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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 

2020-2021.  

Responderam aos questionários 45,5% do total das entidades de FCT (36 

entidades num total de 79) e 45,9% do total dos formandos (82 estagiários oriundos das 

diferentes áreas do ensino profissional, num universo de 185). Da totalidade dos alunos 

inquiridos, 43,9% são do 2.ºano e, 56,1%, do 3º ano. 
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Resultados dos Inquéritos às entidades de 

formação em contexto de trabalho 

 

 

 

 



 

 

Julho de 2021 Página 5 de 17 

 

Curso do Aluno 

 

Técnico de Multimédia % 
Técnico de Auxiliar de 

Saúde  
% Técnico de Comércio % 

4 11,1 7 19,4 11 30,6 

Técnico de Desporto % 
Técnico de 

Restaurante/Bar 
%   

6 16,7 8 22,2   

 

Responderam este inquérito 36 entidades onde os 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 satisfeita e muito satisfeita. Contudo, no que 

respeita se o plano de estágio foi elaborado antecipadamente e em colaboração com a entidade, 3% das entidades 

responderam estar “pouco satisfeitas”. No entanto, as entidades sugerem um “alargamento do Período de estágio” e 

“Objetivos adequados à realidade dos estudantes”.  

B – Aluno 

 



 

 

Julho de 2021 Página 7 de 17 

 

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

muito satisfeitas. Contudo, 3% das entidades responderam que estão pouco satisfeitas com a assiduidade e 

pontualidade e, responsabilidade e autonomia dos estagiários; 6% das entidades responderam que estão pouco 

satisfeitas com a forma como o estagiário planifica e organiza o trabalho (esta percentagem está associada ao curso 

Técnico de Desporto). 

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”, 75% das entidades estão muito satisfeitas e 25% estão satisfeitas. Se “a realização do estágio se revelou 

útil para o estagiário”, 81% das entidades responderam estar muito satisfeitas e 17% estão satisfeitas; no entanto, 3% 

responderam estar pouco satisfeitas. No que toca a “os objetivos definidos no plano foram atingidos”, a maioria das 

entidades respondeu que está muito satisfeita, 75% e, 22%, responderam estar satisfeitas, contudo, 3% responderam 

que estão pouco satisfeitas. No que diz respeito à questão “é de interesse da entidade a continuidade do protocolo 

de estágio”, 83% das entidades responderam estar muito satisfeitas e 17% responderam estar 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 que frequentam o 3.ºAno 

de curso. Como ilustrado no gráfico, 61,5% responderam que tencionam e 38,5% responderam que não tencionam 

contratar o aluno. Estes últimos alegaram as seguintes razões: “Recomendaria, sim, mas de momento não estou a 

recrutar ninguém”; “não contratamos porque neste momento não estamos a admitir mais pessoal”; “Somos uma 

entidade que contrata por Concurso Publico”; “Recomendamos o aluno, no entanto no nosso caso, é necessário o 

nível de treinador de futebol para que possamos partir daí”. 

Recomendaria o aluno a alguma instituição/outro 

 

Relativamente à questão: “recomendariam os alunos a outras instituições”, 100% das entidades responderam que 

sim. 
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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  

“Não tenho sugestão de melhorias. Tudo 
funcionou bem.” 

14 
Colocar os alunos a trabalhar mais com 
Corel Draw (Técnico de Multimédia). 

1 

“Os estagiários mostraram uma grande 
maturidade e profissionalismo” (Técnico de 
Auxiliar de Saúde).  

1 
Mais tempo de estágio.  

3 

“Nada a acrescentar, apenas o desejo de 
continuação de um excelente trabalho de 
formação”. 

1 
Menos horas diárias prolongando os dias 
de estágio. 1 

  Coordenação com mais tempo 1 

 

 

“Este ano não tivemos competições, por 
isso fizeram falta situações de interação 
com outros clubes, outros atletas e 
responsáveis e o tomar conhecimento de 
funções nesse contexto” (Técnico de 
Desporto). 

1 
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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 12,2 36 43,9 16 19,5 

Técnico de Desporto % 
Técnico de 

Restaurante/Bar 
%   

16 19,5 4 4,9   

 

 

Responderam a este inquérito 82 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 82 alunos, 43,9% do 2.º ano e 56,1% do 3º ano. 
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A – Plano de Estágio 

 

Relativamente ao plano de estágio, verifica-se que 6% responderam que estão pouco satisfeitos quanto à questão “Os 

objetivos definidos no Plano de Estágio foram adequados”; para a questão “Teve oportunidade de adquirir e 

desenvolver competências”, 1% responderam que não estão nada satisfeitos e, 5%, pouco satisfeitos; para “Recebeu 

a orientação adequada para cumprir o definido no Plano de Estágio”, 5% responderam que estão pouco satisfeitos; 

2% responderam que não estão “nada satisfeitos e pouco satisfeitos” relativamente às datas de estágio; e 1% 

responderam “nada satisfeito” e 2% “pouco satisfeito” acerca da  duração do estágio. 

Contudo, podemos concluir que a esmagadora maioria respondeu em todos os itens estar muito satisfeita e satisfeita 

com o plano de estágio.  
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B –Entidade de Estágio/Tutor 

 

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

responderam “nada satisfeito” e, 4%, “pouco satisfeito” para a questão “Foi permitido colocar em prática os 

conhecimentos adquiridos no curso”; 2% responderam “pouco satisfeito” sobre “Teve integração adequada no local 

do estágio”; 1% responderam “nada satisfeito” e, 6%, “pouco satisfeito” sobre “Foi-lhe dada iniciativa para propor 

novos modos de organização do trabalho”; 5% responderam “pouco satisfeito” sobre “Facultaram as condições de 

trabalho adequadas”; 2% responderam “pouco satisfeito” sobre “Obteve a colaboração necessária das pessoas com 

quem trabalhou” e, 4%, responderam “pouco satisfeito” sobre “Obteve a colaboração necessária do Tutor durante o 

estágio”. 

Podemos concluir que a esmagadora maioria dos alunos responderam estar muito satisfeitos e satisfeitos com a 

entidade de estágio/tutor. Alegaram que não têm melhorias a propor em relação ao estágio. 
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Recomendaria a entidade de estágio? 

 

Relativamente à possibilidade de recomendar a entidade de estágio, verifica-se que 95,1% dos alunos recomendariam 

a entidade de estágio e, 4,9%, não a recomendariam, justificando que as entidades “Devem dar mais oportunidade 

aos estagiários, ensinar, ajudar”. 

Recomendaria o tutor de estágio? 

 

Pelos dados apresentados, verifica-se que 93,9% dos alunos recomendariam o tutor e, 6,1%, não o recomendariam, 

mencionando que “não sabia desempenhar a função de tutor de estágio” e “não ajudou muito, nem ensinou”.  

No entanto, podemos concluir que a esmagadora maioria 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, na sua esmagadora maioria, os alunos 

responderam estar muito satisfeitos e que não têm “nada a acrescentar”. Todavia, 2% responderam estar pouco 

satisfeito em relação a “Colaboração necessária do Orientador durante o estágio”. 

D – Avaliação Global da FCT 

 

Relativamente à avaliação global da FCT, verifica-se que 4% dos alunos responderam estar pouco satisfeitos quanto à 

qualidade do trabalho que desenvolveram, à “dinâmica e capacidade de iniciativa” e ao interesse da ESF para continuar 

a realizar estágios nos locais/Instituições onde efetuaram os estágios.  
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Contudo, pelas respostas dos alunos podemos concluir que a maioria dos alunos está muito satisfeita com a Formação 

em Contexto de Trabalho. 

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  

“Não tenho melhorias a fazer em relação a este 
estágio” 

36 
“Não sabia desempenhar a função de 
tutor de estágio” 

1 

“Recomendo muito a entidade de estágio” 
1 

“O estágio deveria durar mais tempo, e as 
visitas do orientador ao estágio deviam 
ser mais” 

1 

“Achei tudo interessante” 1 “Transporte para o local de estágio” 1 

  “Talvez conhecer melhor as entidades de 
estágio primeiro” 

1 

  “Mais tempo para fazer o relatório” 1 

  “Mais tempo de estágio” 2 

  “Menos horas de estágio por dia” 1 

  “Uma melhor organização em relação às 
ferias por parte da escola” 

1 

  “Ensinar para conseguir fazer” 1 

 

A Equipa EQAVET                                                                               

 

 
 
Felgueiras, 27 de julho de 2021                         

 

Apreciado em Conselho Pedagógico a 06/10/2021 
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