subáreas 

39 Sinto que o(a) Professor(a) está disponível para me apoiar sempre que precisar Apoio 

40 Sinto que o(a) Professor(a) gosta da(o) nossa(o) turma/grupo Empatia 

41 É fácil conversar com este(a) Professor(a) Comunicação 

Nota: No QPD a palavra “Professor” é substituída por “Turma”. 
 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnicas Administrativas, nas diversas subáreas das Relações Interpessoais, para cada 

conjunto de disciplinas, da Componente Sociocultural, Formação Tecnológica e Sessão de 

PRA. 

 

Componente Sociocultural 

 No Gráfico II.13 pode verificar-se que a avaliação às áreas da Componente 

Sociocultural é positiva, estando Alunos e Docentes satisfeitos com as Relações Interpessoais, 

o que é bastante positivo e promotor da satisfação pessoal e profissional.  

Gráfico II.13: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Formação Tecnológica 

 No Gráfico II.14 verifica-se que ambos os grupos estão satisfeitos com as Relações 

Interpessoais nestas áreas, especialmente os Alunos, reflectindo assim um aspecto muito 

positivo das aulas da Formação Tecnológica. 
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Gráfico II.14: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica 

 
Sessão de PRA 

 Nas sessões de PRA (Gráfico II.5) as Relações Interpessoais são avaliadas como 

satisfatórias por ambos os grupos, apesar de ligeiramente mais positivas na avaliação feita 

pelos Alunos, um resultado muito favorável. 

Gráfico II.15: Avaliação da Sessão de PRA 
 

CONTEÚDOS 

É de salientar que nas áreas de avaliação “Conteúdos”, “Avaliação” e “Actividades de 

Recuperação”, se verificou, de uma forma geral, um elevado número de respostas “Sem 
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Opinião” e “Valores em Falta”. Consideramos que tal se deva ao facto de estas áreas se 

dirigirem apenas a alguns respondentes, apesar de os questionários serem comuns a todos. 

Deste modo, havia a indicação: “Se frequenta o processo de RVCC mas ainda não frequentou 

Formação Complementar o seu questionário termina aqui.” (QPA) e “Se é Técnico de RVC 

ou Mediador de EFA o seu questionário termina aqui.” (QPD). Apesar de a indicação ser 

dirigida terá havido alguma confusão na resposta, provavelmente por terem entendido que 

deveriam parar de responder. 

 

A avaliação da área Conteúdos foi realizada pelos Alunos e Docentes através da questão: 
Relativamente aos CONTEÚDOS (matérias/assuntos) ministrados nas aulas deste(a) módulo/área-chave 
qual o seu Grau de Satisfação com: 

Subáreas 

42 A forma como os conteúdos se relacionam entre si neste(a) módulo/área-chave Articulação 

43 A importância deste módulo/área-chave/sessão para o curso/formação/processo Importância 

45 
Os conteúdos abordados no(a) módulo/área-chave são:   
Muito Difíceis / Difíceis / Ligeiramente Difíceis / Ligeiramente Fáceis / Fáceis / Muito Fáceis / SO 

Complexidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnicas Administrativas, nas diversas subáreas dos Conteúdos, para cada conjunto de 

disciplinas, da Componente Sociocultural e Formação Tecnológica.  

 

Componente Sociocultural 

No Gráfico II.16 pode verificar-se que ambos os grupos estão satisfeitos, especialmente 

os Docentes ao nível da Importância, observando-se que os Conteúdos são considerados 

ligeiramente mais difíceis pelos Alunos do que por Docentes. 

 Gráfico II.16: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
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Formação Tecnológica 

 Nas aulas de Formação Tecnológica pode observar-se no Gráfico II.17, que Alunos e 

Docentes estão satisfeitos com a Articulação e Importância dos conteúdos, o que é muito 

positivo. Ao nível da Complexidade, os Docentes consideram os Conteúdos mais difíceis do 

que os Alunos. 

 Gráfico II.17: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica 

 
AVALIAÇÃO 

 

Relativamente à área da Avaliação a questão colocada aos Alunos e aos Docentes foi: 
Concorda com as afirmações relativas à AVALIAÇÃO deste(a) módulo/área-chave?  Subáreas 

46 Sinto-me satisfeito com os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave Resultados 

47 
Conseguir boas notas neste(a) módulo/área-chave comparativamente aos(às) outros(as) módulos/áreas-
chave é: Mto Difícil - Difícil - Ligeiramente Difícil - Ligeiramente Fácil - Fácil - Muito Fácil - SO 

Resultados Comparados 

48 Os critérios de avaliação estão bem definidos pelo(a) professor(a)/formador(a) à partida Explicitação de Critérios 

49 
Os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave estão de acordo com o esperado? Mto Piores - Piores 
- Lig. Piores - Lige. Melhores - Melhores - Muito Melhores - SO 

Expectativas 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnicas Administrativas, nas diversas subáreas da Avaliação, para cada conjunto de 

disciplinas, da Componente Sociocultural e Formação Tecnológica.  

 

 

Componente Sociocultural 

A satisfação com a Avaliação nesta componente está ilustrada no Gráfico II.18, 

verificando-se que a Explicitação de Critérios é a subárea avaliada mais positivamente pelos 
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Alunos, o que representa um dado bastante satisfatório. Observa-se que ambos encontram-se 

satisfeitos com os Resultados da Turma, sendo que os Docentes avaliam os resultados como 

melhor que o esperado. 

Gráfico II.18: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

Formação Tecnológica 

Ao nível da Formação Tecnológica os Docentes avaliam mais positivamente os 

Resultados obtidos pela turma e a Explicitação de Critérios, não existindo respostas com 

opinião em relação aos resultados esperados (Expectativas). Os Alunos também se revelam 

satisfeitos com a Explicitação de Critérios, o que é bastante positivo, considerando que é mais 

fácil obter bons resultados nestas sessões. 

 Gráfico II.19: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica 
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III. EFA Técnico de Informática, Instalação e Gestão de Redes (TIIGR) 

Foram respondidos 122 Questionários Pedagógicos em aulas do curso de TIIGR, 113 

por Alunos e 9 por Docentes, apenas na escola da Venda Nova. Respondeu apenas uma turma 

de TIIGR,  de 1º ano. Relativamente às aulas onde os questionários foram respondidos, 

podemos verificar na Tabela III.1 o número de questionários respondidos por disciplina. 

Componente de 
Formação 

Disciplinas 
Escolas 

Venda Nova 

SC 

Cultura, Língua e Comunicação 42 
Sociedade, Tecnologia e Ciência 22 

Cidadania e Profissionalidade 32 
Total 96 

T 
Tecnológica 17 

Total 17 

SP 
Sessão de PRA 9 

Total 9 

Total 122 

Tabela III.1: Distribuição das respostas por Disciplina 

 

Seguidamente serão avaliadas as aulas acima referidas, do curso de TIIGR de acordo 

com cada Área de Avaliação definida Metodologias, Materiais Didácticos, Desempenho do 

Docente, Desempenho da Turma, Relações Interpessoais, Conteúdos e Avaliação.  

Cada Área de Avaliação será analisada nas três componentes do curso: Componente 

Sociocultural, Componente Tecnológica e Componente Sessão de Portefólio Reflexivo de 

Aprendizagem (PRA). 

As médias referem-se às respostas dadas “com opinião”, ou seja, entre 1 e 6, onde 1 

significa Muito Insatisfeito e 6 Muito Satisfeito, desta forma, a média pode tomar o valor 

mínimo de um e máximo de seis.  

Nos gráficos seguintes podemos observar nas colunas os valores médios de Alunos e 

Docentes para as componentes. 

 
METODOLOGIAS 

As Metodologias foram avaliadas no Questionário Pedagógico de Alunos através da 

questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS utilizadas pelo(a) 
Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) deste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

12 A forma como explica a matéria/temas a abordar Exposição 

13 O grau de participação que posso ter nesta aula/sessão Participação 

14 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

15 A utilização de vários recursos (equipamentos multimédia, materiais didácticos)  Utilização de Recursos 

16 A adaptação dos métodos aos conteúdos a abordar Adequação 

 

E no Questionário Pedagógico de Docentes a questão colocada foi: 
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Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS que utiliza com esta(e) turma/grupo? Subáreas 

21 A forma como explica a(os) matéria/assuntos  Exposição 

22 O grau de participação que promove nas aulas/sessões com esta(e) turma/grupo Participação 

23 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

24 A utilização de vários recursos (eq. multimédia, mat. didácticos) para apoiar as(os) matérias/assuntos Utilização de Recursos 

25 A preocupação em adaptar os métodos aos conteúdos abordados Adequação 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TIIGR, nas diversas subáreas das Metodologias, para cada conjunto de disciplinas da 

Componente Sociocultural, Formação Tecnológica e Sessão de PRA. 

 

Componente Sociocultural 

No Gráfico III.1 pode verificar-se que os Docentes estão mais satisfeitos do que os 

Alunos, principalmente ao nível da Participação. Os Alunos avaliam menos positivamente a 

Utilização de Recursos, sendo um dado negativo que deve ser analisado. 

Gráfico III.1: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Formação Tecnológica 

No Gráfico III.2 pode verificar-se que os Docentes se revelam ligeiramente mais 

satisfeitos com as Metodologias do que os Alunos, sendo que estes evidenciam valores 

ligeiramente mais baixos sobretudo em relação à Exposição e Participação, o que deve ser 

tido em conta pelo impacto que pode ter na motivação para a aprendizagem.  
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Gráfico III.2: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica 

Sessão de PRA 

No Gráfico III.3 pode verificar-se que a avaliação desta área é pouco positiva, 

especialmente para os Alunos. A Utilização de Recursos é subárea pior avaliada para ambos 

os grupos, o que constitui um dado preocupante que deve ser tido em conta, no sentido de se 

perceber se os recursos necessários não existem, ou se a quantidade não é suficiente. Os 

resultados evidenciam a necessidade de se reflectir sobre os procedimentos pedagógicos 

mobilizados nestas sessões, seja através da diversificação dos métodos, como na possibilidade 

de se utilizar os recursos indispensáveis no apoio à formação, de modo a melhorar o grau de 

satisfação sentido pelos formandos e formadores. 

Gráfico III.3: Avaliação da Sessão de PRA 
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MATERIAIS DIDÁCTICOS 

 A área Materiais Didácticos foi avaliada no Questionário Pedagógico de Alunos e 

Docentes através da questão: 
Concorda com as afirmações relativas aos MATERIAIS DIDÁCTICOS (lVros, sebentas, jogos) utilizados 
neste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

17 Os materiais usados são adequados ao(à) módulo/área-chave/sessão Adequação 

18 A quantidade de materiais disponibilizados é suficiente Quantidade 

19 Os materiais usados são apelativos Motivação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TIIGR, nas diversas subáreas dos Materiais Didácticos, para cada conjunto de disciplinas, da 

Componente Sociocultural, Formação Tecnológica e Sessão de PRA. 

 

Componente Sociocultural 

Os Docentes da Componente Sociocultural fazem uma avaliação mais positiva que os 

Alunos, como se pode verificar no Gráfico III.4. Os Alunos revelam-se menos satisfeitos com 

a área, no geral, sendo um aspecto negativo que necessita de ser analisado e melhorado. 

Gráfico III.4: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Formação Tecnológica 

Tal como se pode verificar no Gráfico III.5 os Docentes estão mais satisfeitos com os 

Materiais Didácticos, avaliando com insatisfação a Quantidade de recursos disponibilizados. 

Os Alunos mostram-se insatisfeitos, sobretudo com a Quantidade. Estes resultados 

evidenciam que os Materiais didácticos não são suficientes ou não são adequados, sendo 
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particularmente preocupante por se tratar de aulas mais práticas em que os materiais têm um 

papel essencial no processo de ensino-aprendizagem. 

Gráfico III.5: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica  

 

Sessão de PRA 

 À semelhança das componentes anteriores, também na Sessão de PRA, os Alunos 

revelam-se insatisfeitos com os Materiais Didácticos, como se pode observar no Gráfico III.6. 

Os Docentes mostram-se mais insatisfeitos em relação à Quantidade, verificando-se que a 

Adequação é a área melhor avaliada. Importa analisar estes resultados, no sentido de serem 

tomadas medidas para que a avaliação destes aspectos seja mais positiva. 
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Gráfico III.6: Avaliação da Sessão de PRA 

 
DESEMPENHO DOCENTE 

Relativamente à área do Desempenho Docente, os Alunos avaliaram através da questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 Atenção disponibilizada durante as aulas/sessões Atenção 

23 Disponibilidade para ouvir os Alunos/Formandos/Adultos  Disponibilidade 

24 Forma como promove a participação Valorização da Participação 

25 Assiduidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) Assiduidade 

26 Pontualidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) (não se atrasa) Pontualidade 

 

Os Docentes realizaram a sua auto-avaliação a partir da questão:  
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 A atenção disponibilizada aos Alunos/Formandos/Adultos durante as aulas/sessões Atenção 

23 A disponibilidade para ouvir os  Alunos/Formandos/Adultos Disponibilidade 

24 A forma como promove a participação  Valorização da Participação 

25 A sua Assiduidade  Assiduidade 

26 A sua Pontualidade  Pontualidade 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TIIGR, nas diversas subáreas do Desempenho Docente, para cada conjunto de disciplinas da 

Componente Sociocultural, Formação Tecnológica e Sessão de PRA. 
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Componente Sociocultural 

 De acordo com o Gráfico III.7 é possível observar os Docentes estão mais satisfeitos 

com o seu próprio desempenho do que os Alunos, apenas a Motivação reúne valores mais 

baixos (para ambos os respondentes), o que constitui um aspecto menos positivo. 

Gráfico III.7: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural  

Formação Tecnológica 

 A satisfação com o Desempenho Docente é positiva e muito semelhante para ambos os 

grupos, estando os Docentes mais satisfeitos com a Assiduidade e Pontualidade. 

 

Gráfico III.8: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica  

Sessão de PRA 

 De acordo com o Gráfico III.9 o desempenho do docente é avaliado menos 

positivamente pelos Alunos. Os Docentes sentem-se satisfeitos com o Tempo para Dúvidas, e 
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com Assiduidade e Pontualidade, no entanto, os Alunos apresentam valores mais baixos 

nestas áreas, o que compõe um aspecto menos positivo que deve ser analisado com atenção e 

melhorado. 

 

Gráfico III.9: Avaliação da Sessão de PRA 

 
DESEMPENHO DA TURMA 

 
Relativamente à área do Desempenho da Turma, os Alunos avaliaram-se a si próprios: 

Posicione-se relativamente às seguintes afirmações: Subáreas 

27 Estou satisfeito(a) com o meu desempenho neste módulo/área-chave/sessão Desempenho 

28 Sou assíduo(a) (não falto) Assiduidade 

29 Sou pontual (não me atraso) Pontualidade 

30 O interesse que sinto pelas aulas/sessões deste módulo/área-chave/sessão Interesse 

31 Para mim é fácil estar atento(a) nestas aulas/sessões Atenção 

32 Sinto que estou na aula/sessão de uma forma não perturbadora Comportamento 

33 Participo actVamente nesta aula/sessão Participação 

 

Os Docentes realizaram a avaliação do Desempenho da Turma através da questão:  
Relativamente a esta TURMA qual o seu Grau de Satisfação com: Subáreas 

12 O trabalho desenvolvido em aula/sessão Desempenho 

15 O interesse que a(o) turma/grupo demonstra pelas suas aulas/sessões (Mt. Desinteresse/Mt. Interesse) Interesse 

16 É fácil manter esta(e) turma/grupo atenta(o) às suas aulas/sessões (Mt. Difícil/Mt. Fácil) Atenção 

17 O comportamento da(o) turma/grupo na aula/sessão  Comportamento 

18 A participação da(o) turma/grupo na aula/sessão Participação 

19 A assiduidade da(o) turma/grupo Assiduidade 

20 A pontualidade da(o) turma/grupo Pontualidade 

 
Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TIIGR, nas diversas subáreas do Desempenho da Turma, para cada conjunto de disciplinas, 

da Componente Sociocultural, Formação Tecnológica e Sessão de PRA. 
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Componente Sociocultural 

 Como se pode observar no Gráfico III.10, a satisfação com o Desempenho dos Alunos 

é mais positiva para os Alunos do que para os Docentes, que se revelam mais insatisfeitos 

com a Assiduidade e Pontualidade. É de notar que a Atenção e a Participação apresentam 

valores mais baixos, sendo que é importante reflectir nestes resultados tendo em conta por um 

lado, que se trata de uma formação a adultos, que na maioria têm também outras 

responsabilidades sociais, como o trabalho, a família, entre outras actividades que se podem 

prolongar, impedindo ou interferindo com o cumprimento dos horários; e por outro lado, que 

o cansaço depois de um dia de trabalho (por exemplo), pode interferir na atenção prestada nas 

sessões. Assim, torna-se ainda mais relevante proporcionar todas as condições necessárias 

(metodologias diferenciadas, materiais apelativos, etc.) que contribuam para motivar e 

envolver activamente os formandos.  

 

Gráfico III.10: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

Formação Tecnológica 

 O Desempenho da Turma é satisfatório para ambos os grupos, apesar de os Docentes 

estarem menos satisfeitos com a Pontualidade e muito satisfeitos com o Comportamento. Na 

avaliação feita pelos Alunos pode-se constatar que o nível de Motivação é bastante elevado, o 

que é muito favorável, contudo a avaliação que fazem do seu próprio Desempenho é menos 

satisfatória. 
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Gráfico III.11: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica 

Sessão de PRA 

 No Gráfico III.12 verifica-se que a avaliação ao Desempenho da Turma é satisfatória, 

para Alunos e Docentes, excepto ao nível da Atenção e Comportamento, sobretudo para os 

Docentes, devendo ser tido em consideração o que foi referido nos pontos anteriores em 

relação à Atenção. Tendo em conta os valores ligeiramente mais baixos apresentados pelos 

Alunos, seria desejável que estes se sentissem mais interessados e que fosse mais fácil prestar 

atenção às aulas. 

Gráfico III.12: Avaliação da Sessão de PRA 
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RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

A área das Relações Interpessoais foi avaliada pelos Alunos e pelos Docentes através da 

questão: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente à RELAÇÃO INTERPESSOAL com o(a)… Subáreas 

39 Sinto que o(a) Professor(a) está disponível para me apoiar sempre que precisar Apoio 

40 Sinto que o(a) Professor(a) gosta da(o) nossa(o) turma/grupo Empatia 

41 É fácil conversar com este(a) Professor(a) Comunicação 

Nota: No QPD a palavra “Professor” é substituída por “Turma”. 
 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TIIGR, nas diversas subáreas das Relações Interpessoais, para cada conjunto de disciplinas, 

da Componente Sociocultural, Formação Tecnológica e Sessão de PRA. 

 

 

Componente Sociocultural 

 No Gráfico III.13 pode verificar-se que a avaliação é positiva, sobretudo no grupo dos 

Alunos, e especialmente ao nível da Comunicação e do Apoio. 

 
Gráfico III.13: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

Formação Tecnológica 

 No Gráfico III.14 verifica-se que ambos os grupos estão satisfeitos com as relações 

interpessoais, revelando-se os Docentes muito satisfeitos. 
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Gráfico III.14: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica 

 
Sessão de PRA 

 No Gráfico III.15 pode verificar-se que as Relações Interpessoais para o Mediador de 

EFA são pouco satisfatórias, e para os Alunos ligeiramente mais satisfatórias ao nível do 

Apoio e Comunicação, sendo um aspecto que deve ser analisado com maior atenção, pois 

entende-se que o ambiente relacional é facilitador das aprendizagens, e que quanto mais 

positiva for a percepção dos indivíduos acerca das relações interpessoais, maior a satisfação 

pessoal e profissional destes. 

Gráfico III.15: Avaliação da Sessão de PRA 
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CONTEÚDOS 

É de salientar que nas áreas de avaliação “Conteúdos”, “Avaliação” e “Actividades de 

Recuperação”, se verificou, de uma forma geral, um elevado número de respostas “Sem 

Opinião” e “Valores em Falta”. Consideramos que tal se deva ao facto de estas áreas se 

dirigirem apenas a alguns respondentes, apesar de os questionários serem comuns a todos. 

Deste modo, havia a indicação: “Se frequenta o processo de RVCC mas ainda não frequentou 

Formação Complementar o seu questionário termina aqui.” (QPA) e “Se é Técnico de RVC 

ou Mediador de EFA o seu questionário termina aqui.” (QPD). Apesar de a indicação ser 

dirigida terá havido alguma confusão na resposta, provavelmente por terem entendido que 

deveriam parar de responder. 

 
A avaliação da área Conteúdos foi realizada pelos Alunos e Docentes através da questão: 

Relativamente aos CONTEÚDOS (matérias/assuntos) ministrados nas aulas deste(a) módulo/área-chave 
qual o seu Grau de Satisfação com: 

Subáreas 

42 A forma como os conteúdos se relacionam entre si neste(a) módulo/área-chave Articulação 

43 A importância deste módulo/área-chave/sessão para o curso/formação/processo Importância 

45 
Os conteúdos abordados no(a) módulo/área-chave são:   
Muito Difíceis / Difíceis / Ligeiramente Difíceis / Ligeiramente Fáceis / Fáceis / Muito Fáceis / SO 

Complexidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TIIGR, nas diversas subáreas dos Conteúdos, para cada conjunto de disciplinas, da 

Componente Sociocultural e Formação Tecnológica.  

 

Componente Sociocultural 

No Gráfico III.16  verifica-se que a Importância é a subárea mais satisfatória para 

Alunos e Docentes, o que constitui um aspecto positivo. Os Docentes consideram os 

Conteúdos mais facéis do que os Alunos.  
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 Gráfico III.16: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

Formação Tecnológica 

 A satisfação com os Conteúdos nas aulas de Formação Tecnológica pode observar-se 

no Gráfico III.17, verificando-se que a Importância apresenta os valores mais elevados da 

avaliação e que a Articulação dos conteúdos é satisfatória para ambos os respondentes, o que 

é muito positivo. Observa-se ainda que os Conteúdos são avaliados com algum grau de 

dificuldade, principalmente para os Docentes. 

Gráfico III.17: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica 
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AVALIAÇÃO 

Relativamente à área da Avaliação a questão colocada aos Alunos e aos Docentes foi: 
Concorda com as afirmações relativas à AVALIAÇÃO deste(a) módulo/área-chave?  Subáreas 

46 Sinto-me satisfeito com os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave Resultados 

47 
Conseguir boas notas neste(a) módulo/área-chave comparativamente aos(às) outros(as) módulos/áreas-
chave é: Mto Difícil - Difícil - Ligeiramente Difícil - Ligeiramente Fácil - Fácil - Muito Fácil - SO 

Resultados Comparados 

48 Os critérios de avaliação estão bem definidos pelo(a) professor(a)/formador(a) à partida Explicitação de Critérios 

49 
Os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave estão de acordo com o esperado? Mto Piores - Piores - 
Lig. Piores - Lige. Melhores - Melhores - Muito Melhores - SO 

Expectativas 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TIIGR, nas diversas subáreas da Avaliação, para cada conjunto de disciplinas, da 

Componente Sociocultural e Formação Tecnológica.  
 

Componente Sociocultural 

A satisfação com a Avaliação nesta componente encontra-se ilustrada no Gráfico III.18, 

onde se pode verificar que os Docentes estão mais satisfeitos, apesar de se revelarem menos 

satisfeitos na subárea relativa às Expectativas, considerando os resultados da turma 

ligeiramente piores que o esperado. Para os Alunos a Explicitação de Critérios é a subárea 

pior avaliada, o que representa um aspecto menos positivo, que importa ser analisado e 

corrigido. 

Gráfico III.18: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Formação Tecnológica 

No Gráfico III.19 pode observar-se que ao nível da Formação Tecnológica são os 

Alunos que se revelam mais satisfeitos, principalmente com os Resultados obtidos e ao nível 
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da Explicitação de Critérios, o que é positivo. Os Docentes encontram-se se menos satisfeitos 

com os Resultados, sobretudo quando comparados com outras disciplinas, não se registando 

respostas com opinião relativamente às Expectativas. 

 Gráfico III.19: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica 
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IV – TÉCNICO DE ACÇÃO 
EDUCATIVA 
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IV. EFA Técnico de Acção Educativa (TAE) 

Foram respondidos 110 Questionários Pedagógicos em aulas do curso de Técnico de 

Acção Educativa, 100 por Alunos e 10 por Docentes, apenas na escola da Venda Nova. 

Respondeu apenas uma turma de TAE,  de 1º ano. Relativamente às aulas onde os 

questionários foram respondidos, podemos verificar na Tabela IV.1 o número de 

questionários respondidos por disciplina. 

Componente de 
Formação 

Disciplinas 
Escolas 

Venda Nova 

SC 

Cultura, Língua e Comunicação 22 
Sociedade, Tecnologia e Ciência 24 

Cidadania e Profissionalidade 22 
Total 68 

T 
Tecnológica 32 

Total 32 

SP 
Sessão de PRA 10 

Total 10 

Total 110 

Tabela IV.1: Distribuição das respostas por Disciplina 

Seguidamente serão avaliadas as aulas acima referidas, do curso EFA de TAE de acordo 

com cada Área de Avaliação definida: Metodologias, Materiais Didácticos, Desempenho 

do Docente, Desempenho da Turma, Relações Interpessoais, Conteúdos e Avaliação.  

Cada Área de Avaliação será analisada nas três componentes do curso: Componente 

Sociocultural, Componente Tecnológica e Componente Sessão de Portefólio Reflexivo de 

Aprendizagem (PRA). 

As médias referem-se às respostas dadas “com opinião”, ou seja, entre 1 e 6, onde 1 

significa Muito Insatisfeito e 6 Muito Satisfeito, desta forma, a média pode tomar o valor 

mínimo de um e máximo de seis.  

Nos gráficos seguintes podemos observar nas colunas os valores médios de Alunos e 

Docentes para as componentes. 

 
METODOLOGIAS 

As Metodologias foram avaliadas no Questionário Pedagógico de Alunos através da 

questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS utilizadas pelo(a) 
Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) deste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

12 A forma como explica a matéria/temas a abordar Exposição 

13 O grau de participação que posso ter nesta aula/sessão Participação 

14 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

15 A utilização de vários recursos (equipamentos multimédia, materiais didácticos)  Utilização de Recursos 

16 A adaptação dos métodos aos conteúdos a abordar Adequação 

 

E no Questionário Pedagógico de Docentes a questão colocada foi: 
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Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS que utiliza com esta(e) turma/grupo? Subáreas 

21 A forma como explica a(os) matéria/assuntos  Exposição 

22 O grau de participação que promove nas aulas/sessões com esta(e) turma/grupo Participação 

23 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

24 A utilização de vários recursos (eq. multimédia, mat. didácticos) para apoiar as(os) matérias/assuntos Utilização de Recursos 

25 A preocupação em adaptar os métodos aos conteúdos abordados Adequação 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TAE, nas diversas subáreas das Metodologias, para cada conjunto de disciplinas da 

Componente Sociocultural, Formação Tecnológica e Sessão de PRA. 

 

Componente Sociocultural 

No Gráfico IV.1 pode verificar-se que os Docentes estão mais satisfeitos com o grau de 

Participação que promovem e menos satisfeitos com a Utilização de Recursos e a Adequação, 

embora os Alunos, no geral, revelem-se mais satisfeitos com esta subárea. A reduzida 

satisfação dos Docentes com a Utilização de Recursos é um aspecto negativo, que deve ser 

tido em conta, no sentido de se perceber se os recursos necessários não existem, ou se a 

quantidade não é suficiente. Relativamente à Adequação, pode ser necessário analisar os 

métodos utilizados e adaptar novos de forma a melhorar a opinião. 
 

Gráfico IV.1: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Formação Tecnológica 

No Gráfico IV.2 pode verificar-se que as opiniões reveladas por Alunos e Docentes, em 

relação às Metodologias usadas na Formação Tecnológica são semelhantes e positivas, 

embora os Alunos evidenciem um valor mais baixo no que respeita à Utilização de Recursos, 

o que constitui um dado menos positivo que deve ser analisado e melhorado.  
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Gráfico IV.2: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica 

Sessão de PRA 

No Gráfico IV.3 pode verificar-se que a avaliação desta área é positiva para ambos os 

grupos. Apenas a subárea Utilização de Recursos é a pior avaliada, especialmente pelos 

Docentes, sendo fundamental ter em consideração esta opinião, pois entende-se que os 

recursos complementam a exposição da matéria e são importantes para motivar e cativar a 

atenção dos Alunos. 

  

Gráfico IV.3: Avaliação da Sessão de PRA 



Análise por Curso – EFA – IV – Técnico de Acção Educativa    1086 

 

Relatório ApQ  GIPE 

 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 

 A área Materiais Didácticos foi avaliada no Questionário Pedagógico de Alunos e 

Docentes através da questão: 
Concorda com as afirmações relativas aos MATERIAIS DIDÁCTICOS (lVros, sebentas, jogos) utilizados 
neste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

17 Os materiais usados são adequados ao(à) módulo/área-chave/sessão Adequação 

18 A quantidade de materiais disponibilizados é suficiente Quantidade 

19 Os materiais usados são apelativos Motivação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TAE, nas diversas subáreas dos Materiais Didácticos, para cada conjunto de disciplinas, da 

Componente Sociocultural, Formação Tecnológica e Sessão de PRA. 

 

Componente Sociocultural 

Verifica-se no Gráfico IV.4 que os Materiais Didácticos são avaliados como 

satisfatórios, especialmente no que respeita à Adequação. Apesar da avaliação feita pelos 

respondentes ser positiva, entende-se que pode ser melhorada, uma vez que quanto maior for 

a qualidade dos materiais maior o contributo para a satisfação e sucesso formativo. 

Gráfico IV.4: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Formação Tecnológica 

 Tal como se pode verificar no Gráfico IV.5 os Docentes estão mais satisfeitos com os 

Materiais Didácticos. Para os Alunos a Quantidade é a subárea menos satisfatória, aspecto a 
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ter em conta pela importância que os materiais didácticos têm no suporte ao desenvolvimento 

dos conteúdos curriculares. 

 

Gráfico IV.5: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica  
 

Sessão de PRA 

 No Gráfico IV.6 verifica-se que para os Docentes a Adequação é a área que reúne maior 

satisfação. Apesar da avaliação dos Alunos ser positiva, seria desejável que estivessem mais 

satisfeitos com os Materiais Didácticos, uma vez que são veículos de ensino e de 

aprendizagem, essenciais ao processo educativo. 

Gráfico IV.6: Avaliação da Sessão de PRA 
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DESEMPENHO DOCENTE 

Relativamente à área do Desempenho Docente, os Alunos avaliaram através da 

questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 Atenção disponibilizada durante as aulas/sessões Atenção 

23 Disponibilidade para ouvir os Alunos/Formandos/Adultos  Disponibilidade 

24 Forma como promove a participação Valorização da Participação 

25 Assiduidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) Assiduidade 

26 Pontualidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) (não se atrasa) Pontualidade 

 

Os Docentes realizaram a sua auto-avaliação a partir da questão:  
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 A atenção disponibilizada aos Alunos/Formandos/Adultos durante as aulas/sessões Atenção 

23 A disponibilidade para ouvir os  Alunos/Formandos/Adultos Disponibilidade 

24 A forma como promove a participação  Valorização da Participação 

25 A sua Assiduidade  Assiduidade 

26 A sua Pontualidade  Pontualidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TAE, nas diversas subáreas do Desempenho Docente, para cada conjunto de disciplinas da 

Componente Sociocultural, Formação Tecnológica e Sessão de PRA. 

 

Componente Sociocultural 

De acordo com o Gráfico IV.7 é possível observar que existe um elevado nível de 

satisfação, especialmente da parte dos Docentes. A Motivação, ou seja, o envolvimento nas 

aulas por parte dos formadores é a subárea que reúne menor satisfação, o que importa ter em 

atenção. Para os Alunos, a Pontualidade e a Assiduidade dos Docentes são as subáreas que 

reúnem mais satisfação, enquanto o Tempo para tirar dúvidas é menos positivo, quando 

comparado com a opinião dos Docentes, valores que reflectem alguma discordância que deve 

ser ponderada.    
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Gráfico IV.7: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural  

Formação Tecnológica 

 A satisfação com o Desempenho Docente é muito elevada para ambos os grupos, o que 

representa uma avaliação muito favorável às relações pedagógicas nas aulas de Formação 

Tecnológica. 

Gráfico IV.8: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica  

Sessão de PRA 

 Como se pode constatar no Gráfico IV.9 o grau de satisfação com o Desempenho 

Docente das sessões de PRA é muito satisfatória, para Alunos e Docentes, representado um 

aspecto muito positivo. 
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Gráfico IV.9: Avaliação da Sessão de PRA 

 

 
DESEMPENHO DA TURMA 

 

Relativamente à área do Desempenho da Turma, os Alunos avaliaram-se a si próprios: 
Posicione-se relativamente às seguintes afirmações: Subáreas 

27 Estou satisfeito(a) com o meu desempenho neste módulo/área-chave/sessão Desempenho 

28 Sou assíduo(a) (não falto) Assiduidade 

29 Sou pontual (não me atraso) Pontualidade 

30 O interesse que sinto pelas aulas/sessões deste módulo/área-chave/sessão Interesse 

31 Para mim é fácil estar atento(a) nestas aulas/sessões Atenção 

32 Sinto que estou na aula/sessão de uma forma não perturbadora Comportamento 

33 Participo actVamente nesta aula/sessão Participação 

 

Os Docentes realizaram a avaliação do Desempenho da Turma através da questão:  
Relativamente a esta TURMA qual o seu Grau de Satisfação com: Subáreas 

12 O trabalho desenvolvido em aula/sessão Desempenho 

15 O interesse que a(o) turma/grupo demonstra pelas suas aulas/sessões (Mt. Desinteresse/Mt. Interesse) Interesse 

16 É fácil manter esta(e) turma/grupo atenta(o) às suas aulas/sessões (Mt. Difícil/Mt. Fácil) Atenção 

17 O comportamento da(o) turma/grupo na aula/sessão  Comportamento 

18 A participação da(o) turma/grupo na aula/sessão Participação 

19 A assiduidade da(o) turma/grupo Assiduidade 

20 A pontualidade da(o) turma/grupo Pontualidade 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TAE, nas diversas subáreas do Desempenho da Turma, para cada conjunto de disciplinas, da 

Componente Sociocultural, Formação Tecnológica e Sessão de PRA. 

Componente Sociocultural 

De acordo com o Gráfico IV.10 Alunos e Docentes estão maioritariamente satisfeitos 

com o Desempenho da Turma, verificando-se que a Assiduidade e a Pontualidade são as 
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subáreas com as quais os Docentes estão menos satisfeitos. À semelhança do que se tem 

referido noutros cursos EFA, é necessário ter em conta as características específicas deste tipo 

de formandos, que na maioria têm também outras responsabilidades sociais, como o trabalho, 

a família, entre outras actividades que se podem prolongar, impedindo ou interferindo com o 

cumprimento dos horários. 
 

Gráfico IV.10: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Formação Tecnológica 

 O Desempenho da Turma é muito satisfatório para ambos os grupos, apesar de os 

Docentes estarem menos satisfeitos com a Pontualidade, que tal como referido anteriormente, 

deve ser analisado tendo em conta as particularidades deste tipo de formandos.   



Análise por Curso – EFA – IV – Técnico de Acção Educativa    1092 

 

Relatório ApQ  GIPE 

Gráfico IV.11: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica 

 

Sessão de PRA 

No Gráfico IV.12 verifica-se que o Desempenho da Turma é satisfatório na Sessão de 

PRA, para Alunos e Docentes, contudo, a subárea relativa ao Desempenho reúne menos 

satisfação dos Docentes e o Comportamento é menos satisfatório para os Alunos, apesar de os 

Docentes estarem muito satisfeitos com o mesmo.  

Gráfico IV.12: Avaliação da Sessão de PRA 
 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

A área das Relações Interpessoais foi avaliada pelos Alunos e pelos Docentes através 

da questão: 
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Qual o seu Grau de Satisfação relativamente à RELAÇÃO INTERPESSOAL com o(a)… Subáreas 

39 Sinto que o(a) Professor(a) está disponível para me apoiar sempre que precisar Apoio 

40 Sinto que o(a) Professor(a) gosta da(o) nossa(o) turma/grupo Empatia 

41 É fácil conversar com este(a) Professor(a) Comunicação 

Nota: No QPD a palavra “Professor” é substituída por “Turma”. 
 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TAE, nas diversas subáreas das Relações Interpessoais, para cada conjunto de disciplinas, da 

Componente Sociocultural, Formação Tecnológica e Sessão de PRA. 
 

Componente Sociocultural 

 No Gráfico IV.13 pode verificar-se que a avaliação é positiva para ambos os grupos 

respondentes, constituindo assim um aspecto favorável nestas aulas, pois entende-se que 

quanto mais positiva for a percepção dos indivíduos acerca do ambiente relacional maior a 

sua satisfação pessoal e profissional, com consequências na motivação e no envolvimento do 

processo pedagógico. 

Gráfico IV.13: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

Formação Tecnológica 

 No Gráfico IV.14 verifica-se que ambos os grupos estão muito satisfeitos com as 

relações interpessoais, revelando-se os Docentes especialmente satisfeitos, que tal como 

referido anteriormente, é um indicador muito positivo. 
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Gráfico IV.14: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica 

 
Sessão de PRA 

 No Gráfico IV.15 pode verificar-se que as Relações Interpessoais na Sessão de PRA 

são avaliadas como muito satisfatórias, sobretudo para o Mediador de EFA. 

Gráfico IV.15: Avaliação da Sessão de PRA 
 

CONTEÚDOS 

É de salientar que nas áreas de avaliação “Conteúdos”, “Avaliação” e “Actividades de 

Recuperação”, se verificou, de uma forma geral, um elevado número de respostas “Sem 

Opinião” e “Valores em Falta”. Consideramos que tal se deva ao facto de estas áreas se 

dirigirem apenas a alguns respondentes, apesar de os questionários serem comuns a todos. 
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Deste modo, havia a indicação: “Se frequenta o processo de RVCC mas ainda não frequentou 

Formação Complementar o seu questionário termina aqui.” (QPA) e “Se é Técnico de RVC 

ou Mediador de EFA o seu questionário termina aqui.” (QPD). Apesar de a indicação ser 

dirigida terá havido alguma confusão na resposta, provavelmente por terem entendido que 

deveriam parar de responder. 

 

A avaliação da área Conteúdos foi realizada pelos Alunos e Docentes através da questão: 
Relativamente aos CONTEÚDOS (matérias/assuntos) ministrados nas aulas deste(a) módulo/área-chave 
qual o seu Grau de Satisfação com: 

Subáreas 

42 A forma como os conteúdos se relacionam entre si neste(a) módulo/área-chave Articulação 

43 A importância deste módulo/área-chave/sessão para o curso/formação/processo Importância 

45 
Os conteúdos abordados no(a) módulo/área-chave são:   
Muito Difíceis / Difíceis / Ligeiramente Difíceis / Ligeiramente Fáceis / Fáceis / Muito Fáceis / SO 

Complexidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TAE, nas diversas subáreas dos Conteúdos, para cada conjunto de disciplinas, da 

Componente Sociocultural e Formação Tecnológica.  
 

Componente Sociocultural 

No Gráfico IV.16  verifica-se que ambos os grupos estão satifeitos com os Conteúdos. 

Ao nível da Complexidade os Docentes consideram os conteúdos da Componente 

Sociocultural ligeiramente mais fáceis do que os Alunos. 

 Gráfico IV.16: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

 

Formação Tecnológica 

 A satisfação com os Conteúdos nas aulas de Formação Tecnológica é positiva, como 

se pode observar no Gráfico IV.17, verificando-se que os respondentes estão satisfeitos com a 
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Articulação e Importância, o que é bastante positivo. Os Alunos consideram os Conteúdos 

mais fáceis que os Docentes. 

Gráfico IV.17: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica 

 
AVALIAÇÃO 

Relativamente à área da Avaliação a questão colocada aos Alunos e aos Docentes foi: 
Concorda com as afirmações relativas à AVALIAÇÃO deste(a) módulo/área-chave?  Subáreas 

46 Sinto-me satisfeito com os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave Resultados 

47 
Conseguir boas notas neste(a) módulo/área-chave comparativamente aos(às) outros(as) módulos/áreas-
chave é: Mto Difícil - Difícil - Ligeiramente Difícil - Ligeiramente Fácil - Fácil - Muito Fácil - SO 

Resultados Comparados 

48 Os critérios de avaliação estão bem definidos pelo(a) professor(a)/formador(a) à partida Explicitação de Critérios 

49 
Os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave estão de acordo com o esperado? Mto Piores - Piores - 
Lig. Piores - Lige. Melhores - Melhores - Muito Melhores - SO 

Expectativas 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TAE, nas diversas subáreas da Avaliação, para cada conjunto de disciplinas, da Componente 

Sociocultural e Formação Tecnológica.  
 

Componente Sociocultural 

A satisfação com a Avaliação nesta componente encontra-se ilustrada no Gráfico IV.18, 

onde se pode verificar que ambos os grupos estão satisfeitos com os Resultados obtidos, 

considerando-os ligeiramente melhores que os esperado. Os Alunos revelam-se ainda 

satisfeitos com a Explicitação de Critérios, o que constitui um aspecto muito positivo da 

avaliação. Os Docentes revelam-se menos satisfeitos com os Resultados Comparados, 

considerando que em outras disciplinas terão mais facilidade em ter bons resultados nesta 

componente. 
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Gráfico IV.18: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Formação Tecnológica 

Ao nível da Formação Tecnológica são os Alunos que se revelam mais satisfeitos com a 

Avaliação, em todas as subáreas, como ilustra o Gráfico IV.19. Para os Docentes os 

Resultados Comparados reúnem menor satisfação, e em relação às Expectativas não foram 

dadas respostas com opinião, embora se mostrem satisfeitos com os Resultados obtidos pela 

turma. 

 
Gráfico IV.19: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica 
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V – EFA TÉCNICO DE APOIO À 
GESTÃO 
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V. EFA  Apoio à Gestão 

Foram respondidos 111 Questionários Pedagógicos em aulas do curso de Técnico de 

Apoio à Gestão, 102 por Alunos e 9 por Docentes, apenas na escola do Lumiar. Respondeu 

apenas uma turma de Apoio à Gestão, de 1º ano. Relativamente às aulas onde os questionários 

foram respondidos, podemos verificar na Tabela V.1 o número de questionários respondidos 

por disciplina. 

Componente de 
Formação 

Disciplinas 
Escolas 

Lumiar 

SC 

Cultura, Língua e Comunicação 23 
Sociedade, Tecnologia e Ciência 23 

Cidadania e Profissionalidade 23 
Total 69 

T 
Tecnológica 28 

Total 28 

SP 
Sessão de PRA 14 

Total 14 

Total 111 

Tabela V.1: Distribuição das respostas por Disciplina 

Seguidamente serão avaliadas as aulas acima referidas, do curso de EFA TAG de 

acordo com cada Área de Avaliação definida: Metodologias, Materiais Didácticos, 

Desempenho do Docente, Desempenho da Turma, Relações Interpessoais, Conteúdos e 

Avaliação. Cada Área de Avaliação será analisada nas duas componentes do curso: 

Componente Sociocultural e Componente Sessão de Portefólio Reflexivo de Aprendizagem 

(PRA). 

As médias referem-se às respostas dadas “com opinião”, ou seja, entre 1 e 6, onde 1 

significa Muito Insatisfeito e 6 Muito Satisfeito, desta forma, a média pode tomar o valor 

mínimo de um e máximo de seis.  

Nos gráficos seguintes podemos observar nas colunas os valores médios de Alunos e 

Docentes para as componentes. 
METODOLOGIAS 

As Metodologias foram avaliadas no Questionário Pedagógico de Alunos através da 

questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS utilizadas pelo(a) 
Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) deste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

12 A forma como explica a matéria/temas a abordar Exposição 

13 O grau de participação que posso ter nesta aula/sessão Participação 

14 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

15 A utilização de vários recursos (equipamentos multimédia, materiais didácticos)  Utilização de Recursos 

16 A adaptação dos métodos aos conteúdos a abordar Adequação 

 

E no Questionário Pedagógico de Docentes a questão colocada foi: 
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Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS que utiliza com esta(e) turma/grupo? Subáreas 

21 A forma como explica a(os) matéria/assuntos  Exposição 

22 O grau de participação que promove nas aulas/sessões com esta(e) turma/grupo Participação 

23 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

24 A utilização de vários recursos (eq. multimédia, mat. didácticos) para apoiar as(os) matérias/assuntos Utilização de Recursos 

25 A preocupação em adaptar os métodos aos conteúdos abordados Adequação 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Apoio à Gestão, nas diversas subáreas das Metodologias, para cada conjunto de disciplinas da 

Componente Sociocultural, Formação Tecnológica e Sessão de PRA. 

 

Componente Sociocultural 

No Gráfico V.1 pode verificar-se que, de uma forma geral os Alunos estão mais 

satisfeitos, uma vez que os Docentes revelam menos satisfação ao nível da Utilização de 

Recursos e da Adequação, sendo um dado menos positivo da avaliação que deve ser 

analisado, com o objectivo de perceber se a quantidade de materiais e equipamentos 

disponibilizados pela escola não são suficientes. 

 

Gráfico V.1: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Formação Tecnológica 

No Gráfico V.2 pode verificar-se que as opiniões reveladas por Alunos e Docentes são 

semelhantes e muito positivas em relação às Metodologias usadas na Formação Tecnológica, 

pelo que importa ter estes resultados em consideração. 
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Gráfico V.2: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica 

Sessão de PRA 

No Gráfico V.3 pode verificar-se que a avaliação desta área é positiva para ambos os 

grupos, sendo as Metodologias usadas muito satisfatórias para os Docentes. Os Alunos 

revelam-se especialmente satisfeitos com a Adequação e a Utilização de Recursos utilizados, 

o que é bastante favorável. 

Gráfico V.3: Avaliação da Sessão de PRA 

 
MATERIAIS DIDÁCTICOS 

 A área Materiais Didácticos foi avaliada no Questionário Pedagógico de Alunos e 

Docentes através da questão: 
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Concorda com as afirmações relativas aos MATERIAIS DIDÁCTICOS (lVros, sebentas, jogos) utilizados 
neste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

17 Os materiais usados são adequados ao(à) módulo/área-chave/sessão Adequação 

18 A quantidade de materiais disponibilizados é suficiente Quantidade 

19 Os materiais usados são apelativos Motivação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Apoio à Gestão, nas diversas subáreas dos Materiais Didácticos, para cada conjunto de 

disciplinas, da Componente Sociocultural, Formação Tecnológica e Sessão de PRA. 

 

Componente Sociocultural 

Verifica-se no Gráfico V.4 que os Materiais Didácticos são avaliados como 

satisfatórios, especialmente pelos Alunos. Os Docentes revelam-se menos satisfeitos em 

relação à Quantidade e à Motivação, opinião que necessita de ser analisada e melhorada, pois 

entende-se que os materiais didácticos são um suporte essencial ao bom desenvolvimento dos 

conteúdos curriculares. 

Gráfico V.4: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Formação Tecnológica 

 Tal como se pode verificar no Gráfico V.5 os Docentes da Formação Tecnológica estão 

ligeiramente mais satisfeitos com os Materiais Didácticos do que os Alunos, que evidenciam 

valores mais baixos em relação à Quantidade, aspecto que pode ser necessário analisar e 

melhorar. 
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Gráfico V.5: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica  

Sessão de PRA 

 No Gráfico V.6 verifica-se que para o Mediador de EFA, os Materiais Didácticos 

usados na Sessão de PRA são muito satisfatórios, enquanto para os Alunos a satisfação é 

menor, especialmente ao nível da Quantidade e, tal como referido anteriormente, deve ser tido 

em consideração. 

Gráfico V.6: Avaliação da Sessão de PRA 

 

 
DESEMPENHO DOCENTE 

Relativamente à área do Desempenho Docente, os Alunos avaliaram através da questão: 
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Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 Atenção disponibilizada durante as aulas/sessões Atenção 

23 Disponibilidade para ouvir os Alunos/Formandos/Adultos  Disponibilidade 

24 Forma como promove a participação Valorização da Participação 

25 Assiduidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) Assiduidade 

26 Pontualidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) (não se atrasa) Pontualidade 

 

Os Docentes realizaram a sua auto-avaliação a partir da questão:  
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 A atenção disponibilizada aos Alunos/Formandos/Adultos durante as aulas/sessões Atenção 

23 A disponibilidade para ouvir os  Alunos/Formandos/Adultos Disponibilidade 

24 A forma como promove a participação  Valorização da Participação 

25 A sua Assiduidade  Assiduidade 

26 A sua Pontualidade  Pontualidade 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Apoio à Gestão, nas diversas subáreas do Desempenho Docente, para cada conjunto de 

disciplinas da Componente Sociocultural, Formação Tecnológica e Sessão de PRA. 
 

Componente Sociocultural 

 De acordo com o Gráfico V.7 é possível observar que existe um elevado nível de 

satisfação, para ambos os grupos respondentes, revelando-se muito satisfeitos com o 

Desempenho dos formadores da Componente Sociocultural, constituindo um resultado muito 

positivo. 

Gráfico V.7: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural  
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Formação Tecnológica 

 Também na Formação Tecnológica a satisfação com o Desempenho Docente é muito 

elevada, sendo um dado bastante favorável destas aulas.  

Gráfico V.8: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica  

Sessão de PRA 

 De acordo com o Gráfico V.9 esta área é muito satisfatória para o Mediador de EFA, 

verificando-se que apenas a Motivação reúne valores mais baixos, ainda que satisfatórios. 

Para os Alunos apesar de a avaliação ser positiva, as subáreas relativas à Motivação, ao 

Tempo disponibilizado para Dúvidas e a Atenção reúnem um menor grau de satisfação, pelo 

que se torna importante analisar estes dados com mais atenção e desenvolver as mudanças 

necessárias promotoras de uma opinião mais positiva por parte dos formandos. 

Gráfico V.9: Avaliação da Sessão de PRA 

 



Análise por Curso – EFA – V – Técnico de Apoio à Gestão    1106 

 

Relatório ApQ  GIPE 

DESEMPENHO DA TURMA 

 
Relativamente à área do Desempenho da Turma, os Alunos avaliaram-se a si próprios: 

Posicione-se relativamente às seguintes afirmações: Subáreas 

27 Estou satisfeito(a) com o meu desempenho neste módulo/área-chave/sessão Desempenho 

28 Sou assíduo(a) (não falto) Assiduidade 

29 Sou pontual (não me atraso) Pontualidade 

30 O interesse que sinto pelas aulas/sessões deste módulo/área-chave/sessão Interesse 

31 Para mim é fácil estar atento(a) nestas aulas/sessões Atenção 

32 Sinto que estou na aula/sessão de uma forma não perturbadora Comportamento 

33 Participo activamente nesta aula/sessão Participação 

 

Os Docentes realizaram a avaliação do Desempenho da Turma através da questão:  
Relativamente a esta TURMA qual o seu Grau de Satisfação com: Subáreas 

12 O trabalho desenvolvido em aula/sessão Desempenho 

15 O interesse que a(o) turma/grupo demonstra pelas suas aulas/sessões (Mt. Desinteresse/Mt. Interesse) Interesse 

16 É fácil manter esta(e) turma/grupo atenta(o) às suas aulas/sessões (Mt. Difícil/Mt. Fácil) Atenção 

17 O comportamento da(o) turma/grupo na aula/sessão  Comportamento 

18 A participação da(o) turma/grupo na aula/sessão Participação 

19 A assiduidade da(o) turma/grupo Assiduidade 

20 A pontualidade da(o) turma/grupo Pontualidade 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Apoio à Gestão, nas diversas subáreas do Desempenho da Turma, para cada conjunto de 

disciplinas, da Componente Sociocultural, Formação Tecnológica e Sessão de PRA. 

Componente Sociocultural 

 De acordo com o Gráfico IV.10 Alunos e Docentes estão satisfeitos com o 

Desempenho da Turma, especialmente os Alunos. Verifica-se que a Pontualidade é a subárea 

com a qual os Docentes estão menos satisfeitos. 

Gráfico V.10: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
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Formação Tecnológica 

 O Desempenho da Turma nas aulas de Formação Tecnológica é avaliado como 

satisfatório, apesar de os Docentes estarem menos satisfeitos com a Assiduidade e 

Pontualidade. Sobre estes resultados é necessário ter em conta as especificidades dos 

formandos que frequentam os cursos EFA, pois tratando-se de Adultos, é de esperar que estes 

tenham outras responsabilidades sociais, como o trabalho, a família, entre outras, que podem 

impedir ou interferir no cumprimento dos horários. 

 

Gráfico V.11: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica 

Sessão de PRA 

 No Gráfico V.12 verifica-se que o Mediador de EFA revela-se muito satisfeito com 

todas as subáreas relativas ao Desempenho da Turma na Sessão de PRA, o que é muito 

positivo, contudo, a subárea Motivação e o Desempenho reúnem menos respostas de 

satisfação para os Alunos, aspectos que se devem ter em consideração, pois entende-se que a 

percepção do indivíduo acerca do seu desempenho influencia a sua auto-estima, assim como 

os resultados que obtém. 
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Gráfico V.12: Avaliação da Sessão de PRA 

 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

A área das Relações Interpessoais foi avaliada pelos Alunos e pelos Docentes através da 

questão: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente à RELAÇÃO INTERPESSOAL com o(a)… Subáreas 

39 Sinto que o(a) Professor(a) está disponível para me apoiar sempre que precisar Apoio 

40 Sinto que o(a) Professor(a) gosta da(o) nossa(o) turma/grupo Empatia 

41 É fácil conversar com este(a) Professor(a) Comunicação 

Nota: No QPD a palavra “Professor” é substituída por “Turma”. 
 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Apoio à Gestão, nas diversas subáreas das Relações Interpessoais, para cada conjunto de 

disciplinas, da Componente Sociocultural, Formação Tecnológica e Sessão de PRA. 

 

Componente Sociocultural 

 No Gráfico V.13 pode verificar-se que ambos os grupos se revelam satisfeitos com as 

Relações Interpessoais nas disciplinas da Componente Sociocultural, especialmente os 

Alunos.   
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Gráfico V.13: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Formação Tecnológica 

 No Gráfico V.14 verifica-se que ambos os grupos estão muito satisfeitos com as 

Relações Interpessoais, o que constitui um aspecto muito positivo das aulas de Formação 

Tecnológica. 

Gráfico V.14: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica 

 
Sessão de PRA 

 No Gráfico V.15 pode verificar-se que as Relações Interpessoais são muito 

satisfatórias, sobretudo para o Mediador de EFA. 
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Gráfico V.15: Avaliação da Sessão de PRA 
 

CONTEÚDOS 

É de salientar que nas áreas de avaliação “Conteúdos”, “Avaliação” e “Actividades de 

Recuperação”, se verificou, de uma forma geral, um elevado número de respostas “Sem 

Opinião” e “Valores em Falta”. Consideramos que tal se deva ao facto de estas áreas se 

dirigirem apenas a alguns respondentes, apesar de os questionários serem comuns a todos. 

Deste modo, havia a indicação: “Se frequenta o processo de RVCC mas ainda não frequentou 

Formação Complementar o seu questionário termina aqui.” (QPA) e “Se é Técnico de RVC 

ou Mediador de EFA o seu questionário termina aqui.” (QPD). Apesar de a indicação ser 

dirigida terá havido alguma confusão na resposta, provavelmente por terem entendido que 

deveriam parar de responder. 

 

A avaliação da área Conteúdos foi realizada pelos Alunos e Docentes através da questão: 
Relativamente aos CONTEÚDOS (matérias/assuntos) ministrados nas aulas deste(a) módulo/área-chave 
qual o seu Grau de Satisfação com: 

Subáreas 

42 A forma como os conteúdos se relacionam entre si neste(a) módulo/área-chave Articulação 

43 A importância deste módulo/área-chave/sessão para o curso/formação/processo Importância 

45 
Os conteúdos abordados no(a) módulo/área-chave são:   
Muito Difíceis / Difíceis / Ligeiramente Difíceis / Ligeiramente Fáceis / Fáceis / Muito Fáceis / SO 

Complexidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TAG, nas diversas subáreas dos Conteúdos, para cada conjunto de disciplinas, da 

Componente Sociocultural e Formação Tecnológica.  
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Componente Sociocultural 

No Gráfico V.16  verifica-se que ambos os grupos estão, no geral, satisfeitos com a 

Articulação e a Importância atribuída aos Conteúdos, o que representa uma avaliação muito 

favorável ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Ao nível da 

Complexidade, os Docentes consideram os conteúdos da Componente Sociocultural mais 

dificéis do que os Alunos. 

 Gráfico V.16: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

Formação Tecnológica 

 A satisfação com os Conteúdos nas aulas de Formação Tecnológica pode observar-se 

no Gráfico V.17 verificando-se que os Alunos estão mais satisfeitos, sobretudo com a 

Importância dos Conteúdos para o curso, o que é muito positivo. Os Conteúdos são 

considerados ligeiramente fáceis por ambos os respondentes. 

Gráfico V.17: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica 
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AVALIAÇÃO 

Relativamente à área da Avaliação a questão colocada aos Alunos e aos Docentes foi: 
Concorda com as afirmações relativas à AVALIAÇÃO deste(a) módulo/área-chave?  Subáreas 

46 Sinto-me satisfeito com os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave Resultados 

47 
Conseguir boas notas neste(a) módulo/área-chave comparativamente aos(às) outros(as) módulos/áreas-
chave é: Mto Difícil - Difícil - Ligeiramente Difícil - Ligeiramente Fácil - Fácil - Muito Fácil - SO 

Resultados Comparados 

48 Os critérios de avaliação estão bem definidos pelo(a) professor(a)/formador(a) à partida Explicitação de Critérios 

49 
Os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave estão de acordo com o esperado? Mto Piores - Piores - 
Lig. Piores - Lige. Melhores - Melhores - Muito Melhores - SO 

Expectativas 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

TAG, nas diversas subáreas da Avaliação, para cada conjunto de disciplinas, da Componente 

Sociocultural e Formação Tecnológica.  
 

Componente Sociocultural 

A satisfação com a Avaliação nesta componente encontra-se ilustrada no Gráfico V.18, 

verificando-se que os Alunos estão ligeiramente mais satisfeitos, sobretudo com os 

Resultados. Os Docentes revelam-se menos satisfeitos com a Explicitação de Critérios, 

aspecto que deve ser analisado, procurando-se superar as dificuldades encontradas. Note-se 

ainda que não foram contabilizadas respostas no que respeita às Expectativas, mostrando-se 

os Docentes satisfeitos com os Resultados obtidos pela Turma. 

Gráfico V.18: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Formação Tecnológica 

 Ao nível da Formação Tecnológica, tal como se pode observar no Gráfico V.19, são os 

Alunos que se revelam mais satisfeitos, em especial com a Explicitação de Critérios e com os 
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Resultados, aspectos muito favoráveis da avaliação. Os Docentes revelam-se menos 

satisfeitos com os Resultados quando comparados com outras disciplinas. 

 Gráfico V.19: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica 
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VI – TÉCNICAS COMERCIAIS 
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VI. EFA Técnicas Comerciais 

Foram respondidos 98 Questionários Pedagógicos em aulas do curso de Técnicas 

Comerciais, 89 por Alunos e 9 por Docentes, apenas na escola do Lumiar. Respondeu apenas 

uma turma de Técnicas Comerciais, de 1º ano. Relativamente às aulas onde os questionários 

foram respondidos, podemos verificar na Tabela VI.1 o número de questionários respondidos 

por disciplina. 

Componente de 
Formação 

Disciplinas 
Escolas 

Lumiar 

SC 

Cultura, Língua e Comunicação 22 
Sociedade, Tecnologia e Ciência 22 

Cidadania e Profissionalidade 23 
Total 67 

T 
Tecnológica 20 

Total 20 

SP 
Sessão de PRA 11 

Total 11 

Total 98 

Tabela VI.1: Distribuição das respostas por Disciplina 

Seguidamente serão avaliadas as aulas acima referidas, do curso de Técnicas 

Comerciais de acordo com cada Área de Avaliação definida: Metodologias, Materiais 

Didácticos, Desempenho do Docente, Desempenho da Turma, Relações Interpessoais, 

Conteúdos e Avaliação.  

Cada Área de Avaliação será analisada nas duas componentes do curso: Componente 

Sociocultural e Componente Sessão de Portefólio Reflexivo de Aprendizagem (PRA). 

As médias referem-se às respostas dadas “com opinião”, ou seja, entre 1 e 6, onde 1 

significa Muito Insatisfeito e 6 Muito Satisfeito, desta forma, a média pode tomar o valor 

mínimo de um e máximo de seis.  

Nos gráficos seguintes podemos observar nas colunas os valores médios de Alunos e 

Docentes para as componentes. 

 
METODOLOGIAS 

As Metodologias foram avaliadas no Questionário Pedagógico de Alunos através da 

questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS utilizadas pelo(a) 
Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) deste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

12 A forma como explica a matéria/temas a abordar Exposição 

13 O grau de participação que posso ter nesta aula/sessão Participação 

14 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

15 A utilização de vários recursos (equipamentos multimédia, materiais didácticos)  Utilização de Recursos 

16 A adaptação dos métodos aos conteúdos a abordar Adequação 

 

E no Questionário Pedagógico de Docentes a questão colocada foi: 
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Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS que utiliza com esta(e) turma/grupo? Subáreas 

21 A forma como explica a(os) matéria/assuntos  Exposição 

22 O grau de participação que promove nas aulas/sessões com esta(e) turma/grupo Participação 

23 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

24 A utilização de vários recursos (eq. multimédia, mat. didácticos) para apoiar as(os) matérias/assuntos Utilização de Recursos 

25 A preocupação em adaptar os métodos aos conteúdos abordados Adequação 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnicas Comerciais, nas diversas subáreas das Metodologias, para cada conjunto de 

disciplinas da Componente Sociocultural, Formação Tecnológica e Sessão de PRA. 

 

Componente Sociocultural 

No Gráfico VI.1 pode verificar-se que as opiniões de Alunos e Docentes são 

semelhantes, revelando-se os Alunos ligeiramente mais satisfeitos. A subárea Adequação é o 

aspecto menos positivo da avaliação feita pelos Docentes e que deve ser analisado e 

melhorado.  

Gráfico VI.1: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

 

Formação Tecnológica 

Ao nível da Formação Tecnológica, verifica-se no Gráfico VI.2 que os Docentes estão 

mais satisfeitos com as Metodologias. Os Alunos fazem também uma avaliação positiva das 

Metodologias utilizadas, embora com um valor médio de satisfação ligeiramente inferior 

(4,5), considerando-se que esta área pode se constituir como um ponto a analisar e a melhorar 

de forma a aumentar o grau de satisfação dos formandos.  
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Gráfico VI.2: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica 

 

Sessão de PRA 

No Gráfico VI.3 pode verificar-se que os Alunos estão menos satisfeitos com as 

Metodologias usadas na sessão de PRA, apesar de o Mediador se revelar satisfeito com as 

mesmas. Estes resultados evidenciam a necessidade de se reflectir sobre a eficácia das 

metodologias utilizadas, podendo ser necessário desenvolver novos procedimentos 

pedagógicos que contribuam para um melhor nível de satisfação dos Alunos. 

Gráfico VI.3: Avaliação da Sessão de PRA 
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MATERIAIS DIDÁCTICOS 

 A área Materiais Didácticos foi avaliada no Questionário Pedagógico de Alunos e 

Docentes através da questão: 
Concorda com as afirmações relativas aos MATERIAIS DIDÁCTICOS (livros, sebentas, jogos) utilizados 
neste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

17 Os materiais usados são adequados ao(à) módulo/área-chave/sessão Adequação 

18 A quantidade de materiais disponibilizados é suficiente Quantidade 

19 Os materiais usados são apelativos Motivação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnicas Comerciais, nas diversas subáreas dos Materiais Didácticos, para cada conjunto de 

disciplinas, da Componente Sociocultural, Formação Tecnológica e Sessão de PRA. 

 

Componente Sociocultural 

Verifica-se no Gráfico VI.4 que os Materiais Didácticos são considerados satisfatórios, 

especialmente para os Docentes, observando-se que a Adequação é a subárea que reúne 

menos satisfação. Constata-se ainda que os valores médios de satisfação dos Alunos não é tão 

elevado como se espera, como tal, tendo em conta que a qualidade dos materiais condiciona a 

Motivação dos Alunos, importa analisar e desenvolver as melhorias necessárias. 

Gráfico VI.4: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

Formação Tecnológica 

 Tal como se pode verificar no Gráfico VI.5 os Docentes da Formação Tecnológica estão 

mais satisfeitos com os Materiais Didácticos do que os Alunos, e tal como referido no ponto 
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anterior, deve ser tido em conta pelos Docentes a necessidade de se melhorar os materiais 

didácticos que servem de suporte ao desenvolvimento dos conteúdos curriculares, pois 

entende-se que quanto maior a qualidade dos materiais, maior o contributo para a satisfação e 

sucesso formativo. 

Gráfico VI.5: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica  

Sessão de PRA 

 No Gráfico VI.6 verifica-se que para o Mediador de EFA os Materiais Didácticos 

usados na Sessão de PRA são satisfatórios, enquanto para os Alunos o grau de satisfação é 

menor. À semelhança do que foi referido anteriormente, chama-se a atenção para ter em 

consideração os aspectos menos favoráveis da avaliação realizada aos Materiais Didácticos.  

Gráfico VI.6: Avaliação da Sessão de PRA 
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DESEMPENHO DOCENTE 

Relativamente à área do Desempenho Docente, os Alunos avaliaram através da questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 Atenção disponibilizada durante as aulas/sessões Atenção 

23 Disponibilidade para ouvir os Alunos/Formandos/Adultos  Disponibilidade 

24 Forma como promove a participação Valorização da Participação 

25 Assiduidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) Assiduidade 

26 Pontualidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) (não se atrasa) Pontualidade 

 

Os Docentes realizaram a sua auto-avaliação a partir da questão:  
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 A atenção disponibilizada aos Alunos/Formandos/Adultos durante as aulas/sessões Atenção 

23 A disponibilidade para ouvir os  Alunos/Formandos/Adultos Disponibilidade 

24 A forma como promove a participação  Valorização da Participação 

25 A sua Assiduidade  Assiduidade 

26 A sua Pontualidade  Pontualidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnicas Comerciais, nas diversas subáreas do Desempenho Docente, para cada conjunto de 

disciplinas da Componente Sociocultural, Formação Tecnológica e Sessão de PRA. 

 

Componente Sociocultural 

De acordo com o Gráfico VI.7 é possível observar que existe um elevado nível de 

satisfação, para ambos os grupos respondentes, revelando-se os Docentes mais satisfeitos com 

o Desempenho dos formadores da Componente Sociocultural, embora se observe que a 

Motivação é ligeiramente inferior, pelo que importa ter este aspecto em conta.  
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Gráfico VI.7: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural  
 

 

Formação Tecnológica 

 Na Formação Tecnológica a satisfação com o Desempenho Docente é mais elevada para 

os Docentes, enquanto os Alunos se revelam ligeiramente menos satisfeitos com o Tempo 

para Dúvidas, constituindo um ponto que deve ser tido em conta pelos formadores de modo a 

disponibilizarem o tempo adequado/suficiente no esclarecimento de questões. 

Gráfico VI.8: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica  

Sessão de PRA 

 De acordo com o Gráfico VI.9 esta área é muito satisfatória para o Mediador de EFA, 

no entanto a percepção dos Alunos é diferente, apresentando valores mais baixos, dados que 



Análise por Curso – EFA – VI – Técnicas Comerciais    1122 

 

Relatório ApQ  GIPE 

necessitam de ser tidos em conta, de forma a melhorar o grau de satisfação geral dos 

formandos.  

Gráfico VI.9: Avaliação da Sessão de PRA 

 

DESEMPENHO DA TURMA 

Relativamente à área do Desempenho da Turma, os Alunos avaliaram-se a si próprios: 
Posicione-se relativamente às seguintes afirmações: Subáreas 

27 Estou satisfeito(a) com o meu desempenho neste módulo/área-chave/sessão Desempenho 

28 Sou assíduo(a) (não falto) Assiduidade 

29 Sou pontual (não me atraso) Pontualidade 

30 O interesse que sinto pelas aulas/sessões deste módulo/área-chave/sessão Interesse 

31 Para mim é fácil estar atento(a) nestas aulas/sessões Atenção 

32 Sinto que estou na aula/sessão de uma forma não perturbadora Comportamento 

33 Participo actVamente nesta aula/sessão Participação 

 

Os Docentes realizaram a avaliação do Desempenho da Turma através da questão:  
Relativamente a esta TURMA qual o seu Grau de Satisfação com: Subáreas 

12 O trabalho desenvolvido em aula/sessão Desempenho 

15 O interesse que a(o) turma/grupo demonstra pelas suas aulas/sessões (Mt. Desinteresse/Mt. Interesse) Interesse 

16 É fácil manter esta(e) turma/grupo atenta(o) às suas aulas/sessões (Mt. Difícil/Mt. Fácil) Atenção 

17 O comportamento da(o) turma/grupo na aula/sessão  Comportamento 

18 A participação da(o) turma/grupo na aula/sessão Participação 

19 A assiduidade da(o) turma/grupo Assiduidade 

20 A pontualidade da(o) turma/grupo Pontualidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnicas Comerciais, nas diversas subáreas do Desempenho da Turma, para cada conjunto 

de disciplinas, da Componente Sociocultural, Formação Tecnológica e Sessão de PRA. 
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Componente Sociocultural 

De acordo com o Gráfico VI.10 os Alunos estão mais satisfeitos com o seu desempenho 

do que o Docentes, revelando-se estes menos satisfeitos com a Assiduidade e Pontualidade. 

Tal como já foi referido noutros cursos EFA, estas duas subáreas do Desempenho da Turma 

constituem as subáreas avaliadas com menos satisfação, sendo necessário reflectir sobre as 

características específicas deste tipo de formandos, que na maioria têm também outras 

responsabilidades sociais, como o trabalho, a família, entre outras actividades que se podem 

prolongar, impedindo ou interferindo no cumprimento dos horários. 

Gráfico VI.10: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

Formação Tecnológica 

O Desempenho da Turma é satisfatório, apesar de os Docentes estarem menos 

satisfeitos com a Assiduidade e Pontualidade, aspectos que devem ser analisados tendo em 

conta o contexto global da vida do adulto.  
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Gráfico VI.11: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica 

Sessão de PRA 

 No Gráfico VI.12 verifica-se que o Desempenho da Turma é ligeiramente satisfatório 

na Sessão de PRA, sendo o trabalho desenvolvido em sessão o que mais agrada a Alunos e 

Docentes (Desempenho). Tal como se tem verificado noutras componentes, também os 

Docentes da sessão de PRA revelam-se insatisfeitos com a Assiduidade da turma. 

Gráfico VI.12: Avaliação da Sessão de PRA 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

A área das Relações Interpessoais foi avaliada pelos Alunos e pelos Docentes através 

da questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente à RELAÇÃO INTERPESSOAL com o(a)… Subáreas 

39 Sinto que o(a) Professor(a) está disponível para me apoiar sempre que precisar Apoio 

40 Sinto que o(a) Professor(a) gosta da(o) nossa(o) turma/grupo Empatia 

41 É fácil conversar com este(a) Professor(a) Comunicação 

Nota: No QPD a palavra “Professor” é substituída por “Turma”. 
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Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnicas Comerciais, nas diversas subáreas das Relações Interpessoais, para cada conjunto de 

disciplinas, da Componente Sociocultural, Formação Tecnológica e Sessão de PRA. 

 

Componente Sociocultural 

No Gráfico VI.13 pode verificar-se que os respondentes revelam-se satisfeitos com as 

Relações Interpessoais nas disciplinas da Componente Sociocultural, apesar de os Docentes 

revelarem valores mais baixos em relação ao Apoio sentido por parte da turma.  

Gráfico VI.13: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

Formação Tecnológica 

No Gráfico VI.14 verifica-se que os Docentes estão mais satisfeitos com a Empatia e 

com a Comunicação, revelando-se os Alunos satisfeitos com o Apoio recebido por parte dos 

Docentes, sendo um dado muito positivo da avaliação feita ao ambiente relacional. 
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Gráfico VI.14: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica 

 
Sessão de PRA 

No Gráfico VI.15 pode verificar-se que as Relações Interpessoais são satisfatórias, 

principalmente para o Mediador de EFA. Apesar de os Alunos apresentarem uma avaliação 

positiva, evidenciam valores de satisfação mais baixos em relação ao Apoio e Empatia, o que 

deve ser tido em conta pelos formadores, pois entende-se que o sentimento de Apoio 

percebido pelos formandos promove um melhor envolvimento nas aulas.  

Gráfico VI.15: Avaliação da Sessão de PRA 
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CONTEÚDOS 

É de salientar que nas áreas de avaliação “Conteúdos”, “Avaliação” e “Actividades de 

Recuperação”, se verificou, de uma forma geral, um elevado número de respostas “Sem 

Opinião” e “Valores em Falta”. Consideramos que tal se deva ao facto de estas áreas se 

dirigirem apenas a alguns respondentes, apesar de os questionários serem comuns a todos. 

Deste modo, havia a indicação: “Se frequenta o processo de RVCC mas ainda não frequentou 

Formação Complementar o seu questionário termina aqui.” (QPA) e “Se é Técnico de RVC 

ou Mediador de EFA o seu questionário termina aqui.” (QPD). Apesar de a indicação ser 

dirigida terá havido alguma confusão na resposta, provavelmente por terem entendido que 

deveriam parar de responder. 

 

A avaliação da área Conteúdos foi realizada pelos Alunos e Docentes através da questão: 
Relativamente aos CONTEÚDOS (matérias/assuntos) ministrados nas aulas deste(a) módulo/área-chave 
qual o seu Grau de Satisfação com: 

Subáreas 

42 A forma como os conteúdos se relacionam entre si neste(a) módulo/área-chave Articulação 

43 A importância deste módulo/área-chave/sessão para o curso/formação/processo Importância 

45 
Os conteúdos abordados no(a) módulo/área-chave são:   
Muito Difíceis / Difíceis / Ligeiramente Difíceis / Ligeiramente Fáceis / Fáceis / Muito Fáceis / SO 

Complexidade 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnicas Comerciais, nas diversas subáreas dos Conteúdos, para cada conjunto de 

disciplinas, da Componente Sociocultural e Formação Tecnológica.  

Componente Sociocultural 

No Gráfico VI.16  verifica-se que ambos os grupos estão, no geral, satisfeitos com a 

Ariculação e com a Importância que atribuem às matérias, o que é bastante favorável. Ao 

nível da Complexidade pode observar-se que os Alunos consideram os Conteúdos 

ligeiramente mais difíceis que os Docentes.  

 Gráfico VI.16: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
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Formação Tecnológica 

A satisfação com os Conteúdos nas aulas de Formação Tecnológica pode observar-se no 

Gráfico VI.17 verificando-se que Alunos e Docentes estão satisfeitos. Ao nível da 

Complexidade, ambos consideram os Conteúdos ligeiramente fáceis. 

 Gráfico VI.17: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica 

 

 
AVALIAÇÃO 

Relativamente à área da Avaliação a questão colocada aos Alunos e aos Docentes foi: 
Concorda com as afirmações relativas à AVALIAÇÃO deste(a) módulo/área-chave?  Subáreas 

46 Sinto-me satisfeito com os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave Resultados 

47 
Conseguir boas notas neste(a) módulo/área-chave comparativamente aos(às) outros(as) módulos/áreas-
chave é: Mto Difícil - Difícil - Ligeiramente Difícil - Ligeiramente Fácil - Fácil - Muito Fácil - SO 

Resultados Comparados 

48 Os critérios de avaliação estão bem definidos pelo(a) professor(a)/formador(a) à partida Explicitação de Critérios 

49 
Os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave estão de acordo com o esperado? Mto Piores - Piores - 
Lig. Piores - Lige. Melhores - Melhores - Muito Melhores - SO 

Expectativas 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Técnicas Comerciais, nas diversas subáreas da Avaliação, para cada conjunto de disciplinas, 

da Componente Sociocultural e Formação Tecnológica.  
 

Componente Sociocultural 

A satisfação com a Avaliação nesta componente está ilustrada no Gráfico VI.18, e 

verifica-se que os Alunos estão ligeiramente mais satisfeitos com os resultados e com a 

Explicitação de Critérios, um ponto positivo da avaliação. Ambos os grupos partilham a 

opinião relativamente aos Resultados Comparados, ou seja, consideram que é ligeiramente 

mais fácil conseguir bons resultados nestas áreas em comparação com as outras, não existindo 
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da parte dos Docentes qualquer resposta com Opinião sobre as Expectativas, avaliadas pelos 

Alunos como melhores que o esperado. 

Gráfico VI.18: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Formação Tecnológica 

Ao nível da Formação Tecnológica os Docentes avaliaram muito positivamente os 

Resultados obtidos pela turma, como se pode observar no Gráfico VI.19. Para os Alunos a 

Explicitação de Critérios é satisfatória, apesar de ter uma avaliação negativa da parte dos 

Docentes, um aspecto que deve ser tomado em consideração, procurando-se encontrar 

estratégias que contribuam para desenvolver este ponto. É de notar ainda que os Alunos 

avaliam os resultados como Melhores que o esperado (Expectativas), não se verificando 

respostas com opinião por parte dos Docentes. 

 Gráfico VI.19: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica 
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VII – TÉCNICO DE HIGIENE E 
SEGURANÇA NO TRABALHO 
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VII. EFA  Técnico de Higiene e Segurança no Trabalho (HST) 

Foram respondidos 79 Questionários Pedagógicos em aulas do curso de Higiene e 

Segurança no Trabalho, 74 por Alunos e 5 por Docentes, apenas na escola do Entroncamento 

II. Respondeu apenas uma turma de Higiene e Segurança no Trabalho, de 1º ano. 

Relativamente às aulas onde os questionários foram respondidos, podemos verificar na Tabela 

VII.1 o número de questionários respondidos por disciplina. 

Componente de 
Formação 

Disciplinas 
Escolas 

Lumiar 

SC 

Sociedade, Tecnologia e Ciência 16 
Cidadania e Profissionalidade 14 

Total 30 

T 
Tecnológica 32 

Total 32 

SP 
Sessão de PRA 17 

Total 17 

Total 79 

Tabela VII.1: Distribuição das respostas por Disciplina 

Seguidamente serão avaliadas as aulas acima referidas, do curso de Higiene e 

Segurança no Trabalho de acordo com cada Área de Avaliação definida: Metodologias, 

Materiais Didácticos, Desempenho do Docente, Desempenho da Turma, Relações 

Interpessoais, Conteúdos e Avaliação. 

Cada Área de Avaliação será analisada nas três componentes do curso: Componente 

Sociocultural, Componente Tecnológica e Componente Sessão de Portefólio Reflexivo de 

Aprendizagem (PRA). 

As médias referem-se às respostas dadas “com opinião”, ou seja, entre 1 e 6, onde 1 

significa Muito Insatisfeito e 6 Muito Satisfeito, desta forma, a média pode tomar o valor 

mínimo de um e máximo de seis.  

Nos gráficos seguintes podemos observar nas colunas os valores médios de Alunos e 

Docentes para as componentes. 

 
METODOLOGIAS 

As Metodologias foram avaliadas no Questionário Pedagógico de Alunos através da 

questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS utilizadas pelo(a) 
Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) deste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

12 A forma como explica a matéria/temas a abordar Exposição 

13 O grau de participação que posso ter nesta aula/sessão Participação 

14 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

15 A utilização de vários recursos (equipamentos multimédia, materiais didácticos)  Utilização de Recursos 

16 A adaptação dos métodos aos conteúdos a abordar Adequação 
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E no Questionário Pedagógico de Docentes a questão colocada foi: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS que utiliza com esta(e) turma/grupo? Subáreas 

21 A forma como explica a(os) matéria/assuntos  Exposição 

22 O grau de participação que promove nas aulas/sessões com esta(e) turma/grupo Participação 

23 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

24 A utilização de vários recursos (eq. multimédia, mat. didácticos) para apoiar as(os) matérias/assuntos Utilização de Recursos 

25 A preocupação em adaptar os métodos aos conteúdos abordados Adequação 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Higiene e Segurança no Trabalho, nas diversas subáreas das Metodologias, para cada 

conjunto de disciplinas da Componente Sociocultural, Formação Tecnológica e Sessão de 

PRA. 

 

Componente Sociocultural 

A avaliação feita por Alunos e Docentes às Metodologias usadas nas disciplinas da 

Componente Sociocultural pode observar-se no Gráfico VII.1, verificando-se que as opiniões 

de Alunos e Docentes são semelhantes e positivas. Observa-se ainda que a avaliação feita 

pelos Docentes à subárea Participação obteve um valor mais baixo, devendo ser analisado de 

modo a desenvolverem-se estratégias que permitam melhorar este aspecto. 

Gráfico VII.1: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Formação Tecnológica 

Ao nível da Formação Tecnológica, verifica-se no Gráfico VII.2 que os Docentes estão 

mais satisfeitos com as Metodologias ( x = 6,0), embora os Alunos também tenham feito uma 

avaliação bastante positiva.  
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Gráfico VII.2: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica 

 

Sessão de PRA 

No Gráfico VII.3 pode verificar-se que a avaliação feita por Alunos e Docentes é 

positiva, notando-se que a Utilização de Recursos é a subárea que reúne menor satisfação, 

especialmente para os Docentes, sendo importante ter este aspecto em atenção, uma vez que 

as metodologias usadas têm um impacto na motivação para a aprendizagem. 

Gráfico VII.3: Avaliação da Sessão de PRA 
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MATERIAIS DIDÁCTICOS 

 A área Materiais Didácticos foi avaliada no Questionário Pedagógico de Alunos e 

Docentes através da questão: 
Concorda com as afirmações relativas aos MATERIAIS DIDÁCTICOS (livros, sebentas, jogos) utilizados 
neste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

17 Os materiais usados são adequados ao(à) módulo/área-chave/sessão Adequação 

18 A quantidade de materiais disponibilizados é suficiente Quantidade 

19 Os materiais usados são apelativos Motivação 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Higiene e Segurança no Trabalho, nas diversas subáreas dos Materiais Didácticos, para 

cada conjunto de disciplinas, da Componente Sociocultural, Formação Tecnológica e Sessão 

de PRA. 

 

Componente Sociocultural 

Verifica-se no Gráfico VII.4 que os Materiais Didácticos são avaliados como 

satisfatórios, especialmente pelos Docentes. Os Alunos avaliam de forma ligeiramente menos 

positiva que os Docentes a Quantidade e a Motivação, aspectos que devem ser analisados e 

melhorados. 

Gráfico VII.4: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

Formação Tecnológica 

 Tal como se pode verificar no Gráfico VII.5 os Docentes da Formação Tecnológica 

estão mais satisfeitos com os Materiais Didácticos do que os Alunos, que, embora tenham 



Análise por Curso – EFA – VII – Técnico de Higiene e Segurança no Trabalho    1135 

 

Relatório ApQ  GIPE 

avaliado a área de forma positiva, revelam-se menos satisfeitos com a Quantidade dos 

materiais disponíveis, sendo um dado que se pode tentar melhorar. 

Gráfico VII.5: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica  
 

Sessão de PRA 

No Gráfico VII.6 verifica-se que os Materiais Didácticos usados na Sessão de PRA são 

avaliados como satisfatórios para os respondentes. 

Gráfico VII.6: Avaliação da Sessão de PRA 
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DESEMPENHO DOCENTE 

Relativamente à área do Desempenho Docente, os Alunos avaliaram através da questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 Atenção disponibilizada durante as aulas/sessões Atenção 

23 Disponibilidade para ouvir os Alunos/Formandos/Adultos  Disponibilidade 

24 Forma como promove a participação Valorização da Participação 

25 Assiduidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) Assiduidade 

26 Pontualidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) (não se atrasa) Pontualidade 

Os Docentes realizaram a sua auto-avaliação a partir da questão:  
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 A atenção disponibilizada aos Alunos/Formandos/Adultos durante as aulas/sessões Atenção 

23 A disponibilidade para ouvir os  Alunos/Formandos/Adultos Disponibilidade 

24 A forma como promove a participação  Valorização da Participação 

25 A sua Assiduidade  Assiduidade 

26 A sua Pontualidade  Pontualidade 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Higiene e Segurança no Trabalho, nas diversas subáreas do Desempenho Docente, para cada 

conjunto de disciplinas da Componente Sociocultural, Formação Tecnológica e Sessão de 

PRA. 

Componente Sociocultural 

A avaliação ao Desempenho Docente encontra-se ilustrada no Gráfico VII.7, onde é  

possível observar que existe um elevado nível de satisfação em ambos os grupos 

respondentes, revelando-se os Docentes os mais satisfeitos com o seu próprio Desempenho. 

Estes dados demonstram uma avaliação positiva ao Desempenho dos Docentes das aulas da 

Componente Sociocultural. 

Gráfico VII.7: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural  
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Formação Tecnológica 

 Na Formação Tecnológica a satisfação com o Desempenho Docente é mais elevada para 

os Docentes, apesar de muito positiva para todos os respondentes, evidenciando assim uma 

avaliação satisfatória aos profissionais da Formação Tecnológica. 

Gráfico VII.8: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica  

 

Sessão de PRA 

De acordo com o Gráfico VII.9 esta área é muito satisfatória para ambos os 

respondentes e embora o Mediador de EFA se revele mais satisfeito o grau de satisfação dos 

Alunos é bastante positivo. 

Gráfico VII.9: Avaliação da Sessão de PRA 
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DESEMPENHO DA TURMA 

Relativamente à área do Desempenho da Turma, os Alunos avaliaram-se a si próprios: 
Posicione-se relativamente às seguintes afirmações: Subáreas 

27 Estou satisfeito(a) com o meu desempenho neste módulo/área-chave/sessão Desempenho 

28 Sou assíduo(a) (não falto) Assiduidade 

29 Sou pontual (não me atraso) Pontualidade 

30 O interesse que sinto pelas aulas/sessões deste módulo/área-chave/sessão Interesse 

31 Para mim é fácil estar atento(a) nestas aulas/sessões Atenção 

32 Sinto que estou na aula/sessão de uma forma não perturbadora Comportamento 

33 Participo actVamente nesta aula/sessão Participação 

Os Docentes realizaram a avaliação do Desempenho da Turma através da questão:  
Relativamente a esta TURMA qual o seu Grau de Satisfação com: Subáreas 

12 O trabalho desenvolvido em aula/sessão Desempenho 

15 O interesse que a(o) turma/grupo demonstra pelas suas aulas/sessões (Mt. Desinteresse/Mt. Interesse) Interesse 

16 É fácil manter esta(e) turma/grupo atenta(o) às suas aulas/sessões (Mt. Difícil/Mt. Fácil) Atenção 

17 O comportamento da(o) turma/grupo na aula/sessão  Comportamento 

18 A participação da(o) turma/grupo na aula/sessão Participação 

19 A assiduidade da(o) turma/grupo Assiduidade 

20 A pontualidade da(o) turma/grupo Pontualidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Higiene e Segurança no Trabalho, nas diversas subáreas do Desempenho da Turma, para 

cada conjunto de disciplinas, da Componente Sociocultural, Formação Tecnológica e Sessão 

de PRA. 

Componente Sociocultural 

 De acordo com o Gráfico VII.10, Alunos e Docentes têm uma opinião positiva acerca 

do Desempenho da Turma, apesar de os Docentes se revelarem menos satisfeitos com a 

Assiduidade e a Pontualidade. Neste tipo de formações (Educação e Formação de Adultos) é 

necessário ter em conta as características específicas deste tipo de formandos, que na maioria 

têm também outras responsabilidades sociais, como o trabalho, a família, entre outras 

actividades que se podem prolongar e impedir ou interferir com o cumprimento dos horários. 
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Gráfico VII.10: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

Formação Tecnológica 

 O Desempenho da Turma nas aulas de Formação Tecnológica é satisfatório para ambos 

os grupos, apesar de os Docentes estarem mais satisfeitos com a Motivação, Atenção, 

Comportamento e Participação, dados estes muito favoráveis na avaliação. 

Gráfico VII.11: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica 

Sessão de PRA 

No Gráfico VII.12 verifica-se que a Pontualidade da Turma é insatisfatória para os 

Docentes, sendo que o Comportamento e a Participação são igualmente pouco satisfatórios, o 

que representa um aspecto a ter em atenção, para compreender as razões desta diferença entre 

aulas do mesmo curso.  
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Os Alunos revelam-se mais satisfeitos de uma maneira geral, excepto ao nível da 

Motivação e Atenção onde são os Mediadores que emitem mais opiniões de satisfação. 

Gráfico VII.12: Avaliação da Sessão de PRA 

 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

A área das Relações Interpessoais foi avaliada pelos Alunos e pelos Docentes através 

da questão: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente à RELAÇÃO INTERPESSOAL com o(a)… Subáreas 

39 Sinto que o(a) Professor(a) está disponível para me apoiar sempre que precisar Apoio 

40 Sinto que o(a) Professor(a) gosta da(o) nossa(o) turma/grupo Empatia 

41 É fácil conversar com este(a) Professor(a) Comunicação 

Nota: No QPD a palavra “Professor” é substituída por “Turma”. 
 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

Higiene e Segurança no Trabalho, nas diversas subáreas das Relações Interpessoais, para cada 

conjunto de disciplinas, da Componente Sociocultural, Formação Tecnológica e Sessão de 

PRA. 

 

Componente Sociocultural 

No Gráfico VII.13 encontram-se distribuídos os valores médios de satisfação com as 

Relações Interpessoais nas aulas da Componente Sociocultural, onde se pode verificar que a 

avaliação é muito positiva para ambos os grupos, um aspecto favorável. 
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Gráfico VII.13: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Formação Tecnológica 

Verifica-se, no Gráfico VII.14, que Alunos e Docentes estão muito satisfeitos com as 

Relações Interpessoais, o que constitui uma avaliação bastante positiva. 

Gráfico VII.14: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica 

 
Sessão de PRA 

No Gráfico VII.15 pode verificar-se que as Relações Interpessoais são satisfatórias, 

sobretudo para os Mediadores de EFA. Os valores de ambos são semelhantes, sendo que os 

Alunos avaliam com mais satisfação o Apoio, o que é positivo. 
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Gráfico VII.15: Avaliação da Sessão de PRA 
 

CONTEÚDOS 

É de salientar que a área de avaliação “Conteúdos” e as duas seguintes se dirigiam 

apenas a alguns respondentes, no entanto, como os questionários eram comuns a todos havia a 

indicação: “Se frequenta o processo de RVCC mas ainda não frequentou Formação 

Complementar o seu questionário termina aqui. Muito Obrigado pela colaboração!” (QPA) e 

“Se é Técnico de RVC ou Mediador de EFA o seu questionário termina aqui. Muito Obrigado 

pela colaboração!” (QPD). Apesar de a indicação ser dirigida houve alguma confusão na 

resposta, sobretudo por parte dos Alunos, existindo um nível mais elevado de “valores em 

falta”, provavelmente por terem entendido que deveriam parar de responder. 

 

A avaliação da área Conteúdos foi realizada pelos Alunos e Docentes através da questão: 
Relativamente aos CONTEÚDOS (matérias/assuntos) ministrados nas aulas deste(a) módulo/área-chave 
qual o seu Grau de Satisfação com: 

Subáreas 

42 A forma como os conteúdos se relacionam entre si neste(a) módulo/área-chave Articulação 

43 A importância deste módulo/área-chave/sessão para o curso/formação/processo Importância 

45 
Os conteúdos abordados no(a) módulo/área-chave são:   
Muito Difíceis / Difíceis / Ligeiramente Difíceis / Ligeiramente Fáceis / Fáceis / Muito Fáceis / SO 

Complexidade 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

HST, nas diversas subáreas dos Conteúdos, para cada conjunto de disciplinas, da 

Componente Sociocultural e Formação Tecnológica.  

 

Componente Sociocultural 

No Gráfico VII.16  verifica-se que ambos os grupos estão, no geral, satisfeitos, 

especialmente os Docentes e em relação à Articulação e à Importância. Os Alunos também se 
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revelam satisfeitos com os Conteúdos nas aulas da Componente Sociocultural, apesar de os 

considerraem ligeiramente mais difíceis que os Docentes. 

 
Gráfico VII.16: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 

 

Formação Tecnológica 

A satisfação com os Conteúdos nas aulas de Formação Tecnológica pode observar-se no 

Gráfico VII.17 verificando-se que Alunos e Docentes estão satisfeitos com a Articulação e 

Importância, o que é muito positivo. Ao nível da Complexidade, os Alunos consideram os 

Conteúdos ligeiramente mais fáceis do que os Docentes. 

 Gráfico VII.17: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica 
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AVALIAÇÃO 

Relativamente à área da Avaliação a questão colocada aos Alunos e aos Docentes foi: 
Concorda com as afirmações relativas à AVALIAÇÃO deste(a) módulo/área-chave?  Subáreas 

46 Sinto-me satisfeito com os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave Resultados 

47 
Conseguir boas notas neste(a) módulo/área-chave comparativamente aos(às) outros(as) módulos/áreas-
chave é: Mto Difícil - Difícil - Ligeiramente Difícil - Ligeiramente Fácil - Fácil - Muito Fácil - SO 

Resultados Comparados 

48 Os critérios de avaliação estão bem definidos pelo(a) professor(a)/formador(a) à partida Explicitação de Critérios 

49 
Os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave estão de acordo com o esperado? Mto Piores - Piores - 
Lig. Piores - Lige. Melhores - Melhores - Muito Melhores - SO 

Expectativas 

 

Nos gráficos seguintes podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes do curso de 

HST, nas diversas subáreas da Avaliação, para cada conjunto de disciplinas, da Componente 

Sociocultural e Formação Tecnológica.  

 

Componente Sociocultural 

A satisfação com a Avaliação nesta componente está ilustrada no Gráfico II.18, 

verificando-se que os dois grupos estão muito satisfeitos com os Resultados obtidos e com a 

Explicitação de Critérios, o que é bastante positivo. É de notar que os Alunos revelam menor 

satisfação com os Resultados Comparados, avaliando positivamente as Expectativas, ou seja, 

considerando os resultados melhores que o esperado.  

Gráfico VII.18: Avaliação das Aulas da Componente Sociocultural 
 

Formação Tecnológica 

Ao nível da Formação Tecnológica e, à semelhança do ponto anterior, não existem 

respostas por parte dos Docentes em relação às Expectativas, verifica-se que estes avaliaram 

muito positivamente os Resultados obtidos pela turma. Os Alunos evidenciam também um 

elevado grau de satisfação com os resultados, avaliando-os como ligeiramente melhores do 
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que esperavam. A Explicitação de Critérios é positivamente avaliada por ambos, 

representando um aspecto positivo. 

GráficoV II.19: Avaliação das Aulas de Formação Tecnológica 
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FORMAÇÕES MODULARES 
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I – CIÊNCIAS INFORMÁTICAS 
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I. Ciências Informáticas (CI) 

Foram respondidos 21 Questionários Pedagógicos na Formação Modular de Ciências 

Informáticas (CI), 20 por Alunos e 1 por Docentes, apenas na escola da Venda Nova. Os 21 

questionários foram respondidos no módulo Folha de Cálculo – Operação e Programação. 

O módulo acima referido será analisado em cada Área de Avaliação definida: 

Metodologias, Materiais Didácticos, Desempenho do Docente, Desempenho da Turma, 

Relações Interpessoais, Conteúdos, Avaliação e Actividades de Recuperação. 

 
METODOLOGIAS 

As Metodologias foram avaliadas no Questionário Pedagógico de Alunos através da 

questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS utilizadas pelo(a) 
Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) deste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

12 A forma como explica a matéria/temas a abordar Exposição 

13 O grau de participação que posso ter nesta aula/sessão Participação 

14 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

15 A utilização de vários recursos (equipamentos multimédia, materiais didácticos)  Utilização de Recursos 

16 A adaptação dos métodos aos conteúdos a abordar Adequação 

 

E no Questionário Pedagógico de Docentes a questão colocada foi: 
Qual o seu Grau de Satisfação relativamente às METODOLOGIAS que utiliza com esta(e) turma/grupo? Subáreas 

21 A forma como explica a(os) matéria/assuntos  Exposição 

22 O grau de participação que promove nas aulas/sessões com esta(e) turma/grupo Participação 

23 A utilização de vários métodos para explicar os assuntos Diversificação 

24 A utilização de vários recursos (eq. multimédia, mat. didácticos) para apoiar as(os) matérias/assuntos Utilização de Recursos 

25 A preocupação em adaptar os métodos aos conteúdos abordados Adequação 

 

No Gráfico I.1 podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes de Ciências 

Informáticas, nas diversas subáreas das Metodologias, para o Módulo Folha de Cálculo - 

Operação e Programação, onde se pode verificar que a avaliação é, no geral, positiva. 

Observa-se que os Alunos estão ligeiramente mais satisfeitos com a Exposição, Participação e 

Diversificação, o que constitui um aspecto muito positivo na avaliação realizada às 

Metodologias. 
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Gráfico I.1: Avaliação do Módulo Folha de Cálculo – Operação e Programação 
 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 

A área Materiais Didácticos foi avaliada no Questionário Pedagógico de Alunos e 

Docentes através da questão: 
Concorda com as afirmações relativas aos MATERIAIS DIDÁCTICOS (livros, sebentas, jogos) utilizados 
neste(a) módulo/área-chave/sessão? 

Subáreas 

17 Os materiais usados são adequados ao(à) módulo/área-chave/sessão Adequação 

18 A quantidade de materiais disponibilizados é suficiente Quantidade 

19 Os materiais usados são apelativos Motivação 

 

No Gráfico I.2 podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes verificando-se que 

os Docentes estão mais satisfeitos com a Adequação e Quantidade, e não dão resposta com 

opinião em relação à Motivação. Para os Alunos a Quantidade de materiais disponibilizados é 

menos satisfatória, bem como a Motivação, o que representa um factor relevante a ter em 

conta pois pode ter consequências negativas ao bom desenvolvimento do processo 

pedagógico. 
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Gráfico I.2: Avaliação do Módulo Folha de Cálculo – Operação e Programação 

 
DESEMPENHO DOCENTE 

Relativamente à área do Desempenho Docente, os Alunos avaliaram através da 

questão: 
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 Atenção disponibilizada durante as aulas/sessões Atenção 

23 Disponibilidade para ouvir os Alunos/Formandos/Adultos  Disponibilidade 

24 Forma como promove a participação Participação 

25 Assiduidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) Assiduidade 

26 Pontualidade do(a) Professor(a)/Formador(a)/Técnico(a)/Mediador(a) (não se atrasa) Pontualidade 

 

Os Docentes realizaram a sua auto-avaliação a partir da questão:  
Qual o seu Grau de Satisfação com o DESEMPENHO do(a) Professor(a) Formador(a)Técnico(a)/Mediador(a) 
que deste(a) módulo/área-chave/sessão, relativamente a(ao): 

Subáreas 

20 Envolvimento nas aulas/sessões Motivação 

21 Tempo disponibilizado para o esclarecimento de dúvidas Tempo Disp. p/ os Alunos 

22 A atenção disponibilizada aos Alunos/Formandos/Adultos durante as aulas/sessões Atenção 

23 A disponibilidade para ouvir os  Alunos/Formandos/Adultos Disponibilidade 

24 A forma como promove a participação  Participação 

25 A sua Assiduidade  Assiduidade 

26 A sua Pontualidade  Pontualidade 
 

No Gráfico I.3 podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes, nas diversas 

subáreas do Desempenho Docente, para o Módulo Folha de Cálculo - Operação e 

Programação, verificando-se que a satisfação é semelhante em ambos os grupos e muito 

positiva. De uma forma geral os Alunos revelam-se mais satisfeitos em todas as áreas, o que 

representa uma avaliação bastante satisfatória ao Desempenho do Docente. 
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Gráfico I.3: Avaliação do Módulo Folha de Cálculo – Operação e Programação 

 

DESEMPENHO DA TURMA 

Relativamente à área do Desempenho da Turma, os Alunos avaliaram-se a si próprios: 
Posicione-se relativamente às seguintes afirmações: Subáreas 

27 Estou satisfeito(a) com o meu desempenho neste módulo/área-chave/sessão Desempenho 

28 Sou assíduo(a) (não falto) Assiduidade 

29 Sou pontual (não me atraso) Pontualidade 

30 O interesse que sinto pelas aulas/sessões deste módulo/área-chave/sessão Interesse 

31 Para mim é fácil estar atento(a) nestas aulas/sessões Atenção 

32 Sinto que estou na aula/sessão de uma forma não perturbadora Comportamento 

33 Participo activamente nesta aula/sessão Participação 

 

Os Docentes realizaram a avaliação do Desempenho da Turma através da questão:  
Relativamente a esta TURMA qual o seu Grau de Satisfação com: Subáreas 

12 O trabalho desenvolvido em aula/sessão Desempenho 

15 O interesse que a(o) turma/grupo demonstra pelas suas aulas/sessões (Mt. Desinteresse/Mt. Interesse) Interesse 

16 É fácil manter esta(e) turma/grupo atenta(o) às suas aulas/sessões (Mt. Difícil/Mt. Fácil) Atenção 

17 O comportamento da(o) turma/grupo na aula/sessão  Comportamento 

18 A participação da(o) turma/grupo na aula/sessão Participação 

19 A assiduidade da(o) turma/grupo Assiduidade 

20 A pontualidade da(o) turma/grupo Pontualidade 

 

No Gráfico I.4 podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes de Ciências 

Informáticas, nas diversas subáreas do Desempenho da Turma, verificando-se que o grau de 

satisfação é semelhante e positivo. Os Docentes revelam-se ligeiramente menos satisfeitos 

com a Assiduidade e Pontualidade e muito satisfeitos com o Comportamento e a Participação, 

o que exprime uma avaliação positiva ao desempenho da turma. 
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Gráfico I.4: Avaliação do Módulo Folha de Cálculo – Operação e Programação 

 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

A área das Relações Interpessoais foi avaliada pelos Alunos e pelos Docentes através 

da questão: 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente à RELAÇÃO INTERPESSOAL com o(a)… Subáreas 

39 Sinto que o(a) Professor(a) está disponível para me apoiar sempre que precisar Apoio 

40 Sinto que o(a) Professor(a) gosta da(o) nossa(o) turma/grupo Empatia 

41 É fácil conversar com este(a) Professor(a) Comunicação 

Nota: No QPD a palavra “Professor” é substituída por “Turma”. 
 

No Gráfico seguinte podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes, relativamente 

às relações interpessoais, verificando-se que esta área é muito satisfatória para os Alunos em 

todas as subáreas. Os Docentes apenas responderam com opinião em relação à Comunicação, 

revelando-se muito satisfeitos. Estes dados evidenciam um grau de satisfação muito elevado 

com as Relações Interpessoais estabelecidas nestas aulas.  
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Gráfico I.4: Avaliação do Módulo Folha de Cálculo – Operação e Programação 

 
CONTEÚDOS 

É de salientar que nas áreas de avaliação “Conteúdos”, “Avaliação” e “Actividades de 

Recuperação”, se verificou, de uma forma geral, um elevado número de respostas “Sem 

Opinião” e “Valores em Falta”. Consideramos que tal se deva ao facto de estas áreas se 

dirigirem apenas a alguns respondentes, apesar de os questionários serem comuns a todos. 

Deste modo, havia a indicação: “Se frequenta o processo de RVCC mas ainda não frequentou 

Formação Complementar o seu questionário termina aqui.” (QPA) e “Se é Técnico de RVC 

ou Mediador de EFA o seu questionário termina aqui.” (QPD). Apesar de a indicação ser 

dirigida terá havido alguma confusão na resposta, provavelmente por terem entendido que 

deveriam parar de responder. 

A avaliação da área Conteúdos foi realizada pelos Alunos e Docentes através da 

questão: 
Relativamente aos CONTEÚDOS (matérias/assuntos) ministrados nas aulas deste(a) módulo/área-chave 
qual o seu Grau de Satisfação com: 

Subáreas 

42 A forma como os conteúdos se relacionam entre si neste(a) módulo/área-chave Articulação 

43 A importância deste módulo/área-chave/sessão para o curso/formação/processo Importância 

45 
Os conteúdos abordados no(a) módulo/área-chave são:   
Muito Difíceis / Difíceis / Ligeiramente Difíceis / Ligeiramente Fáceis / Fáceis / Muito Fáceis / SO 

Complexidade 

 

No Gráfico I.5 podemos verificar que os Docentes apenas revelaram a sua opinião em 

relação à Complexidade, considerando os conteúdos fáceis. Para os Alunos a Importância e a 

Articulação são avaliadas de forma positiva, o que constitui um aspecto muito favorável e 

fundamental ao bom desenvolvimento da formação. 
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Gráfico I.5: Avaliação do Módulo Folha de Cálculo – Operação e Programação 

 
AVALIAÇÃO 

Relativamente à área da Avaliação a questão colocada aos Alunos e aos Docentes foi: 
Concorda com as afirmações relativas à AVALIAÇÃO deste(a) módulo/área-chave?  Subáreas 

46 Sinto-me satisfeito com os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave Resultados 

47 
Conseguir boas notas neste(a) módulo/área-chave comparativamente aos(às) outros(as) módulos/áreas-
chave é: Mto Difícil - Difícil - Ligeiramente Difícil - Ligeiramente Fácil - Fácil - Muito Fácil - SO 

Resultados Comparados 

48 Os critérios de avaliação estão bem definidos pelo(a) professor(a)/formador(a) à partida Explicitação de Critérios 

49 
Os resultados obtidos neste(a) módulo/área-chave estão de acordo com o esperado? Mto Piores - Piores 
- Lig. Piores - Lige. Melhores - Melhores - Muito Melhores - SO 

Expectativas 

 

No Gráfico seguinte observa-se que os Resultados e a Explicitação de Critérios são as 

subáreas mais positivamente avaliadas, especialmente pelos Alunos, sendo um aspecto muito 

positivo da Avaliação às aulas deste módulo. Os Docentes apenas revelam a sua opinião em 

relação aos Resultados, mostrando satisfação. 

Gráfico I.6: Avaliação do Módulo Folha de Cálculo – Operação e Programação 



Análise por Curso – FM – I – Ciências Informáticas    1155 

 

Relatório ApQ  GIPE 

ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO  

No que respeita à área Actividades de Recuperação aos Alunos e Docentes foi 

colocada a questão: 
Concorda com as seguintes afirmações relativas às ACTIVIDADES DE RECUPERAÇÃO (Apoios, PCF) Subáreas 

51 As Actividades de recuperação são adequadas ao(à) módulo/área-chave Adequação 

52 O número de horas é suficiente Quantidade 

53 As Actividades de recuperação são úteis Utilidade 

 

No Gráfico I.7 podemos analisar as respostas de Alunos e Docentes de Ciências 

Informáticas, nas diversas subáreas das Actividades de Recuperação, para o Módulo Folha 

de Cálculo - Operação e Programação, encontra-se que esta área é positivamente avaliada 

pelos Alunos, contudo os Docentes não dão respostas com opinião a este respeito. 

Gráfico I.7: Avaliação do Módulo Folha de Cálculo – Operação e Programação 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS -  AULAS 

Após a análise das aulas de todos os cursos encontra-se que alguns cursos obtiveram 

uma média de respostas de satisfação ligeiramente superior, apesar de, no geral, rondarem os 

4,5 valores.  

Verifica-se no Gráfico 1 que os cursos EFA de Higiene e Segurança no Trabalho, o 

Apoio à Gestão, e a Formação Modular de Ciências Informáticas foram os melhores avaliados 

enquanto o EFA de Técnico de Informática, Instalação e Gestão de Redes (TI), seguido pelo 

curso do EP de Técnico de Mecatrónica, obtêm os valores mais baixos de satisfação. 

 
Gráfico 1: Grau de satisfação com os cursos 

 

No Gráfico 1.1, apresentam-se os mesmos valores, mas numa escola mais reduzida que 

permite uma melhor visualização da sequência da valorização do curso, por Alunos e 

Docentes, das várias escolas.  

 
Gráfico 1.1: Grau de satisfação com os cursos (escala entre 4 e 5 valores) 
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É de referir que o curso com uma média de avaliação mais baixa, o EFA de Técnico de 

Informática, Instalação e Gestão de Redes, que foi desenvolvido apenas na escola da Venda 

Nova, a uma turma, reunindo 113 questionários respondidos por Alunos e 9 por Docentes. 

Verificou-se que os Alunos se revelaram, de uma forma geral, menos satisfeitos em todas as 

áreas, excepto com o desempenho da turma, com as relações interpessoais, na componente 

sociocultural e sessão de PRA e com a Avaliação, na Formação Tecnológica. O curso de 

Técnico de Mecatrónica, foi desenvolvido apenas na escola da Amadora I, respondeu uma 

turma de 1º ano, no total de 164 Alunos e 12 Docentes. Verificou-se que, no geral, foram os 

Alunos a revelar-se menos satisfeitos, excepto ao nível do Desempenho da Turma, nas 

Relações Interpessoais da Componente Científica e nas Actividades de Recuperação, na 

Componente Sociocultural. 

Pode ainda dar-se nota de que os cursos melhor avaliados, o EFA de Higiene e 

Segurança no Trabalho foi leccionado na escola do Entroncamento II, o EFA de Técnico de 

Apoio à Gestão, na escola do Lumiar e a Formação Modular de Ciências Informáticas 

decorreu na escola da Venda Nova. 

Para um projecto de melhoria das escolas e cursos é importante que se analisem os 

factores que em cada curso contribuíram para a satisfação e insatisfação de Alunos e 

Docentes, no sentido de promover as características promotoras de satisfação. 

Numa análise mais detalhada, por tipo de ensino, pode observar-se no Gráfico 2 as 

respostas para os dois grupos respondentes, no Ensino Profissional, que são os Docentes a dar 

mais respostas de satisfação, de uma forma geral, apesar de, em TEAC serem os Alunos a 

reunir mais respostas de satisfação. 

 Gráfico 2: Satisfação com as Aulas – Cursos do Ensino Profissional 
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Pode observar-se no Gráfico 3 que no caso dos Cursos de Educação e Formação de 

Jovens o grau de satisfação de Alunos e Docentes é muito semelhante entre si, e entre cursos, 

observando-se que Práticas de Acção Educativa é o curso que reúne o mais elevado grau de 

satisfação, especialmente no caso dos Alunos. 

 
Gráfico 3: Satisfação com as Aulas – Cursos de Educação e Formação de Jovens 

 
No que respeita aos cursos de Educação e Formação de Adultos, como se pode verificar 

no Gráfico 4, existe uma variação ligeiramente superior nas médias de avaliação, e verifica-se 

que de uma forma geral são os Alunos a revelar-se mais satisfeitos, excepto em TI e em HST. 

 
Gráfico 4: Satisfação com as Aulas – Cursos de Educação e Formação de Adultos 

 
 

Nos cursos do Sistema de Aprendizagem e na Formação Modular as avaliações de 

Alunos e Docentes são muito semelhantes e assumem valores bastante positivos, como ilustra 

o Gráfico 5. 
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Gráfico 5: Satisfação com as Aulas – Cursos do Sistema de Aprendizagem e Formação Modular 

 
 

No sentido de obter uma perspectiva global da avaliação às várias áreas em análise nas 

aulas, pode observar-se no Gráfico 6 as respostas totais para Alunos e Docentes. Verifica-se a 

os Materiais Didácticos foram a área com um grau de satisfação mais baixo, especialmente na 

opinião dos Alunos, o que representa um aspecto a ter em atenção, pela importância destes 

recursos para o bom processo de ensino e aprendizagem, permitindo muitas vezes tornar as 

aulas mais experimentais e/ou apelativas, aumentando a motivação do grupo turma. 

Por outro lado, encontra-se que as Relações Interpessoais obtiveram as avaliações de 

maior satisfação, para Alunos e Docentes, o que constitui um aspecto positivo, que se espera 

que seja mantido e comum a todos os cursos e componentes de formação. Seria positivo um 

aumento destes valores, especialmente no caso dos Alunos. 

 
Gráfico 6: Satisfação com as Áreas 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  E PROPOSTAS PARA O F UTURO 

 

O Projecto ApQ – Avaliar para a Qualidade 2009 teve como objectivo conhecer a 

percepção dos vários actores sociais envolvidos no universo da Cooptécnica em relação à sua 

satisfação com as escolas e centros do grupo. Este projecto surge como um instrumento que 

pretende levar à reflexão e à compreensão da realidade escolar no seu todo, para o diagnóstico 

de constrangimentos e para encontrar estratégias necessárias à melhoria do funcionamento de 

toda a estrutura, propiciando condições, cada vez melhores, para o desenvolvimento do 

processo de ensino/aprendizagem.  

O presente estudo ocorre na sequência do Projecto ApQ 2008, cuja investigação e 

resultados finais contribuíram para a elaboração do modelo de avaliação em que o estudo 

assenta e serviu ainda para a validação do instrumento (pré-teste), apesar de este ter sofrido 

algumas alterações para a aplicação em larga escala.  

Assim, de acordo com o que foi referido, esta investigação partiu da construção de um 

Modelo de Avaliação composto por cinco dimensões: Física, Humana, Pedagógica, Laboral e 

Relação com o Exterior; que se entenderam ser os pilares nos quais assenta uma “boa escola”. 

Assim, uma elevada medida de satisfação com as várias dimensões estaria relacionada com a 

percepção de qualidade geral com a escola.  

Cada uma das dimensões foi decomposta em unidades de análise mais específicas: 

subdimensões, áreas e subáreas; a partir das quais foram elaborados os instrumentos de 

avaliação.  

A análise estatística aos questionários aplicados evidenciou uma boa consistência 

interna dos itens, o que nos permite concluir que os instrumentos construídos apresentaram, 

de uma forma geral, um elevado grau de fiabilidade.  

 

Contudo, por se entender que nenhum processo ou instrumento de avaliação está 

ausente de limitações, considera-se importante apresentar os aspectos menos positivos desta 

avaliação, assim como as propostas de melhoria para investigações futuras. Assim, 

identificaram-se como pontos fracos: 

a. Nos questionários pedagógicos não foram contempladas questões 

especificamente concebidas para avaliar o grau de satisfação com os 

espaços/equipamentos das aulas de Educação Física e das aulas de Expressões 

(Corporal, Dramática, Musical e Plástica); 



Considerações Finais e Propostas para o Futuro    1161 

 

Relatório ApQ  GIPE 

b. Durante o período da aplicação dos questionários algumas turmas, sobretudo de 

3º ano, encontravam-se em estágio e outras tinham já terminado todos os 

módulos do curso; 

c. Os questionários pedagógicos foram aplicados a todas as turmas, em todas as 

disciplinas, com poucos intervalos entre as aplicações, levando a uma elevada 

repetição do acto de preenchimento provocando, deste modo, alguma saturação 

por parte dos inquiridos.  

 

Face aos pontos enunciados e como propostas de melhoria com vista a uma melhor 

consistência e optimização dos resultados, sugere-se que a recolha de dados seja feita num 

período mais alargado de tempo (maior número de semanas) e que se realize antes do início 

dos estágios profissionais, aumentando a probabilidade de todos os alunos e docentes se 

encontrarem em período de aulas.  

Relativamente aos instrumentos de inquirição o questionário pode ter a possibilidade de 

resposta aberta (à semelhança dos questionários utilizados no projecto ApQ 2008), permitindo 

aos respondentes a apresentação de opiniões e/ou sugestões. 

 Outra proposta para investigações futuras seria, numa fase inicial de concepção do 

instrumento, proceder-se ao levantamento de problemas sentidos pelos diferentes agentes 

educativos, utilizando-se técnicas mistas de investigação, como análise documental ou 

entrevista; com base nesse estudo elaborar um questionário que contemple as variáveis e o 

grupo a inquirir, identificados pela comunidade como os aspectos mais relevantes a ser 

analisados. Esta medida pode contribuir potencialmente para um maior envolvimento dos 

respondentes no processo de investigação, encarando o estudo como uma mais-valia, uma 

resposta mais objectiva aos seus problemas concretos, que, em última análise é o âmago deste 

e qualquer estudo que pretenda aumentar a qualidade de uma instituição e a satisfação dos 

actores nela envolvidos. 

Para fazer face a alguns constrangimentos provenientes da resposta em papel, considera-

se que futuramente o preenchimento dos questionários deva ser feito em formato digital, 

reduzindo desta forma os erros de preenchimento, tornando a recolha de dados mais rápida e 

mais apelativa para os respondentes. 

 

Importa ainda reflectir sobre os pontos fortes desta investigação, realçando-se a 

obtenção de um elevado número de respostas (aproximadamente 11 mil questionários 

analisados), constituindo-se numa análise representativa e expressiva da realidade 
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percepcionada em cada uma das escolas. Além disso, este estudo, em conjunto com o 

trabalho realizado no projecto ApQ 2008 permite comparar o grau de satisfação sentido pela 

comunidade nestes dois momentos de auto-avaliação, identificando os aspectos que obtiveram 

melhores resultados e delinear novos planos de melhoria naqueles pontos que continuam a ser 

sentidos como constrangimentos para a comunidade escolar. 

O processo de auto-avaliação da escola é um processo necessário à observação e 

compreensão da realidade em que se insere e tem como principal objectivo contribuir para 

uma melhoria da qualidade no sistema de ensino e aprendizagem e consequente satisfação de 

todos os agentes educativos.  
 

 


