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20_21 - Grau de satisfação dos alunos do Ensino Profissional 

1. Indique o curso que frequenta

2. Indique o ano que frequenta

3. Idade

 Forms(https://www.office.com/launch/forms?auth=2)  M

95
Respostas

19:56
Tempo médio de conclusão

Fechado
Estado

Curso Técnico de Eletrónica, A… 46

Curso Técnico de Turismo 39

Curso Técnico Auxiliar de Saúde 10

10º 34

11º 30

12º 31

15 anos 7

16 anos 23

17 anos 23

18 anos 29

mais de 18 anos 13

https://www.office.com/launch/forms?auth=2


09/07/2021 20_21 - Grau de satisfação dos alunos do Ensino Profissional (Editar) Microsoft Forms

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=p0573%40aert3.pt&lang=pt-PT&origin=OfficeDotCom&route=Star… 2/10

4. Refira o grau de satisfação com o espaço de sala de aula.

5. Refira o grau de satisfação com os espaços de convívio ( bar, sala de alunos, learning street).

6. Refira o grau de satisfação com os espaços exteriores.

7. Refira o grau de satisfação com os serviços prestados pelos serviços administrativos.

8. Refira o grau de satisfação com os serviços prestados pelos serviços de papelaria.

3.79
Número Médio

95
Respostas

3.75
Número Médio

95
Respostas

3.84
Número Médio

95
Respostas

3.78
Número Médio

95
Respostas

4.03
Número Médio

95
Respostas
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9. Indique as condições que considera fundamentais para o seu sucesso educativo.

10. Refira o grau de satisfação relativo aos seguintes parâmetros , usando uma escala de 1 a 5, em
que 1 corresponde a pouco satisfeito e 5 a muito satisfeito.

Qualidade das aprendizagens … 73

Qualidade das relações interp… 58

Apoio prestado pelos docente… 56

Equipamentos tecnológicos as… 63

Carácter prático do curso 64

Qualidade dos recursos educa… 48

1 2 3 4 5

Qualidade das aprendizagens desenvolvidas

Qualidade dos recursos educativos disponibilizados
pelos docentes aos alunos

Apoio prestado pelos docentes aos alunos nas suas
dificuldades

Qualidade das relações interpessoais (aluno-aluno)

Qualidade das relações interpessoais (aluno-
professor)
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11. Selecione o grau de relevância da(s) caraterística(s) que considera fundamentai(s) na função do
DT, usando uma escala de 1 a 5, em que 1 = pouco relevante e 5 = muito relevante.

12. Refira o grau de satisfação com o apoio/acompanhamento por parte do DT.

13. Disponibilidade para acompanhar os alunos em FCT

14. Refira o grau de satisfação com o apoio/acompanhamento por parte do DC.

1 2 3 4 5

Capacidade de mediação de problemas

Capacidade de comunicação com os alunos, docentes
e Encarregados de Educação (EE).

Disponibilidade para acompanhar os alunos

Capacidade de liderança

4
Número Médio

95
Respostas

1 2 3 4 5

Capacidade de mediação de problemas

Disponibilidade para acompanhar os alunos em FCT

Capacidade de mediação entre o aluno e a entidade
de FCT

Capacidade de gestão dos recursos( físicos e
humanos) inerentes ao curso

4.11
Número Médio

95
Respostas
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15. Nas aulas com que frequência, os professores, utilizam as seguintes estratégias?

16. Com que frequência, os professores utilizam os seguintes recursos para apoiar os alunos na
sua aprendizagem.

Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre

Trabalho de grupo/pares

Debate

Trabalho de projeto

Trabalho de pesquisa

Aula com recurso a ferramentas digitais

Aula expositiva

Aula invertida

Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre

Manuais físicos e virtuais

Envio de materiais complementares ao estudo
elaborados pelo professor.

Propostas de editoras online (por exemplo, escola
virtual, ...)

Envio de vídeos preparados pelo professor

Recursos partilhados na internet.

Simulações.

Jogos digitais
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17. Existe um espaço online onde pode encontrar as suas tarefas, atividades, horários e recursos e
comunicar com os seus professores

18. Os meus professores disponibilizam materiais online sobre novos tópicos que eu devo
preparar previamente e depois utilizamos o tempo de aula para discussões, trabalho de
grupos, etc.

19. Utilizo as tecnologias digitais que me ajudam a lidar com os desafios e para pedir ajuda
quando temos dificuldades na nossa aprendizagem?

20. Classifique numa escala de 1 a 5, a frequência com que os professores fornecem "Rubricas de
avaliação" quando propõe uma tarefa aos alunos.

21. Indique se o DT informou sobre o cronograma de trabalho em contexto virtual, com horários
pré-estabelecidos.

3.99
Número Médio

95
Respostas

3.97
Número Médio

95
Respostas

4
Número Médio

95
Respostas

3.75
Número Médio

95
Respostas

Sim 92

Não 3
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22. Indique as plataformas utilizadas no contacto com os professores.

23. Com que frequência, o professor, utilizou os seguintes recursos, para apoiar os alunos na sua
aprendizagem, no ensino a distância

24. Indique a percentagem da sua assiduidade, nas aulas síncronas.

Moodle 49

Microsoft Teams 95

Google Classroom 5

Correio eletrónico 34

WhatsApp 17

Sistemas de vídeoconferência 14

Outros 6

Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre

Manuais físicos e virtuais

Materiais complementares ao estudo elaborados pelo
professor.

Recursos digitais criados pelas editoras (ex; Escola
Virtual)

Envio de vídeos preparados pelo professor

Recursos partilhados na internet.

Nada

0-25% 1

26-50% 6

51-75% 10

76-100% 78
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25. Indique o grau de motivação nas aulas síncronas

26. Indique a percentagem do cumprimento das tarefas propostas pelos professores.

27. Indique se recebeu feedback, por parte do professor, das tarefas realizadas e do trabalho
desenvolvido.

28. Indique como decorreram as aprendizagens, durante ensino a distância.

3.46

Número Médio

95

Respostas

0% 0

1-25% 1

26-50% 4

51-75% 16

76-99% 38

100% 36

Sim 67

Não 0

Às vezes 28

Tive muitas dificuldades em a… 11

Tive algumas dificuldades em … 50

Tive facilidade em aprender. 34
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29. Se teve dificuldades em aprender durante o E@D, indique as principais razões.

30. Classifique de 1 a 5, de um modo geral, o seu grau de satisfação relativamente à
implementação do plano de ensino a distância (E@D) no AERT3

31. Apresente sugestões de melhoria para o ensino profissional no agrupamento

32. Refira os aspetos mais e menos positivos da frequência deste curso.

Horário demasiado sobrecarre… 30

Duração das sessões síncrona… 47

Conteúdos demasiado aprofu… 19

Dificuldade em aceder a algu… 24

Dificuldade em esclarecer dúvi… 34

Falta de empenho 39

Falta de equipamento adequa… 9

3.76
Número Médio

95
Respostas

Respostas Mais Recentes
"Na minha opinião acho que o ensino profissional podia melhorar alg…

"Horários menos sobrecarregados e mais aulas praticas."

"Penso que não há nada a melhorar "

94
Respostas

Respostas Mais Recentes
0

Respostas
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33. Indique as expetativas que tem para a formação em contexto de trabalho, que irá realizar no
próximo ano letivo.

Aumentar a minha formação 68

Aplicar os conhecimentos teór… 52

Conseguir um emprego 68

Ajudar os outros 47

Fazer novos amigos 42

Estabelecer boas relações co… 51

Ter boa nota de FCT 62


