Inquérito aos EE de Alunos do Ensino Profissional
Monitorização dos resultados
No âmbito do EQAVET (Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação
Profissionais), com o objetivo de fazer uma breve caracterização e avaliar o grau de satisfação dos Encarregados de
Educação (EE) dos alunos da Escola Secundária da Trofa relativamente ao Curso do Ensino Profissional frequentado,
estes foram inquiridos, por questionário online, entre maio e junho de 2021.
Seguidamente apresenta-se uma análise dos resultados obtidos.
Total de respostas = 17

1. Curso Profissional que o/a/ seu/sua educando/a frequenta:

Dos Encarregados de Educação que responderam, 41,2% (7) têm o/a seu/sua educando/a a
frequentar o Curso Profissional Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos; 23,5%
(4) a frequentar o Curso Técnico Auxiliar de Saúde; 17,6% (3) a frequentar o Curso Técnico de
Desporto; 11,8% (2) a frequentar o Curso Técnico de Comércio; 5,9% (1) a frequentar o Curso
Técnico de Secretariado.

2. Ano que o/a seu/sua Educando/a frequenta:
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Dos Encarregados de Educação que responderam, 52,9% (9) têm os/as seus/suas educandos/as a
frequentar o 1º ano, 29,4% (5) a frequentar o 2º ano e 17,6% (3) o 3º ano.

3. Teve conhecimento da existência dos cursos profissionais através de:

Dos Encarregados de Educação respondentes 52,9% (9) tiveram conhecimento da existência dos
cursos profissionais através do Psicólogo/Professor/Outro técnico da Escola; 17,6% (3) através de
Outros pais/familiares e com igual percentagem através de Amigos/colegas/vizinhos; 11,8% (2)
através de Ação de divulgação na escola.

4. Indique as três (3) principais razões para o/a seu/sua Educando/a estar a frequentar um
curso profissional:

Quando inquiridos sobre as três principais razões para o/a educando/a estar a frequentar um curso
profissional, os Encarregados de Educação repartem as suas respostas da seguinte forma: Gostar da
área profissional e Ficar melhor preparado para entrar no mundo do trabalho foram preferidas por
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58,8% (10) dos respondentes; Ser uma formação de carácter mais prático obteve 35,3% (6) das
respostas; Arranjar emprego com mais facilidade e Haver boa aceitação por parte das entidades
empregadoras relativamente aos candidatos com cursos profissionais lecionados nesta Escola foram
apontadas por 23,5% (4) dos Encarregados de Educação; Aprender uma profissão, Ter demonstrado
vontade em ingressar no mundo do trabalho após a conclusão do 12º ano e O meu educando ter
sido aconselhado pelo/a Psicólogo/a da Escola que frequentava foram razões referidas por 17,6%
(3) dos Encarregados de Educação.

5. O curso profissional que o/a seu/sua Educando/a está a frequentar foi a primeira escolha?

Um número significativo dos respondentes (13) 76,5% referem Sim e 23,5% (4) referem Não.

6. Se respondeu Não à questão anterior indique o principal motivo:

Dos Encarregados de Educação que responderam Não (23,5% [4]), três indicaram como motivo O
curso que o meu educando mais gostava tem disciplinas onde sente mais dificuldades e um indicou
Não havia vaga no curso que pretendia.
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7. Quando o/a seu/sua Educando/a optou pelo curso que frequenta já conhecia as saídas
profissionais?

Das respostas obtidas, 58,8% (10) dos Encarregados de Educação afirmou estar bem informado das
saídas profissionais e os restantes 41,2% (7) afirmaram ter alguma informação.

8. Classifique a formação ministrada ao/à seu/sua Educando/a.

Uma percentagem significativa dos Encarregados e Educação respondentes, 76,5% (13),
classificaram a formação ministrada ao/à/ seu/sua educando/a como Muito Boa e Boa.
9. Classifique a importância da Formação em Contexto de Trabalho (estágio).
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Os Encarregados de Educação dão grande importância à FCT, pois 88,2% (15) dos respondentes
consideram-na muito importante e os restantes, 11,8% (2), consideram-na importante.

10. Recomendaria aos filhos dos seus amigos e familiares a opção por um curso profissional?

Na linha das respostas à questão anterior, a mesma percentagem de encarregados de educação que
respondeu muito importante (88,2% [15]), aconselharia aos filhos dos seus amigos e familiares a
optar por um curso profissional, enquanto os restantes (11,8%[2]) talvez o fizesse.

Justificação da resposta à questão anterior:
Sendo uma questão de resposta opcional, obtiveram-se oito respostas, que se transcrevem
seguidamente, e que vêm corroborar a opinião muito favorável que a maioria transmite sobre a
importância do ensino profissional, pelo facto de ser um ensino prático, preparar para ingressar no
mundo trabalho e/ou prosseguir estudos.
−

Caso seja de agrado algo mais específico sem dúvida que apontaria essa opção

−

Porque na minha opinião é um ótimo curso e tem muita saída profissional

−

Porque é uma opção boa para se ser alguém na vida. (Trabalho)

−

Porque sinto que num curso profissional é ensinado aos alunos aquilo que irão usar no futuro.
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−

Porque é uma mais valia para mais tarde ter um bom emprego

−

Pela sua vertente prática

−

Porque os educandos se preparam para uma profissão e permite concorrer ao ensino superior.

−

Simplesmente acho que todos merecem um bom curso se se aplicarem para isso e este estágio pode
ensinar muitos destes jovens a terem responsabilidade, noção do trabalho, aprenderem e estarem
mais bem preparados para o mundo do trabalho e para o seu emprego futuro por isso sim
recomendaria um curso profissional porque abre muitas portas no futuro.
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