RELATÓRIO - QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS DO 9º ANO – Ajuste da oferta formativa
Ano letivo 2020/2021
Foi feito um inquérito por questionário aos alunos do 9º ano da Escola Básica 2,3 Egas
Moniz, do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda, tendo como objetivo identificar as
suas opções de inscrição no 10º ano, tanto relativamente à escolha da tipologia de ensino a
prosseguir, como do curso a escolher, de forma a ajustar a oferta formativa do agrupamento.
O questionário foi respondido por 66 alunos, num total de 114 alunos do 9º ano que
frequentam a escola.
Os resultados obtidos refletem as opções dos alunos por:
• Tipologia de ensino – Gráfico 1, construído a partir da totalidade de alunos que
responderam ao inquérito (66);
• Cursos do Ensino Profissional – Gráfico 2, construído a partir de 13 respostas;
• Cursos do Ensino Regular – Gráfico 3, construído a partir de 58 respostas.
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Gráfico 1 - Que tipologia de ensino pretende prosseguir ao
inscrever-se no 10º ano?
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Gráfico 2 - Se optar pelo ensino profissional, qual o curso que irá
privilegiar?
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TCM – Técnico de Comércio; TQA – Técnico de Processamento e Controlo de Qualidade Alimentar; TMC – Técnico de Mecatrónica; TSI – Técnico
de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos; Desp – área de Desporto; Rest – área de Restauração; Cabl – área de Cabeleireira; Bd –
área de Banda Desenhada.
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Gráfico 3 - Se optar pelo ensino regular, qual a área que irá
privilegiar?

CT – Ciências e Tecnologias; CSE – Ciências Socioeconómicas; LH – Línguas e Humanidades; AV – Artes Visuais.

A partir dos resultados obtidos, verifica-se que uma percentagem elevada dos alunos
pretende optar pelo ensino regular, sendo o curso de Ciências e Tecnologias o mais pretendido.
Relativamente aos alunos que indicaram opções por cursos do Ensino Profissional, verificase que o curso de Técnico de Comércio é o mais pretendido e que três cursos, de entre os
oferecidos pelo agrupamento, não foram referidos em qualquer resposta. Relativamente à
opção que foi dada no questionário de serem indicados outros cursos do Ensino Profissional, é
de destacar que 15,4% dos alunos expressou a área de restauração como pretendida.
É ainda de destacar que apenas 13 alunos (19,7% do total de alunos que responderam)
optaram, na sua resposta, pela possibilidade de escolha de um curso do Ensino Profissional,
refletindo a necessidade de esclarecimento dos alunos e encarregados de educação acerca dos
planos de estudos dos vários cursos, das qualificações profissionais e saídas em termos do
prosseguimento de estudos pós ensino secundário.
Assim, será relevante dar continuidade à estratégia, já iniciada no ano letivo transato, de
realização de sessões de esclarecimento acerca dos vários percursos formativos, planos de
estudo, prosseguimento de estudos de nível superior e saídas profissionais, para os alunos do
9º ano das várias escolas do concelho e seus encarregados de educação.
Guimarães, 28 de maio de 2021
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