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INTRODUÇÃO
Este estudo foi feito no âmbito da Equipa EQAVET que é uma estrutura especializada de
coordenação e acompanhamento da implementação do Quadro de Referência Europeu de
Garantia da Qualidade para a Educação e Formação Profissionais - Quadro EQAVET (European
Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training). O Quadro
EQAVET integra um ciclo de garantia e melhoria da qualidade, constituído por quatro fases,
nomeadamente planeamento, implementação, avaliação e revisão tendo em vista uma melhoria
contínua da oferta ao nível da Educação e Formação Profissional EFP, naquela que é a sua missão,
visão e intervenção.
Os resultados obtidos resultam de dois inquéritos preenchidos online, por alunos, professores
acompanhantes e entidades de acolhimento de FCT do 2º ano do Técnico Auxiliar de Saúde e do
3º ano do Técnico Auxiliar de Saúde/ Técnico de Apoio Psicossocial, e servem de fase de
monitorização e subsequente revisão.
Com base nos dados recolhidos foram elaborados gráficos síntese que procuram analisar e
perceber os pontos forte e fracos que servirão para estabelecer linhas orientadoras e planos de
ação conducentes a um maior sucesso escolar e a melhoria contínua do Ensino e Formação
Profissional.

DOCENTES | PROFESSORES ACOMPANHANTES
Os resultados obtidos resultam de dois inquéritos preenchidos online, por alunos e
professores do 1º ano do Técnico Auxiliar de Saúde, e servem de base à avaliação do ano letivo
de 2020/2021.
Nesta fase do relatório faz-se uma análise dos resultados obtidos de acordo com as cinco
dimensões em estudo, nomeadamente: “Avaliação global do planeamento e organização da
FCT”, “Comunicação com os intervenientes na FCT”, “Avaliação global das condições de
desenvolvimento da FCT”, “Grau de satisfação quanto à prestação dos alunos na FCT” e “Grau de satisfação

quanto à eficácia da FCT em preparar o aluno para o mundo do trabalho”.
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1. AVALIAÇÃO GLOBAL DO PLANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA FCT
Neste ponto foram avaliados os parâmetros: “Coordenação da FCT” e “Organização dos
documentos relativos à FCT”. Pelo gráfico abaixo, pode concluir-se que:
[A] Não houve qualquer avaliação nos dois níveis inferiores da escala definida;
[B] A avaliação é igual para todos os parâmetros e o “Muito Satisfeito” predomina de forma
demarcada.

Coordenação da FCT

8%

92%

Organização dos documentos relativos à FCT

8%

92%

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito satisfeito

2. COMUNICAÇÃO COM OS INTERVENIENTES NA FCT
Neste ponto foram avaliados os parâmetros: “Comunicação com os alunos formandos da
FCT”, “Comunicação com o tutor da Entidade de Acolhimento”, “Comunicação com o Diretor de
Curso” e “Comunicação com a equipa de professores orientadores”. Pelo gráfico abaixo, pode
concluir-se que:
[A] Não houve qualquer avaliação nos dois níveis inferiores da escala definida;
[B] A avaliação é igual para todos os parâmetros e o “Muito Satisfeito” predomina de forma
demarcada.
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Comunicação com a equipa de professores orientadores 4%

96%

Comunicação com o Diretor de Curso 4%

96%

Comunicação com o tutor da Entidade de Acolhimento 4%

96%

Comunicação com os alunos formandos da FCT 4%

96%

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito satisfeito

3. AVALIAÇÃO GLOBAL DA CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA FCT
Neste ponto foram avaliados os parâmetros: “Espaço físico”, “Horários”, “Condições de
higiene e segurança no trabalho” e “Equipamentos e utensílios de trabalho”. Pelo gráfico abaixo,
pode concluir-se que:
[A] Não houve qualquer avaliação no nível inferior da escala definida;
[B] O “Muito Satisfeito” predomina de forma demarcada em todos os parâmetros avaliados;
[C] O ponto mais sensível prende-se com “Horários” onde o “Muito Satisfeito” perde alguma
margem para o “Satisfeito” e “Pouco satisfeito” que, somados, atingem os 23% das
escolhas.

Equipamentos e utensílios de trabalho 4%

96%

Condições de higiene e segurança no trabalho 4%

96%

Horários 4%

Espaço físico

Insatisfeito

19%

77%

8%

92%

Pouco satisfeito

Satisfeito
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4. GRAU DE SATISFAÇÃO QUANTO À PRESTAÇÃO DOS ALUNOS NA FCT
Neste ponto foram avaliados os parâmetros: “Competências técnicas demonstradas” e
“Atitudes e comportamentos demonstrados”. Pelo gráfico abaixo, pode concluir-se que:
[A] Não houve qualquer avaliação nos dois níveis inferiores da escala definida;
[B] O “Muito Satisfeito” predomina de forma demarcada em todos os parâmetros avaliados;
[C] O ponto mais sensível prende-se com “Competências técnicas demonstradas” onde o
“Muito Satisfeito” perde alguma margem para o “Satisfeito” com 15% das opções.

Atitudes e comportamentos demonstrados

Competências técnicas demonstradas

Insatisfeito

8%

92%

15%

85%

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito satisfeito

5. GRAU DE SATISFAÇÃO QUANTO À EFICÁCIA DA FCT EM PREPARAR O ALUNO
PARA O MUNDO DO TRABALHO
Relativamente ao “Grau de satisfação quanto à eficácia da FCT em preparar o aluno para
o mundo do trabalho” 96% dos inquiridos assume-se como “Muito satisfeito”.

Grau de de satisfação quanto à eficácia da FCT em preparar
4%
o aluno para o mundo do trabalho

Insatisfeito

Pouco satisfeito

96%

Satisfeito

Muito satisfeito

6. SUGESTÕES
O formulário tinha disponível um campo de “Sugestões”, mas não foi registada qualquer
resposta neste sentido.
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ALUNOS EM FCT
Os resultados obtidos resultam de dois inquéritos preenchidos online, por alunos do 2º
ano do Técnico Auxiliar de Saúde e 3º ano de Técnico Auxiliar de Saúde/Técnico de Apoio
Psicossocial, servem de base à avaliação do ano letivo de 2020/2021.
Nesta fase do relatório faz-se uma análise dos resultados obtidos de acordo com as sete
dimensões em estudo, nomeadamente: “Avaliação do planeamento e organização da FCT”,
“Competências técnicas demonstradas”, “Atitudes e comportamentos demonstrados”, “Espírito de iniciativa
e autonomia demonstrados”, “Comunicação e relações interpessoais demonstrados”, “Avaliação global das
condições de desenvolvimento da FCT” e “Grau de satisfação relativamente à FCT ter proporcionado o
primeiro contacto com o exercício profissional no âmbito do curso.

1. AVALIAÇÃO GLOBAL DO PLANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA FCT
Neste ponto foram avaliados os parâmetros: “Coordenação da FCT” e “Organização dos
documentos relativos à FCT”. Pelo gráfico abaixo, pode concluir-se que:
[A] O “Muito Satisfeito” predomina de forma demarcada em ambos os parâmetros;
[B] A “Coordenação de FCT” é o ponto mais sensível onde os dois níveis inferiores da escala
atingem os 7% das opções.

Coordenação da FCT (seguros, transportes,
alimentação, etc.)

5%

Organização dos documentos relativos à FCT 2%

Insatisfeito

17%

76%

17%

Pouco satisfeito

81%

Satisfeito

Muito satisfeito

2. COMUNICAÇÃO COM OS INTERVENIENTES NA FCT
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Neste ponto foram avaliados os parâmetros: “Comunicação com os colegas da FCT”,
“Comunicação com os outros colegas da Entidade de Acolhimento”, “Comunicação com os
clientes / utentes da Entidade de Acolhimento”, “Comunicação com o professor orientador “ e
“Comunicação com o tutor da Entidade de Acolhimento”. Pelo gráfico abaixo, pode concluir-se
que:
[A] Não houve qualquer avaliação no nível “Pouco satisfeito”;
[B] O “Muito Satisfeito” predomina de forma demarcada em todos os parâmetros;
[C] O aspeto mais sensível está relacionado com “Comunicação com o professor orientador”
onde 3% optam pelo “Insatisfeito” (2 respostas em 64).
Comunicação com o tutor da Entidade de
Acolhimento

10%

Comunicação com o professor orientador 3%
Comunicação com os clientes / utentes da Entidade
de Acolhimento

90%

14%

10%

89%

Comunicação com os outros colegas da Entidade de
Acolhimento

19%

Comunicação com os colegas da FCT

19%

Insatisfeito

Pouco satisfeito

83%

Satisfeito

81%

76%

Muito satisfeito

5%

Não se Aplica

3. AVALIAÇÃO GLOBAL DA CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA FCT
Neste ponto foram avaliados os parâmetros: “Espaço físico”, “Horários”, “Condições de
higiene e segurança no trabalho” e “Equipamentos e utensílios de trabalho”. Pelo gráfico abaixo,
pode concluir-se que:
[A] O “Muito Satisfeito” predomina de forma demarcada em todos os parâmetros avaliados;
[B] O ponto mais sensível prende-se com “Horários” onde o “Muito Satisfeito” perde alguma
margem para o “Satisfeito” e “Pouco satisfeito” que, somados, atingem os 5% das
escolhas.
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Equipamentos e utensílios de trabalho 3%

22%

Condições de higiene e segurança no trabalho

2%

Horários

3%

21%

Espaço físico

2%

25%

Insatisfeito

75%

16%

Pouco satisfeito

81%

75%

71%

Satisfeito

Muito satisfeito

4. GRAU DE SATISFAÇÃO QUANTO À EFICÁCIA DA FCT EM PREPARAR O ALUNO
PARA O MUNDO DO TRABALHO
Relativamente ao “Grau de satisfação relativamente à FCT ter proporcionado o primeiro
contacto com o exercício profissional no âmbito do curso” 86% dos inquiridos assume-se como
“Muito satisfeito”.

Grau de de satisfação relativamente à FCT ter
proporcionado o primeiro contacto com o
exercício profissional no âmbito do curso

Insatisfeito

5% 10%

Pouco satisfeito

86%

Satisfeito

5. COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DEMONSTRADAS
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Neste ponto foram avaliados os parâmetros: “Demonstrei conhecimentos adquiridos na
componente curricular (módulos/UFCD)”, “Apliquei procedimentos adquiridos na componente
curricular (módulos/UFCD)” e “Adquiri novos conhecimentos / procedimentos”. Pelo gráfico
abaixo, pode concluir-se que:
[A] O “Muito Satisfeito” predomina de forma demarcada em todos os parâmetros avaliados;
[B] O ponto mais sensível prende-se com “Demonstrei conhecimentos adquiridos na
componente curricular (módulos/UFCD)” onde o “Pouco satisfeito” e o “Insatisfeito”
assumem a sua única expressão, ambos com 2% das escolhas.

Adquiri novos conhecimentos / procedimentos

Apliquei procedimentos adquiridos na componente
curricular (módulos/UFCD)

Demonstrei conhecimentos adquiridos na
componente curricular (módulos/UFCD)
Insatisfeito

6%

94%

11%

89%

2% 14%

Pouco satisfeito

83%

Satisfeito

Muito satisfeito

6. ATITUDES E COMPORTAMENTOS DEMONSTRADOS
Neste ponto foram avaliados os parâmetros: “Cumpri os deveres do aluno/formando
estabelecidos no Plano Trabalho Individual” e “Desempenhei as atividades/tarefas propostas
pelo tutor”. Pelo gráfico abaixo, pode concluir-se que:
[A] Não existem registos nos dois limites inferiores da escala;
[B] O “Muito Satisfeito” predomina de forma demarcada em ambos os parâmetros
avaliados;
[C] O ponto mais sensível prende-se com “Cumpri os deveres do aluno/formando
estabelecidos no Plano Trabalho Individual” onde o “Muito satisfeito” perde maior
margem para o “Satisfeito”, com 11%.
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Desempenhei as atividades/tarefas propostas pelo
tutor

Cumpri os deveres do aluno/formando
estabelecidos no Plano Trabalho Individual

Insatisfeito

6%

94%

11%

Pouco satisfeito

89%

Satisfeito

Muito satisfeito

7. ESPÍRITO DE INICIATIVA E AUTONOMIA DEMONSTRADOS
Neste ponto foram avaliados os parâmetros: “Demonstrei disponibilidade”, “Fui
proativo, antecipando necessidades”, “Propus soluções úteis para a resolução de problemas”,
“Fui autónomo na realização de tarefas”, “Cumpri os prazos estabelecidos para as tarefas”. Pelo
gráfico abaixo, pode concluir-se que:
[A] Não existem registos no limite inferior da escala;
[B] O “Muito Satisfeito” predomina de forma demarcada em ambos os parâmetros
avaliados;
[C] Os pontos mais sensíveis prendem-se com “Fui proativo, antecipando necessidades” e
“Propus soluções úteis para a resolução de problemas” onde o “Pouco satisfeito” atinge
os 2%.
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Cumpri os prazos estabelecidos para as tarefas
Fui autónomo na realização de tarefas
Propus soluções úteis para a resolução de
problemas

6%

94%
21%

78%

24%

75%

Fui proativo, antecipando necessidades

16%

84%

Demonstrei disponibilidade

16%

84%

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito satisfeito

8. SUGESTÕES
No que se refere a “Sugestões” não foi registada qualquer entrada.

ENTIDADES DE ACOLHIMENTO DE FCT
Os resultados obtidos resultam de dois inquéritos preenchidos online, por alunos e
professores do 1º ano do Técnico Auxiliar de Saúde, e servem de base à avaliação do ano letivo
de 2020/2021.
Nesta fase do relatório faz-se uma análise dos resultados obtidos de acordo com as cinco
dimensões em estudo, nomeadamente: “Avaliação global do planeamento e organização da
FCT”, “Comunicação com os intervenientes na FCT”, “Avaliação global das condições de
desenvolvimento da FCT”, “Grau de satisfação quanto à prestação dos alunos na FCT” e “Grau de satisfação

quanto à eficácia da FCT em preparar o aluno para o mundo do trabalho”.

1. AVALIAÇÃO GLOBAL DO PLANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA FCT PELA ESCOLA
Neste ponto foi avaliada a “Organização dos documentos relativos à FCT”. Pelo gráfico
abaixo, pode concluir-se que:
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[C] Não houve qualquer avaliação nos dois níveis inferiores da escala definida;
[D] A avaliação é igual para todos os parâmetros e o “Muito Satisfeito” predomina de forma
demarcada.

Organização dos documentos relativos à FCT

Insatisfeito

18%

Pouco satisfeito

82%

Satisfeito

Muito satisfeito

2. COMUNICAÇÃO COM OS INTERVENIENTES NA FCT
Neste ponto foram avaliados os parâmetros: “Comunicação com o Professor
Orientador” e “Comunicação com a equipa de professores orientadores”. Pelo gráfico abaixo,
pode concluir-se que:
[A] Não houve qualquer avaliação nos dois níveis inferiores da escala definida;
[B] A avaliação é igual para todos os parâmetros e o “Muito Satisfeito” predomina de forma
demarcada.

Comunicação com o professor orientador

Comunicação com os alunos formandos da FCT

Insatisfeito

7%

93%

11%

Pouco satisfeito

89%

Satisfeito

Muito satisfeito

3. AVALIAÇÃO GLOBAL DA CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA FCT
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Neste ponto foram avaliados os parâmetros: “Espaço físico”, “Horários”, “Condições de
higiene e segurança no trabalho” e “Equipamentos e utensílios de trabalho”. Pelo gráfico abaixo,
pode concluir-se que:
[A] Não houve qualquer avaliação no nível inferior da escala definida;
[B] O “Muito Satisfeito” predomina de forma demarcada em todos os parâmetros avaliados;

Equipamentos e utensílios de trabalho 4%

Condições de higiene e segurança no trabalho

Horários 4%

Espaço físico 4%

Insatisfeito

21%

75%

14%

86%

14%

82%

18%

Pouco satisfeito

79%

Satisfeito

Muito satisfeito

4. GRAU DE SATISFAÇÃO QUANTO À PRESTAÇÃO DOS ALUNOS NA FCT
Neste ponto foram avaliados os parâmetros: “Competências técnicas demonstradas” e
“Atitudes e comportamentos demonstrados”. Pelo gráfico abaixo, pode concluir-se que:
[A] O “Muito Satisfeito” predomina de forma demarcada em todos os parâmetros avaliados;
[B] O ponto mais sensível prende-se com “Competências técnicas demonstradas” onde o
“Muito Satisfeito” perde alguma margem para o “Satisfeito”.
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Atitudes e comportamentos demonstrados 4%

Competências técnicas demonstradas 4%

Insatisfeito

25%

71%

36%

61%

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito satisfeito

5. GRAU DE SATISFAÇÃO QUANTO À EFICÁCIA DA FCT EM PREPARAR O ALUNO
PARA O MUNDO DO TRABALHO
Relativamente ao “Grau de satisfação quanto à eficácia da FCT em preparar o aluno para
o mundo do trabalho” 79% dos inquiridos assume-se como “Muito satisfeito”.

Grau de de satisfação quanto à eficácia da FCT em preparar
4%
o aluno para o mundo do trabalho

Insatisfeito

Pouco satisfeito

18%

Satisfeito

79%

Muito satisfeito

6. SUGESTÕES
O formulário tinha disponível um campo de “Sugestões”, mas não foi registada qualquer
resposta neste sentido.
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