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Relatório
O presente relatório resulta dos inquéritos aplicados, via on-line (googleforms), aos 

alunos durante o mês de junho de 2021. Infelizmente este ano não foi possível concentrar 
os alunos na escola no dia do Diploma, condicionando desta forma, o número de 
respondentes. Obtivemos 39 respostas, das quais, 15 (38,5%) do ensino secundário 
científico humanístico e, 24 (61,5%), do ensino secundário profissional. O número de 
respostas foi inferior ao desejado, mas as condições assim o exigiram.

Relativamente ao ensino científico humanístico responderam ao inquérito 15 alunos, 
12 do curso ciências e tecnologias, 1 do curso de línguas e humanidades e 2 do curso 
sócio-económicas. Curiosamente, desta amostra todos os alunos prosseguiram estudos 
superiores, tendo seguido pelo ensino superior politécnico 4 (26,7%) e 11 (73,4%) para a 
universidade. Todos eles classificam a seu desempenho no ensino superior de positivo, 
contudo no que diz respeito à questão “se a formação que obtiveram no ensino secundário 
foi determinante para o desempenho no ensino superior”, pouco relevante 1, relevante 9 e 
muito relevante 5 alunos. Dos 15 respondentes apenas um tem o estatuto de trabalhador-
estudante, indicando que os restante apenas estudam.

No que diz respeito ao ensino secundário profissional responderam ao inquérito 24 
alunos dos quais, 7 (29,2%) do curso profissional técnico de apoio à gestação desportiva, 6  
(25%) do curso profissional de gestão de equipamentos informáticos, 4 (16,7%) do curso 
profissional multimédia e 7 (29,2%) do curso profissional de comércio. Destes 24 alunos, 11 
(45,8%) prosseguiram estudos superiores sendo 7 (63,6%) para o ensino universitário 
politécnico e 4 (36,4%) para o ensino superior universitário. Os 11 alunos consideraram 
que o seu desempenho no ensino superior é positivo. 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 em níveis positivos, excepto 2. 
Dos alunos inquiridos que terminaram o ensino secundário profissional e não seguiram 
estudos superiores num total de 13 (54,1%), 5 deles não iniciaram atividade profissional e 
8 (61,5%) obtiveram emprego (7 com contrato a termo e 1 sem termo). Destes 8, apenas 3 
exercem a sua profissão na área do curso profissional . As empresas que têm contrato com 
os ex-alunos inquiridos são: “Clube dos Galitos”, “Fernando Pimenta & Filhos”, 
“Inforlândia”, “Leray Merlin”,“MediaMarket”, “Sonae”, “Securitas”, “Fisola”, “Sport 
Zone”, “Porta 35” “Toys r Us” e “BurgerKing”.
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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, contudo este ano existiu um aumento de alunos a prosseguir 
estudos superiores via ensino profissional;

-  A importância do ensino secundário continua a a ter relevância no desempenho 
académico no ensino superior;

- O início da actividade profissional após a conclusão do ensino secundário é mais 
evidente na frequência do ensino secundário profissional;

- O modelo de inquirir os ex-alunos deverá, sempre que possível, ser retomado para 
o dia do Diploma, para se obter uma amostra mais fiável.
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