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Questionário de Avaliação da Formação em Contexto de Trabalho 
   

Caraterização Global da FCT 
Alunos e Tutores 

 
Os Questionários destinados aos Alunos/as e Tutores/as, com vista a avaliar a forma como decorreu a 
Formação em Contexto de Trabalho (FCT), foram aplicados, após a mesma, respetivamente, em: 

 Novembro de 2021 – Alunos do 2.º Ano; 
 Julho de 2022 – Alunos do 3.º Ano. 

 
Número total de Alunos/as respondentes: 131 (2.ºAno: 75 + 3.º Ano: 56) 
 
Percentagem total de Alunos/as respondentes: 88,5% 
 
Distribuição dos/as Alunos/as respondentes por Ano e por Curso: 
 

 
 

 
 
Dimensão das Entidades de Acolhimento: maioritariamente micro e pequenas empresas (77,1%) 
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Número total de Tutores/as respondentes: 43 
 
Percentagem total de Tutores/as respondentes: 29,1%  
 
Habilitações literárias dos/as Tutores/as: maioritariamente “Ensino Secundário” 
 

 
 
Experiência profissional dos/as Tutores/as nas Entidades de Acolhimento:  
 

 
 
Localização das Entidades de Acolhimento: 
 

 
 
 
Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito: 

 Alunos/as: 97,4% 
 Tutores/as: 99,5% 

 
 
 

Obs: desempenharam pela primeira 
vez a função de tutoria da FCT 16,3% 

dos/as Tutores/as respondentes. 

Obs: Em “Outra”, incluem-se os 
concelhos de Vila Nova de Famalicão, 

Porto, … 
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“Questionário FCT – Alunos/as” 
 
 

Resultados 
 

 

O Questionário aplicado aos/às Alunos/as dos 2.º e 3.º anos dos Cursos Profissionais, após a realização da 

FCT, era constituído por um primeiro grupo, denominado por caraterização da FCT (curso frequentado, 

ano de formação, designação da entidade de acolhimento e respetivo número aproximado de 

colaboradores), e por 4 grupos de itens de resposta obrigatória. No final do questionário estava 

disponível um campo, de resposta aberta e facultativa, para apresentação de sugestões de melhoria. 
 

Item N.º de questões 

Preparação da FCT 6 

Funcionamento da FCT 6 

Avaliação da FCT – Dimensão Pessoal 5 

Avaliação da FCT – Satisfação da Entidade de Acolhimento (Percecionada) 3 

Total 20 

                        

Inquiridos 

N.º total de Alunos/as em FCT: 148 

Número total de Alunos/as respondentes: 131 

Percentagem total de Alunos/as respondentes: 88,5% 

 

Resultados Globais 

Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito”: 97,4% 

 

Resultados Globais (% satisfeito/a + % muito satisfeito/a), por item  

Item % Satisfeito + Muito 
Satisfeito 

Preparação da FCT 96,8% 

Funcionamento da FCT 97,7% 

Avaliação da FCT – Dimensão Pessoal 97,3% 

Avaliação da FCT – Satisfação da Entidade de Acolhimento (Percecionada) 98,0% 
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Questões com maior % de respostas “Muito Satisfeito/a” 

 
 

Resultados Globais (% muito insatisfeito/a + % insatisfeito/a), por item 
Percentagem de respostas/opiniões negativas (Alunos/as com FCT) 

Item 
% Respostas negativas 

(total de alunos/as 
respondentes) 

Preparação da FCT 3,2% 

Funcionamento da FCT 2,3% 

Avaliação da FCT – Dimensão Pessoal 2,7% 

Avaliação da FCT – Satisfação da Entidade de Acolhimento (Percecionada) 2,0% 

 

71,5%

75,4%

76,9%

80,0%

81,5%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

FUNC3 - Articulação entre os vários
intervenientes (diretor/a de curso, tutor/a e

professor/a orientador/a)

FUNC4 - Número de visitas de
acompanhamento por parte do/a professor/a

orientador/a

FUNC5 - Relacionamento mantido com o/a
tutor/a

FUNC1 - Acompanhamento por parte da
entidade formadora, nomeadamente pelo/a

professor/a orientador/a

FUNC6 - Relacionamento mantido com o/a
professor/a orientador/a

As cinco questões com maior percentagem de respostas "Muito Satisfeito"
(universo total de respondentes - Alunos com FCT) 

2,0%

2,3%

2,7%

3,2%

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0%

Avaliação da FCT – Satisfação da 
Entidade de Acolhimento …

Funcionamento da FCT

Avaliação da FCT – Dimensão 
Pessoal

Preparação da FCT

% respostas negativas por item
(universo total dos respondentes - Alunos com FCT)
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Questões com maior percentagem de respostas/opiniões negativas 
(insatisfeitos/as e muito insatisfeitos/as), em cada item 

 
 

PREP5 – Entidade de Acolhimento atribuída para a FCT (Preparação da FCT): 4,6% 
PREP6 – Localização da Entidade de Acolhimento da FCT (Preparação da FCT): 4,6% 
FUNC2 –  Acompanhamento por parte da entidade de acolhimento, nomeadamente pelo/a tutor/a  
                (Funcionamento da FCT): 4,6% 
AVAP5 – Satisfação quanto à FCT realizada (Avaliação da FCT – Dimensão Pessoal): 3,8% 
PREP4 – Preparação da FCT por parte da Escola (Preparação da FCT): 3,1% 
 

 
 

PREP – Preparação da FCT 
PREP5 – Entidade de Acolhimento atribuída para a FCT 
PREP6 – Localização da Entidade de Acolhimento da FCT 
 
FUNC – Funcionamento da FCT 
FUNC2 –  Acompanhamento por parte da entidade de acolhimento, nomeadamente pelo/a tutor/a  
FUNC3 –  Articulação entre os vários intervenientes (diretor/a de curso, tutor/a e professor/a 
orientador/a) 
 
AVAP – Avaliação da FCT – Dimensão Pessoal 
AVAP4 –  Valorização da FCT numa perspetiva da tua vida profissional futura 
AVAP5 – Satisfação quanto à FCT realizada 
 
AVAE – Avaliação da FCT – Satisfação da Entidade de Acolhimento (Percecionada) 
AVAE1 – Grau de satisfação da Entidade de Acolhimento da FCT quanto ao teu desempenho 
AVAE3 – Avaliação da relação benefícios/constrangimentos, gerados pela tua FCT, para a entidade 
de acolhimento 

 
 

4,6% 4,6% 4,6%

3,1% 3,1%

3,8%

2,3% 2,3%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

PREP5 PREP6 FUNC2 FUNC3 AVAP4 AVAP5 AVAE1 AVAE3

Questões com maior percentagem de respostas negativas, em cada item 
(universo total dos respondentes - Alunos com FCT)
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As cinco questões com maior percentagem de respostas/opiniões muito negativas 
(muito insatisfeitos/as) 

 
 

 

Observações: 

As restantes 15 questões:  

 Registaram percentagem de respostas “muito insatisfeito/a” de 1,5%: 11 questões; 

 Registaram percentagem de respostas “muito insatisfeito/a” de 0,8%: 4 questões. 

 

Sugestões de Melhoria 
(13 respostas em 131 respondentes) 

 
● Nada a sugerir. / Tudo impecável. (6) 

● Melhorar a distribuição das empresas. / Colocar os alunos a estagiar nas empresas que propomos 
e não em empresas a 30 km de casa. (2) 

● Alterar o período da FCT, na medida em que após a conclusão da mesma teremos apenas 4 
semanas para a realização de testes da matéria dada nas três primeiras semanas e, como é lógico, 
passadas sete semanas a matéria está quase toda esquecida. 

● Reduzir os documentos no dossiê da FCT. 

● Estabelecer os protocolos com empresas conceituadas no mercado. 

● Ter mais em conta os horários das entidades de acolhimento para assim realizar as visitas das 
professoras. 

● Fazer o atendimento de clientes. 
 

1,5%

2,3%

2,3%

2,3%

3,1%

0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5%

FUNC2 – Acompanhamento por parte da entidade 
de acolhimento, nomeadamente pelo/a tutor/a 

(Funcionamento da FCT)

PREP6 – Localização da Entidade de Acolhimento da 
FCT (Preparação da FCT)

PREP5 – Entidade de Acolhimento atribuída para a 
FCT (Preparação da FCT)

PREP4 –Preparação da FCT por parte da Escola 
(Preparação da FCT)

AVAP5 – Satisfação quanto à FCT realizada 
(Avaliação da FCT – Dimensão Pessoal)

As cinco questões com maior percentagem de respostas muito negativas
(universo total de respondentes - Alunos com FCT ) 
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“Questionário FCT – Tutores/as” 
 
 

Resultados 
 

 

O Questionário aplicado aos/às Tutores/as dos 2.º e 3.º anos dos Cursos Profissionais, após a realização 

da FCT, era constituído por um primeiro grupo, denominado por caraterização da FCT (curso do/a 

aluno/a, ano de formação, habilitações literárias, experiência profissional e de tutoria, n.º de 

colaboradores e localização da entidade), e por 3 grupos de itens de resposta obrigatória. No final do 

questionário estava disponível um campo, de resposta aberta e facultativa, para apresentação de 

sugestões de melhoria. 
 

Item N.º de questões 

Preparação da FCT 5 

Funcionamento da FCT 5 

Avaliação do/a Tutor/a 4 

Total 14 

                        

Inquiridos 

N.º total de Entidades de Acolhimento: 64 

N.º total de Tutores/as: 148 (igual ao n.º de alunos em FCT, pois pretendia-se uma avaliação da 
satisfação por aluno/a) 

 
Número total de Tutores/as respondentes: 43 

Percentagem total de Tutores/as respondentes: 29,1% 

 

Resultados Globais 

Percentagem total de respostas “satisfeito” + “muito satisfeito”: 99,5% 

 

Resultados Globais (% satisfeito/a + % muito satisfeito/a), por item  

Item % Satisfeito + Muito 
Satisfeito 

Preparação da FCT 98,6% 

Funcionamento da FCT 100% 

Avaliação do/a Tutor/a 100% 
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Questões com maior % de respostas “Muito Satisfeito” 

 
Obs: Todas as questões obtiveram uma resposta de “Muito Satisfeito/a” superior a 51%. 

 

Resultados Globais (% muito insatisfeito + % insatisfeito), por item 
Percentagem de respostas/opiniões negativas (Tutores da FCT) 

Item 
% Respostas negativas 

(total de Tutores/as 
respondentes) 

Preparação da FCT 1,4% 

Funcionamento da FCT 0% 

Avaliação do/a Tutor/a 0% 

 

As três questões com percentagem de respostas/opiniões negativas 
(apenas insatisfeitos/as) 

 

PREP – Preparação da FCT 
PREP1 – Comunicação com a entidade formadora relativa à preparação da FCT (Preparação da FCT): 2,3% 
PREP2 – Informação recebida da entidade formadora (Escola) necessária à preparação da FCT (Preparação 

da FCT): 2,3% 
PREP4 – Entrega atempada da documentação da FCT (Preparação da FCT): 2,3% 
 

Obs: Nenhuma questão obteve a resposta de “Muito Insatisfeito/a”. 

 

60,5%

65,1%

65,1%

65,1%

69,8%

72,1%

76,7%

76,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

PREP3 - Documentação necessária para a preparação da
FCT

FUNC1 - Acompanhamento por parte da entidade
formadora

FUNC2 - Articulação entre os vários intervenientes
(aluno/a, professor/a orientador/a e tutor/a) na FCT

FUNC3 - Número de visitas de acompanhamento por parte
do/a professor/a orientador/a

AVAT2 - Acompanhamento pelo professor/a orientador/a

PREP5 - Visita de apresentação do aluno/a pelo
professor/a orientador/a

FUNC4 - Relacionamento com o/a aluno/a (estagiário/a)

FUNC5 - Relacionamento com o/a professor/a
orientador/a

As oito questões com maior percentagem de respostas "Muito Satisfeito"
(universo total de respondentes - Tutores da FCT) 
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Sugestões de Melhoria 
(5 respostas em 43 respondentes) 

 
● Nada a sugerir. / De momento nada me ocorre. (2) 

● Maior organização por parte do/a professor/a orientador/a, pois agendamentos sem confirmação 
significam que a empresa não o/a pode receber na data sugerida. 

● O professor orientador deverá verificar melhor a documentação que entregam na empresa, pois 
é um erro muito grave entregar documentos com erros e assinados pelo responsável da escola, 
principalmente, quando se trata do protocolo. 

● Iniciar FCT no 1.º ano do curso. 


