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Relatório do questionário de expectativas dos alunos quanto à 

escolha da escola e do curso – Ano letivo 2020-2021 

Foi aplicado, durante o mês de outubro, no âmbito da implementação do sistema de 

gestão e melhoria contínua do Ensino e Formação Profissional (EQAVET), um questionário aos 

alunos do 1º Ano que ingressaram nos cinco cursos profissionais da nossa escola sobre as suas 

expectativas quanto à escolha da escola e do curso, tendo respondido 83 alunos, num total de 

88 inscritos.  

O questionário aplicado é composto por sete questões, sendo que quatro são de resposta 

fechada (tabela 2) e duas de resposta aberta (tabela 1). 

Relativamente às razões subjacentes à escolha da Escola, 43,4% dos alunos responderam 

por indicação de amigos; 37,3% pela proximidade geográfica; 4,8% pela indicação do diretor de 

turma e, dos 83 alunos inquiridos, 24% responderam ainda “por outro motivo”, nomeadamente: 

“já andava aqui o ano passado”; “tinha o curso que eu queria”; “Porque não havia na escola”; 

“o que mais se enquadrou nos meus parâmetros”; “pela indicação da mãe”; “para tirar o curso”. 

No referente à forma como tiveram conhecimento do curso, 25,3% dos alunos 

responderam que tiveram conhecimento pelos Professores; 14,5% pelo Diretor de Turma; 8,4% 

pelo SPO; 34,9% pela publicidade e, dos 83 alunos inquiridos, 25,2% responderam ainda “por 

outro motivo”, nomeadamente: “Pela família”; “pesquisa na internet”; “pelos amigos”; “página 

web da escola”; “ é o que queria seguir”; “já conhecia”.  

Respostas 
Questões 

Número de 
alunos 

% 

Escolheu a escola 
por: 

Indicação dos amigos 36 43,4% 

Proximidade geográfica 31 37,3% 

Indicação do diretor de turma 4 4,8% 

Outro 20 24% 

Como tiveste 
conhecimento do 
Curso  

Pelos Professores 21 25,3% 

Pelo Diretor de Turma 12 14,5% 

Pelo SPO 7 8,4% 

Publicidade 29 34,9% 

Outra 19 25,2% 
Tabela 1 - Resultados do questionário aplicado aos alunos dos cursos profissionais (Questões abertas) 
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Os resultados recolhidos referentes às questões de resposta fechada estão apresentados 

abaixo (tabela 2). A maioria dos alunos inquiridos ingressou na sua primeira opção (92,8%) e não 

tenciona desistir do curso (96,4%). Na sua maioria (53,3%) os alunos gostariam de ir trabalhar 

para o estrangeiro. 

Respostas 
Questões 

Sim % Não % 
Outras 

Respostas 
% 

A escola tinha a oferta formativa que 
desejava 

79 95,2% 4 4,8%   

Foi colocado(a) na primeira opção na 
escolha do Curso 

77 92,8% 6 7,2%   

Tenciona concluir o curso 80 96,4% 3 3,6%   

Quando concluir o curso gostaria de ir 
trabalhar para o estrangeiro  

43 53,3% 37 36,7%   

Tabela 2 – Resultados do questionário aplicado aos alunos dos cursos profissionais (Questões fechadas) 

 

 

A Equipa EQAVET, 20 de outubro de 2020 


