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NOTA INTRODUTÓRIA 
 
 

O presente relatório reúne as conclusões dos questionários aplicados aos 

formandos e aos tutores da Formação em Contexto de Trabalho (FCT) no ano letivo 

2019-2020.  

Responderam aos questionários 46 entidades de FCT e 135 formandos 

(estagiários) oriundos das diferentes áreas do ensino profissional. Dos alunos inquiridos, 

35,6% são alunos do 3º ano e 64% são alunos do 2º ano. 

Devido ao plano de contingência imposto pela pandemia Covid-19, os estágios 

foram interrompidos a partir do dia 16 de março de 2020. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

RESULTADOS DOS INQUÉRITOS ÀS ENTIDADES DE 

FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 
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Curso do Aluno 
 

Técnico de Multimédia % 
Técnico de Auxiliar de 

Saúde 
 

% Técnico de Comércio % 

3 6,5 7 15,2 9 19,6 

Técnico de Restauração 
- Cozinha/ 
Pastelaria 

% 
Técnico de Apoio 

Psicossocial 
% Técnico de Desporto % 

7 15,2 5 10,9 7 15,2 

Técnico de Gestão e 
Programação de 

Sistemas Informáticos 
% 

 
 

 

 

8 17,4     

 

 

Responderam este inquérito 46 entidades onde formandos das diferentes áreas do ensino profissional realizaram a 

sua formação em contexto de trabalho. 
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A – Plano de Estágio 

 

No que concerne ao plano de estágio, a maioria das entidades está muito satisfeita. Contudo, no que respeita à 

distribuição das horas de estágio ao longo do curso, 4% das entidades estão pouco satisfeitas. Quanto à duração do 

estágio e se esta foi ajustada ao perfil do curso, 7% das entidades responderam estar pouco satisfeitas e sobre o plano 

de estágio, se foi elaborado antecipadamente e em colaboração com a entidade, 4% das entidades responderam estar 

pouco satisfeitas. Consequentemente, estes pontos merecem uma reflexão para a sua melhoria. 
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B – Aluno 

 

Relativamente às questões colocadas às entidades de FCT sobre o aluno, estas demonstram que, no geral, estão todas 

muito satisfeitas. Contudo, 9% das entidades responderam que estão pouco satisfeitas com as competências técnicas 

inerentes ao posto de trabalho e 7% das entidades responderam que estão pouco satisfeitas com a forma como o 

estagiário planifica e organiza o trabalho. 

C – Escola/Orientador 

 

Relativamente à questão colocada sobre a escola/orientador, a esmagadora maioria respondeu em todos os itens 

estar muito satisfeita.  
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D – Avaliação Global da FCT 

 

Relativamente à avaliação global da FCT, no que respeita à questão “a realização do estágio revelou-se útil para a 

entidade”, 61% das entidades estão muito satisfeitas e 39% estão satisfeitas. Se “a realização do estágio se revelou 

útil para o estagiário”, 76% das entidades responderam estar muito satisfeitas e 22% estar satisfeitas. No que toca a 

“os objetivos definidos no plano foram atingidos”, a maioria das entidades respondeu que está muito satisfeita, (61%) 

e, 35%, responderam estar satisfeitas. No entanto, 4% responderam que estão pouco satisfeitas. No que diz respeito 

à questão “é de interesse da entidade a continuidade do protocolo de estágio”, 67% das entidades responderam estar 

muito satisfeitas e 30% responderam estar satisfeitas, contudo, 2% responderam estar pouco satisfeitas.  

Em conclusão, verificamos que as entidades demonstraram estar muito satisfeitas e satisfeitas com os alunos e a 

Escola. 
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E - Tenciona contratar o aluno? 

 

Uma das questões colocadas às entidades de FCT prendia-se com a contratação dos alunos. Como é ilustrado no 

gráfico: 28,8 % destas responderam que tencionam e 71,4% responderam que não tencionam contratar o aluno. Estes 

últimos alegaram as seguintes razões: “Neste momento não poderei contratar por causa da pandemia; neste momento 

não tenho possibilidade de contratar mais ninguém”; se pudesse contratava; é necessário investir mais tempo e 

formação nos aspetos técnicos e práticos relacionados com a prescrição de exercício e atividades de ginásios; apesar 

de satisfeitos com a sua prestação, ainda não apresentam as habilitações necessárias para treinar uma equipa; neste 

momento não são necessários mais recursos humanos na nossa instituição; apenas porque de momento não estamos 

a precisar, mas não implica que posteriormente possa ser contactado pela instituição e recomendado; ponderamos a 

contratação mas o aluno pretende prosseguir os estudos; não necessitamos de mais recursos humanos”. 

Recomendaria o aluno a alguma instituição/outro 

 

 

Relativamente à questão: “recomendariam os alunos a outras instituições”, apenas 2,2% das entidades responderam 

que não, no entanto, a esmagadora maioria respondeu que sim (97,8%) com base nas seguintes razões: “competência 

e conhecimento demonstrados; a aluna está apta para exercer sem dificuldade o trabalho; a aluna demonstrou ao 

longo do estágio competências quer técnicas, quer de relacionamento interpessoal, bem como responsabilidade e 

autonomia”. 
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F - Sugestões de melhoria: Quadro Síntese (Questão aberta às entidades de FCT) 

Aspetos Positivos 
Nº de 
vezes 

referido 
Aspetos Negativos 

Nº de 
vezes 

referido 

Entidades de FCT  Entidades de FCT  

Sim recomendo a estagiária para exercer o 
trabalho sem dificuldades (tendo em conta o 
estágio). 

1 

Estágio contou com a participação de 3 
alunos, pelo que, em B, o respondido é a 
média. Estágio ser mais prolongado em 
tempo e menos intensivo. 

1 

Gostei muito de trabalhar com esta escola. 
Espero ter mais estagiários no próximo ano de 
cozinha e também de sala 

1 
Aposta na língua inglesa 

1 

Bom desempenho do papel e funções do 
estagiário dentro da entidade 

1 
O estágio ter uma maior durabilidade 

1 

Penso que será uma mais-valia tanto para as 
instituições, estagiários (as), bem como para a 
Escola. Cada vez é mais necessária a formação 
profissional para fazer face às necessidades das 
instituições e dos nossos utentes e para o 
conhecimento a nível prático do estagiário (a) é 
necessário verificar as várias práticas 
profissionais dos seus colegas. 

1 

O tempo de estágio deve ser mais 
alargado, os objetivos devem ser 
adequados à matéria abordada no 
período letivo e vice-versa. Melhorar as 
ferramentas de ensino para os planos de 
estágio a que se submetem. Integrar no 
ensino técnicas direcionadas aos objetivos 
gerais da componente desportiva dos 
atletas. 

1 

Dentro de tudo o que foi estipulado correu tudo 
dentro do normal, agora é preciso haver 
continuidade. 

1 
Melhor distribuição de horas para o 
estagiário não sofrer muita carga horária 
diária 

1 

A experiência no mercado de trabalho irá trazer 
as melhorias que faltam à aluna, o essencial a 
aluna já adquiriu. 

1 
Mais tempo de estágio nas empresas. 

1 

Tudo se realizou como esperado e com e devido 
sucesso 1 

Mais aulas práticas na escola; Aumento da 
duração de estágio; Distribuição da carga 
horária ao longo do ano letivo 

1 

Estou muito satisfeito com a qualidade dos 
estagiários ao longos destes anos de parceria. 

1 
Aumento da frequência de entrega de 
relatórios (quinzenal). 

1 

  Aumentar as horas de estágio no 12ºano 1 

  Estágios com maior duração e sem 
Intercâmbios pelo meio. 

1 

  Neste caso, foram realizadas poucas horas 
de estágio, pois entramos em estado de 
calamidade/emergência. Gostaríamos de 
realizar novamente o estágio para que 
possamos demonstrar todas as áreas da 
nossa empresa, o que não deu tempo para 
o realizar. 

1 

  Os estagiários terem mais tempo de 
estágio. 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DOS INQUÉRITOS AOS ALUNOS SOBRE A FORMAÇÃO EM 

CONTEXTO DE TRABALHO 
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Curso do Aluno 

Técnico de Multimédia % 
Técnico de Auxiliar de 

Saúde 
 

% Técnico de Comércio % 

10 7,4 33 24,4 35 25,9 

Técnico de 
Restauração - Cozinha/ 

Pastelaria 
% 

Técnico de Apoio 
Psicossocial 

% Técnico de Desporto % 

4 3 18 13,3 32 23,7 

Técnico de Gestão e 
Programação de 

Sistemas Informáticos 
% 

Técnico de 
Cozinha/Pastelaria 

% 
 

 

1 0,7 2 1,5   

 

 

Responderam a este inquérito 135 alunos a realizar a sua formação em contexto de trabalho nas diferentes áreas do 

ensino profissional. 

Os/as alunos(as) frequentam que ano/s de escolaridade 

 

Responderam a este inquérito 135 alunos, dos quais 35,6% são alunos do 3º ano e 64% são alunos do 2º ano. 
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A – Plano de Estágio 

 

Relativamente ao plano de estágio, verifica-se que 2% dos alunos estão “nada satisfeitos” e 5% dos alunos estão 

“pouco satisfeitos”. Quanto às datas de estágio, foram adequadas, contudo, verifica-se que 2% dos alunos estão nada 

satisfeitos e 1% dos alunos está pouco satisfeito no que respeita “A duração do estágio foi ajustada ao perfil do curso”.  

Podemos concluir que os alunos, na sua maioria, estão satisfeitos e muito satisfeitos com o seu plano de estágio. 

B –Entidade de Estágio/Tutor 

 

Relativamente à questão colocada aos alunos sobre a entidade de estágio/tutor, verifica-se que 1% dos alunos 

responderam estar nada satisfeito e 1% está pouco satisfeito no que respeita à questão “Foi-lhe dada iniciativa para 

propor novos modos de organização do trabalho”. Verifica-se também que 4% dos alunos responderam estar pouco 

satisfeitos sobre “Obteve a colaboração necessária do Tutor durante o estágio”. Contudo, podemos concluir que a 

esmagadora maioria dos alunos está muito satisfeita com a entidade de estágio/tutor.  
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Recomendaria a entidade de estágio? 

 

Uma outra questão colocada aos alunos colocava a possibilidade de recomendar a entidade de estágio. Verifica-se que 

93,3% dos alunos recomendariam e 6,7% não recomendariam a entidade de estágio, alegando “Por norma os 

estagiários nas entidades de estágio não são muito valorizados” e “nesta entidade a relação dos estagiários com a 

orientadora da instituição não foi a melhor”; “desiludida com o estágio”; “a entidade não estava preparada para 

receber estagiários”; “precisa de melhores instalações”; “Preocupam-se demasiado com a limpeza do local de 

trabalho”, e “alguns funcionários preocupam-se pouco em incutir novas matérias e conceitos no estagiário”. 

Recomendaria o tutor de estágio? 

 

Uma outra questão colocada aos alunos prendia-se com a recomendação do tutor de estágio. Pelos dados 

apresentados, verifica-se que 97% dos alunos recomendariam o tutor e 3% não recomendariam o tutor de estágio 

mencionando que “poderia ter sido mais compreensiva ao longo do período de estágio; porque ele não percebe nada”. 

No entanto, podemos concluir que a maioria esmagadora dos alunos está muito satisfeita com os tutores de estágio. 
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C – Escola/Orientador 

 

Relativamente à questão colocada sobre a escola/orientador verifica-se que 1% dos alunos responderam “estar nada 

satisfeitos” e 1% “estar pouco satisfeito” quanto a “Colaboração necessária do Orientador durante o estágio”. Verifica-

se ainda que 1% dos alunos responderam estar nada satisfeitos e 1% dos alunos responderam estar pouco satisfeitos 

quanto a “A coordenação entre o Orientador e a entidade de estágio”.  

No entanto, a esmagadora maioria dos alunos respondeu em todos os itens estar muito satisfeita.   

D – Avaliação Global da FCT 

 

Relativamente à avaliação global da FCT, a maioria dos alunos está muito satisfeita com a Formação em Contexto de 

Trabalho. 
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E - Sugestões de melhoria: Quadro Síntese (Questão aberta aos alunos sobre FCT) 

Aspetos Positivos 
Nº de 
vezes 

referido 
Aspetos Negativos 

Nº de 
vezes 

referido 

Alunos de FCT  Alunos de FCT  

Nada a referir…correu tudo bem…achei tudo 
muito bom 

32 
Mais tempo de estágio e menos horas 
diárias 

7 

Estou completamente satisfeito com tudo. 
1 

Melhor acompanhamento do professor 
orientador. 

3 

É um curso muito fixe  Mais opções de instituições 1 

Este último além de ter sido encurtado por causa 
da pandemia foi ótimo a todos os níveis 

1 Maior preparação para o estágio 
1 

Recomendo o lugar de estágio 1 Horas de estágio melhor divididas 1 

Foi uma experiência boa! 1 Na minha opinião, pelo menos no 12º ano 
devia ser a escola a arranjar estágio para 
todos os alunos, estágios esses que 
poderiam garantir o futuro dos alunos. 

1 

  Melhor adequação dos transportes 1 

  Existe alguma falta de organização em 
relação aos orientadores e falta de 
resposta por parte dos mesmo às dúvidas 
existentes. 

1 

  Facultar transportes aos estagiários 1 

  Analisar melhor as temáticas dos locais de 
estágio 

1 

  Podia haver estágio no 10.º ano  

    

    

 

 


