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Relatório
O presente relatório resulta dos inquéritos aplicados aos alunos no dia do diploma, 

os quais foram convidados a estarem presentes no dia 10 de janeiro de 2020 na Escola 
básica e secundária Dr. Jaime Magalhães Lima. Os alunos presentes foram encaminhados 
para uma sala,  previamente preparada para realizarem o preenchimento do inquérito. 
Obtivemos 58 respostas (41,4%), das quais, 38 (65,5%) do ensino secundário regular e, 20 
(34,5%), do ensino secundário profissional. Com esta estratégia obtivemos uma amostra 
superior, logo mais representativa, do que no ano anterior.

Relativamente ao ensino regular responderam ao inquérito 38 alunos, 23 do curso 
ciências  e  tecnologias,  11  do  curso  de  línguas  e  humanidades  e  4  do  curso  sócio-
económicas. Desses 38, 35 alunos  (92,1%) prosseguiram estudos, 25 (65,7%) prosseguiram 
para a universidade e 10 (26,3%) para o ensino universitário politécnico.  Infere-se que 3 
alunos  nem  estudam  nem  trabalham,  intitulados  de  “NemNem”.  Destes  alunos  que 
prosseguiram estudos, 3 consideram que os seus desempenhos no ensino superior são 
Muito  Bons,  24  alunos  consideram  Bom  e  8  alunos  Suficiente.  Aos  que  prosseguiram 
estudos, foi também questionado se a formação que obtiveram no ensino secundário foi 
determinante para o desempenho no ensino superior,  tendo 26 alunos respondido que 
Sim,  6 Talvez  e 3 que Não.  Dos alunos inquiridos que terminaram o ensino secundário 
regular, 36 (94,7%) não iniciaram atividade profissional e 2 (5,3%) iniciaram. Destes 2, um 
tem contrato a tempo parcial e o outro está sem contrato. Ambos referem que têm um 
Muito  Bom  desempenho  profissional.  A  estes  dois  foi  colocada  a  questão  sobre  a 
importância  da  formação que  obtiveram no ensino  secundário  na  função  que  estão  a 
desempenhar e as respostas foram Suficiente e fraca.

No que diz respeito ao ensino profissional responderam ao inquérito 20 alunos dos 
quais,  6  do  curso  profissional  técnico  de  apoio  à  gestação  desportiva,  4  do  curso 
profissional de gestão de equipamentos informáticos, 5 do curso profissional multimédia e 
5 do curso profissional de comércio. Destes 20 alunos, 5 (25%) prosseguiram estudos e 
todos foram para o ensino universitário politécnico. Destes 5 alunos, 1 considerou que o 
seu desempenho no ensino superior é Suficiente, 3 alunos  consideraram Bom e 1 Muito 
Bom.  Aos que prosseguiram estudos foi  questionado se  a  formação que obtiveram no 
ensino secundário foi determinante para o desempenho no ensino superior, tendo todos 
responderam  que  Sim.  Dos  alunos  inquiridos  que  terminaram  o  ensino  secundário 
profissional, 7 não iniciaram atividade profissional e 13 iniciaram. Destes, 1 com contrato a 
tempo integral, 5 a termo certo e 4 a tempo parcial. Quatro deles refere que tem um Muito 
Bom desempenho profissional e 9 consideram Bom. A estes 13 foi colocada a questão sobre 
a importância da formação que obtiveram no ensino secundário na função que estão a 
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desempenhar e os resultados foram 3 Muito Boa, 7 Boa e 2 Suficiente e 1 considerou Fraca. 
Oito dos 13 estão empregados em áreas afins e 5 na área do seu curso profissional. As 
empresas que têm contrato com os ex-alunos inquiridos são: “Loja do Gato Preto”, “Pingo 
Doce”,  McDonald´s”  “Oliveira  &  Irmão”  Toy´r  Us”,  “SportZone”,  “WomenSecret”  e 
Forças  Armadas  Portuguesas.  Todas  as  empresas  aqui  mencionadas  são  da  área  do 
comércio, com a excepção de duas (OLI e Forças Armadas). 

Principais conclusões
A principais conclusões a tirar deste relatório são:
-    O acesso ao ensino superior universitário continua a ser feita, maioritariamente, 

pela  via  do  ensino  regular.  O ensino  profissional  tem acesso  preferencial  ao  ensino 
superior politécnico;

-  A importância do ensino secundário foi determinante no ensino superior a 31 dos 
58 inquiridos (53,4%), tal como foi verificado no ano anterior.

- O início da actividade profissional após a conclusão do ensino secundário é mais 
evidente  na  frequência  do  ensino  secundário  profissional,  sendo  que  a  maior 
empregabilidade se verifica na área do comércio.
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