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Introdução 
 

De forma a avaliar o nível de conhecimento dos diversos intervenientes no processo 

educativo das ofertas formativas do Agrupamento de Escolas de Murça, bem como ouvir 

a sua opinião acerca das mesmas, a Equipa EQAVET solicitou o preenchimento de um 

questionário às instituições parceiras, ao pessoal docente, ao pessoal não docente, aos 

alunos e aos encarregados de educação. 

 

Com estes questionários pretendeu-se conhecer o grau de conhecimento dos membros 

da comunidade educativa relativamente ao ensino praticado na escola, à perceção que 

têm sobre o seu funcionamento global e sobre o relacionamento que mantêm com toda 

a comunidade educativa. 

 

Metodologia 
 

Todos os questionários foram respondidos online pelos diferentes membros, à exceção 

do pessoal não docente em que o registo se processou em papel, de forma anónima e 

confidencial. 

Visando otimizar o número de questionários entregues e respondidos, foi utilizado o 

seguinte procedimento: 

a) As Instituições parceiras, o pessoal docente, os alunos e os PEE preencheram os 

inquéritos por questionários, online, através de um link dirigido e enviado pela 

plataforma Office 365 ou por link enviado por correio eletrónico institucional. 

b) O pessoal não docente, preencheu os seus questionários em papel, sendo estes 

posteriormente tratados informaticamente. 

N.º de questionários respondidos: 

• Num universo de 5 Instituições parceiras responderam 5: 100% de respostas. 

• Num universo de 94 docentes, responderam 37: 39% de respostas;  

• Num universo de 15 não docentes, responderam 10: 67% de respostas; 
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• Num universo de 73 discentes, que no momento frequentavam o 8.º e o 9.º ano 

de escolaridade, responderam 30: 41% de respostas; 

• Num universo de 73 encarregados de educação de alunos do 8.º e o 9.º ano de 

escolaridade responderam 12: 16% de respostas; 

 

Instituições Parceiras 
 

60% das Instituições parceiras, que responderam ao inquérito, consideram que a 

divulgação da oferta educativa/formativa do Agrupamento é adequada e o mesmo valor 

(60%) afirma ter conhecimento dessas mesmas ofertas. 80% das Instituições parceiras 

reconhecem diferenças entre o ensino geral e o ensino profissional. 100% das 

instituições parceiras sabe que o ensino profissional, também, permite o ingresso no 

ensino superior, mas 40% não concorda que isso ocorra. É perceção das Instituições 

parceiras que a área de eletrónica e automação bem como as áreas de saúde e trabalho 

social, são as ofertas formativas mais convenientes ao tecido empresarial. 
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Docentes 
 

92% dos docentes consideram que a divulgação da oferta educativa/formativa do 

Agrupamento é adequada. Quando questionados sobre o conhecimento dessas mesmas 

ofertas, 81 % afirma conhecê-las. 92,0% dos docentes reconhecem diferenças entre o 

ensino geral e o ensino profissional. Apenas 24% dos docentes concorda que o ensino 

profissional não deve ser frequentado por alunos que pretendam prosseguir estudos e 

94,5% sabe que o ensino profissional permite o ingresso no ensino superior, como é 

verificável nas questões 5 e 6. É perceção dos docentes que a área de saúde, bem como 

as áreas de eletrónica e automação e de trabalho social e orientação, são as ofertas 

formativas mais convenientes às necessidades do mercado. 
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Pessoal Não Docente 
 

89% do pessoal não docente considera que a divulgação da oferta educativa/formativa 

do Agrupamento é adequada. Quando questionados sobre o conhecimento dessas 

mesmas ofertas, 90 % afirma conhecê-las. 70% do pessoal não docente reconhece 

diferenças entre o ensino geral e o ensino profissional. Apenas 30% do pessoal não 

docente concorda que o ensino profissional não deve ser frequentado por alunos que 

pretendam prosseguir estudos e 80% sabe que permite o ingresso no ensino superior, 

como é verificável nas questões 5 e 6. É perceção do pessoal não docente que as áreas 

de saúde e floricultura e jardinagem são as ofertas formativas mais convenientes às 

necessidades do mercado. 
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1. Considera que a divulgação da oferta educativa/formativa do Agrupamento de Escolas 

de Murça é adequada? 

 

2. Conhece as ofertas educativas e formativas que o Agrupamento de Escolas de Murça 

oferece aos alunos? 

 

3. Sabe se existe diferença entre os cursos de ensino geral e os cursos de ensino 

profissional? 
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4. Tem conhecimento que no final do 9.º ano os formandos podem optar pelos seguintes 

cursos? 

 

5. Concorda que só os alunos que não querem frequentar o Ensino Superior é que devem 

escolher um curso profissional? 

 

6. Um aluno que frequente um curso profissional pode ingressar no ensino superior? 
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7. Tendo em consideração as necessidades do mercado, que curso profissional deve ser 

ponderado? 

 

Alunos 
 

87% dos alunos conhece as ofertas educativas e formativas que o Agrupamento de 

Escolas lhes oferece e considera que a sua divulgação é adequada. 57% dos alunos 

manifestaram que estão interessados em participar nas ações de informação sobre 

Orientação Escolar e Profissional que os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO), do 

Agrupamento de Escolas de Murça, promovem todos os anos e que são dirigidas aos 

alunos. 93% dos alunos reconhecem diferenças entre o ensino geral e o ensino 

profissional e 70% sabem que o ensino profissional permite o ingresso no ensino 

superior. Apenas 30% dos alunos concorda que o ensino profissional não deve ser 

frequentado por alunos que pretendam prosseguir estudos. Se pudessem escolher, no 

final do 9.º ano, 54% dos alunos optaria pelo Curso Científico-Humanístico de Ciências e 

Tecnologias. É também perceção dos alunos que a área de Saúde, de Trabalho Social e 

Orientação e de Eletrónica e Automação são as ofertas formativas mais convenientes 

tendo em conta as necessidades do mercado. 
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Pais e Encarregados de Educação 
 

58% dos pais/encarregados de educação (PEE) conhece as ofertas educativas e 

formativas que o Agrupamento de Escolas oferece aos alunos e 67% considera que a sua 

divulgação é adequada. 58% dos PEE manifestaram que não estão interessados em 

participar nas ações de informação sobre Orientação Escolar e Profissional que os 

Serviços de Psicologia e Orientação (SPO), do Agrupamento de Escolas de Murça, 

promovem todos os anos e que são dirigidas aos alunos. 92% dos PEE reconhecem 

diferenças entre o ensino geral e o ensino profissional e sabem que o ensino profissional 

permite o ingresso no ensino superior. Apenas 17% dos PEE concorda que o ensino 

profissional não deve ser frequentado por alunos que pretendam prosseguir estudos. Se 

pudessem escolher, no final do 9.º ano, 67% dos PEE optaria pelo Curso Científico-

humanístico de Ciências e Tecnologias para o seu educando. É também perceção dos 

PEE que a área de Saúde e de Eletrónica e Automação são as ofertas formativas mais 

convenientes tendo em conta as necessidades do mercado. 
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Conclusão 
 

A maioria dos membros da comunidade educativa têm um bom conhecimento das 

ofertas educativas e formativas que o Agrupamento de Escolas oferece aos alunos (81 a 

90%) e considera que a sua divulgação é adequada (87 a 92%). No entanto, as 

instituições parceiras e os PEE apresentam valores mais baixos - 60/67% e 58/60%, 

respetivamente, pelo que será importante criar uma estratégia de comunicação mais 

eficiente para estes membros da comunidade educativa.  

57% dos alunos manifestaram que estão interessados em participar nas ações de 

informação sobre Orientação Escolar e Profissional que os Serviços de Psicologia e 

Orientação (SPO), do Agrupamento de Escolas de Murça, promovem todos os anos e 

que são dirigidas aos alunos.  



 

 pág. 15 

A maioria dos membros da comunidade educativa reconhece que há diferenças entre o 

ensino geral e o ensino profissional e sabe que o ensino profissional permite o ingresso 

no ensino superior. Só uma minoria concorda que o ensino profissional não deve ser 

frequentado por alunos que pretendam prosseguir estudos (este valor é mais alto nas 

instituições parceiras - 40%).  

Se pudessem escolher, no final do 9.º ano, 54% dos alunos optaria pelo Curso Científico-

Humanístico de Ciências e Tecnologias.  

A área de saúde, bem como as áreas de eletrónica e automação e de trabalho social e 

orientação, são as ofertas formativas que os membros da comunidade educativa 

acharam mais convenientes às necessidades do mercado.  
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