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RELATÓRIO EM ATUALIZAÇÃO
(versão provisória – Janeiro 2021)
Este relatório de análise dos questionários, aplicados ao ensino profissional, disponibiliza aos
stakeholders os dados obtidos até à presente data, dada a sua importância para o contributo na
melhoria do ensino profissional da Escola Secundária Eça de Queirós, Póvoa de Varzim.
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I. Introdução
No âmbito do Sistema de Garantia da Qualidade alinhado com o Quadro EQAVET, procedeu-se à
aplicação de questionários e posterior recolha e análise de dados destes mesmos. Avaliar a satisfação
dos nossos Stakeholders internos e externos, bem como avaliar em que medida é garantida a qualidade
do serviço prestado, é fundamental para uma melhoria contínua dos resultados alcançados e da
educação e formação profissional prestada pela escola.
Este documento apresenta a análise dos dados dos questionários respondidos pelos nossos
Stakeholders, realizados até à presente data, nomeadamente:
▪ Aos Formandos que frequentam o Curso Profissional de Técnico de Multimédia;
▪ Aos Docentes/Formadores de todas as turmas do ensino profissional;
▪ Aos Encarregados de Educação dos formandos que frequentam o curso do ensino
profissional;
▪ Ao Pessoal Não Docente de áreas específicas da escola e aos Técnicos do Serviço de Psicologia
e Orientação (SPO);
▪ Aos Parceiros Externos acolhedores de alunos em FCT.
Esta metodologia de avaliação adotada pela Escola Secundária Eça de Queirós, que recorre ao
inquérito estatístico, disponibilizado na plataforma Google Forms, tem como objectivo efetuar:



A avaliação do conhecimento que os Stakeholders internos e externos têm acerca do Sistema
de Garantia da Qualidade – EQAVET, qual o seu envolvimento e a relação entre a escola e o
meio exterior.
A avaliação da satisfação dos stakeholders com o curso do ensino profissional lecionado na
escola;
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II. Questionários
Questionário realizado aos formandos, docentes, não docentes, encarregados
de educação e parceiros externos
Este questionário foi realizado de forma anónima e ocorreu nos seguintes momentos:


No final do 1º período do ano letivo 2020/21 aos formandos do curso profissional e ao
pessoal não docente;



Durante as reuniões de avaliação dos Conselhos de Turma do Curso Profissional de
Multimédia do 10º, 11º e 12 anos, e no final de Novembro de 2020, aos docentes.



Na reunião dos Diretores de Turma com os Encarregados de Educação dos formandos das
três turmas do curso profissional, realizadas no mês de janeiro de 2021.



Aos Parceiros externos realizados até ao mês de janeiro 2021.

Responderam aos questionários 20 docentes, 6 elementos do pessoal não docente, 60 formandos das
três turmas (10º, 11º e 12º anos) do curso profissional, 31 encarregados de educação dos alunos do
curso profissional e 3 parceiros externos, perfazendo um total de 120 pessoas.

Os parâmetros observados no quadro seguinte mostram a percentagem de respostas afirmativas,
de cada tipo de stakeholder interno e externo, relativamente a cada uma das questões efetuadas. Estas
questões pretendem monitorizar o conhecimento que os stakeholders têm em relação à
implementação do Sistema de Garantia da Qualidade alinhado com o Quadro EQAVET, dos objetivos
estratégicos da escola, da oferta formativa existente, do acompanhamento e envolvimento de cada
stakeholder no processo e do método de comunicação utilizado pela escola.
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MONITORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS STAKEHOLDERS

Tem conhecimento que a Escola está a
implementar o Sistema de Garantia da
Qualidade alinhado com o Quadro EQAVET?
Conhece os principais objetivos do Sistema de
Garantia da Qualidade EQAVET?
Conhece as fases que compõem o ciclo de
garantia da qualidade EQAVET?
Conhece os objetivos estratégicos da Escola ?
A oferta formativa responde às exigências do
mercado de trabalho?
A oferta formativa responde à inclusão de
necessidades específicas ou vulnerabilidades?
Em algum momento participa na avaliação dos
resultados e tem a possibilidade de contribuir
para uma melhoria do ensino profissional da
Escola?
Considera eficaz o processo de comunicação
da Escola?
Os Professores/Formadores têm oportunidade
de contactar e acompanhar as dinâmicas do
mercado de trabalho?

Docentes

Não
Docentes

Formandos

Encarregado/a
de Educação

Parceiros
Externos

95%

100%

87%

87%

100%

90%

100%

78%

87%

100%

85%

83%

77%

81%

100%

100%

100%

73%

84%

100%

100%

100%

80%

97%

100%

95%

100%

80%

97%

100%

90%

17%

75%

52%

100%

95%

100%

82%

94%

100%

85%

100%

90%

90%

100%

De um modo geral as percentagens obtidas são boas para cada uma das questões apresentadas. As
percentagens mais baixas referem-se à participação na avaliação de resultados e à possibilidade de
contribuir para a melhoria do ensino profissional na escola por parte dos encarregados de educação e
pessoal não docente.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO CURSO PROFISSIONAL
Relativamente à divulgação dos resultados do curso profissional, todos os inquiridos optaram pelo
site da escola, questionários e reuniões, nas proporções apresentadas no seguinte gráfico:

SATISFAÇÃO DOS STAKEHOLDERS
Os seguintes quadros mostram como é classificada a satisfação de cada stakeholder, relativamente
aos seguintes itens. A classificação é efetuada numa escala de 1 a 4, onde o nível 1 corresponde a
Insatisfeito, o 2 a Satisfeito, o 3 a Muito Satisfeito e o 4 a Excelente.
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Satisfação com o funcionamento dos cursos profissionais

Docentes
Não Docentes
Formandos
Encarregado/a de Educação
Parceiros Externos

Excelente
10%
33%
32%
13%
0%

Muito Satisfeito
65%
50%
17%
52%
100%

Satisfeito
25%
17%
35%
32%
0%

Insatisfeito
0%
0%
17%
3%
0%

Satisfação com o funcionamento dos estágios

Docentes
Não Docentes
Formandos
Encarregado/a de Educação
Parceiros Externos

Excelente
15%
17%
25%
6%
0%

Muito Satisfeito
50%
50%
30%
29%
67%

Satisfeito
35%
33%
37%
61%
33%

Insatisfeito
0%
0%
8%
3%
0%
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Satisfação com a colocação e acompanhamento no mercado de trabalho

Docentes
Não Docentes
Formandos
Encarregado/a de Educação
Parceiros Externos

Excelente
5%
17%
20%
10%
0%

Muito Satisfeito
65%
50%
23%
19%
33%

Satisfeito
30%
33%
48%
68%
67%

Insatisfeito
0%
0%
8%
3%
0%

Satisfação com a Escola e com a gestão do corpo docente e não docente

Docentes
Não Docentes
Formandos
Encarregado/a de Educação
Parceiros Externos

Excelente
15%
17%
22%
23%
33%

Muito Satisfeito
65%
50%
32%
42%
67%

Satisfeito
20%
33%
43%
35%
0%

Insatisfeito
0%
0%
3%
0%
0%
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Em cada um dos gráficos, as maiores percentagens situam-se nos parâmetros Satisfeito e/ou Muito
Satisfeito, o que denota satisfação por parte dos stakeholders relativamente aos itens apresentados.

PROBABILIDADE DE RECOMENDAR O CURSO/A ESCOLA A UM AMIGO OU COLEGA

Quanto à probabilidade de recomendar os cursos profissionais a um amigo ou colega (Q1), bem com
a probabilidade de recomendar esta escola a um amigo ou colega (Q2), foi disponibilizada uma escala
de 0 a 10, onde o nível 0 corresponde a Nada provável e o nível 10 a Extremamente provável.
Responderam a estas duas questões um total de 120 stakeholders.
Obteve-se uma média de 8,13 (arredondada à centésimas) para a 1ª questão (Q1) e uma média de
8,56 (arredondada à centésimas) para a 2ª questão (Q2). Em ambas as questões o resultado obtido
ficou acima de nível 5, que corresponde a metade da escala proposta.
Para a questão Q1, 47% dos stakeholders pontuaram acima da média de 8,13 e 87% pontuaram
acima do nível intermédio 5. Para a questão Q2, 60% dos stakeholders pontuaram acima da média de
8,56 e 91% pontuaram acima do nível intermédio 5.

COLABORAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO COM A ESCOLA
Em relação à colaboração do mercado de trabalho com a escola no sentido de melhorar as
competências dos alunos, foi disponibilizada uma escala de 1 a 5, onde o nível 1 corresponde a
discordo totalmente e o nível 5 a concordo plenamente. Atendendo à tabela seguinte, verifica-se que
as maiores percentagens localizam-se para todos os stakeholders entre os níveis 4 e 5.

Docentes
Não Docentes
Formandos
Encarregado/a de Educação
Parceiros Externos

Nível 5
40%
17%
25%
10%
0%

Nível 4
50%
83%
37%
68%
100%

Nível 3
10%
0%
30%
13%
0%

Nível 2
0%
0%
7%
6%
0%

Nível 1
0%
0%
2%
3%
0%
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ASPETOS POSITIVOS / A MELHORAR
Por último, na questão de resposta aberta, apresentam-se os aspetos positivos e a melhorar que
foram mais evidenciados pelos stakeholders. Os aspetos positivos e a melhorar constantes da tabela
seguinte não seguem nenhum critério de ordenação.
ASPETOS POSITIVOS
Docentes

Melhores computadores.
Diminuir a carga horária dos formandos.

Experiência Profissional do estágio.
Preparação para o mercado de trabalho.

Diminuir a carga horária.
Reestruturar alguns conteúdos do curso.
Melhores computadores e tapetes do rato.
Internet mais rápida.
Alojamento Web gratuito para trabalhos da PAP

Experiência Profissional e Estágios.
Componente prática.
Empregabilidade.

Diminuir carga horária.
Melhorar os equipamentos e internet.
Mais auxílios económicos.
Mais Visitas de Estudos / Atividades extra aula.

Cumprimento de regras e horários
Componente prática (Estágios)
Integração no mercado de trabalho.

Estágios só no 11º e 12º anos.
Melhorar equipamento.

Integração no mercado de Trabalho.
Estágios
Aprendizagens Práticas e Técnicas.

Melhorar equipamento e internet.
Auxílios económicos.

Formandos

Encarregados
de Educação

Parceiros

Não
docentes

ASPETOS A MELHORAR

Componente Prática.
Preparação para o mercado de trabalho.
Formação de dupla certificação.
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