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Objetivos 

As diferentes reuniões de Focus Group tiveram com objetivos: 

- Informar os stakeholders sobre o Sistema de Garantia da Qualidade; 

- Refletir com os diferentes stakeholders sobre as práticas em uso na EPN, tendo por base o referêncial 

EQAVET. 

Metodologia adotada 

Os elementos de cada Focus Group foram selecionados de acordo com os seguintes critérios: 

- Focus Group representantes de empresas da região - empresas que colaboram com a EPN na realização 

da Formação em Contexto de Trabalho; 

-  Focus Group Encarregados de Educação - o representante dos pais/encarregados de educação de cada 

turma; 

- Focus Group Alunos - os delegados e subdelegados de cada turma; 

-  Focus Group Colaboradores - colaboradores da EPN; 

-  Focus Group Professores - psicóloga; coordenador do centro de recursos; diretor de turma de cada turma 

da EPN; e diretor de cada curso ministrado na EPN. 

Iniciaram-se as diferentes reuniões com a apresentação dos diferentes intervenientes. De seguida, foi feita uma 

breve apresentação do que se pretendia com estas reuniões. 

Após esta breve apresentação foram colocadas questões às quais os diferentes intervenientes responderam. 
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Stakeholders Externos 

Representantes de empresas da região: 

• Consideram importante a EPN estar enquadrada no Sistema e Garantia da Qualidade? 

- Sim, é muito importante. 

- Todas as escolas deveriam estar integradas neste sistema. 

• Quando aceitam estagiários da nossa escola para desenvolver a FCT na vossa empresa, têm a 

preocupação/necessidade em conhecer melhor a nossa escola? 

- Sim, temos necessidade. 

- A EPN está sempre disponível e desenvolve um trabalho de qualidade. 

• Considera que os alunos têm competências para desenvolver com facilidade a FCT? Estes alunos estão 

aptos a ingressar no mundo do trabalho? 

- Os alunos da EPN têm competências sociais e organizacionais, são responsáveis. 

- Estão aptos a ingressar no mercado de trabalho, pois os alunos são bem preparados. 

• A oferta formativa da EPN está adequada para as necessidades locais, regionais, nacionais e europeias? 

Responde às exigências do mercado de trabalho? Participam na auscultação para a definição da oferta 

formativa? 

- A oferta está adequada a nível nacional, a nível local nem tanto pois não há trabalho em nenhuma área. Estamos 

inseridos numa zona de interior em que o governa não atua de forma a haver desenvolvimento. 

- É importante haver uma auscultação. 

Encarregados de Educação: 

• Consideram importante a EPNervir estar inserida no Sistema de Garantia da Qualidade? Tem 

conhecimento dos resultados obtidos pela EPN? Colabora na sugestão de melhoria? 

• Costumam visitar a página/site da nossa escola, por forma a lerem os documentos inerentes ao 

processo de qualidade da EPNervir? 

• Consideram que a metodologia de ensino praticado na EPNervir, prepara os vossos Educandos para o 

futuro, quer profissional, quer social? 

Os representantes dos encarregados de educação foram convocados para uma reunião online, no entanto não 

compareceram. Posteriormente com o objetivo de os mesmos participarem no Focus Group foi enviado por email 

o questionário. Apesar da tentativa continuaram sem responder. 
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Desta forma, constata-se um desinteresse por parte dos Encarregados de Educação da vida escolar dos seus 

educandos apesar de toda a insistências por parte da escola em motivar os Encarregados de Educação em 

participar na vida escolar dos seus filhos. 

Stakeholders Internos 

Alunos 

• Por que motivos escolheram a nossa escola e o curso que frequentam? 

- Escolhi a EPNervir porque na altura deram-me um feedback bastante positivo. 

- Foi-me aconselhado por familiares. 

- Sempre tive interesse pelo curso que escolhi e a Nervir era a única disponível. 

- Escolhi esta escola pois tinha o curso que pretendia e também tive uma pessoa que andou cá e me aconselhou. 

Escolhi este curso pois foi o que gostei. 

• As metodologias implementadas pelos professores, foram/são importantes na aquisição de 

conhecimentos? 

- Sim, alguns professores tinham métodos que nos cativavam imenso. 

- Sim, são importantes na aquisição de conhecimentos. 

- Sim. 

- Sim. 

• O curso que frequentam, vão ao encontro às vossas espectativas? 

- Sim, o curso foi de encontro às minhas expectativas. 

- Sim, quero trabalhar na área. 

- Sim. 

- Sim. 

• Sentem-se preparados para trabalhar na área de formação que frequentam? 

- Sim, sinto-me preparada para trabalhar na área de formação que frequentei, principalmente pelas competências 

que aperfeiçoei no meu estágio na escola. 

- Sim, pois adquiri vários conhecimentos. 

- Sim. 
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- Sim. 

• Quem escolheu o locar da vossa FCT? E o tema da PAP 

- Foi-nos dada a oportunidade de escolher o local da FCT e o tema da PAP. 

- O meu orientador. 

- O lugar que vim estagiar foi-me aconselhado pelo professor orientador. Em relação à PAP ainda não sei o tema. 

• Têm uma boa relação com todos os que colaboram na EPNervir? 

- Sim. Tenho uma boa relação com todos os funcionários da EPNervir. 

- Claro, são todos incríveis. 

- Sim. 

- Sim. 

• Indicavam a EPNervir como escola de referência para os vossos amigos/familiares estudarem? 

- Sim. 

- Claro que sim, ótima escola. 

- Sim. 

- Sim. 

Colaboradores 

● Considera o sistema de garantia da qualidade importante? Porquê? 

- Sim. O sistema de qualidade é uma mais valia para a escola, pois o seu sistema de qualidade e a garantia que 

confere, poderá pesar aquando da decisão de escolha dos alunos. 

- Sim, melhorar a qualidade da educação e formação. 

- O sistema da qualidade é importante para a nossa escola. Tem mais valias para o bom funcionamento escolar e 

perante outras empresas e escolas do distrito. Só tem vantagens em ser certificada. 

- Porque garante melhor qualidade de ensino do selo da qualidade na escola e potencia os cursos profissionais. 

- Sim. Através do ciclo de PDCA estamos sempre a melhor. 

- Para a organização da escola. Para a vinda de mais dinheiro. 

● Consideram ser necessário proceder a alterações para melhorar o funcionamento da EPN? Se sim, 

quais? 
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- Julgo que sim. Para mim, o principal ponto que devia ser melhorado, diz respeito à divulgação da escola. Esta 

deveria começar mais cedo e mais meios, tais como feiras e outros eventos dedicados aos jovens. 

- Sim. Maior investimento na escola, mudança de estratégias, novos cursos. 

- Na minha opinião as alterações para melhorar o funcionamento era novos cursos com outras temas para cativar 

novos alunos. E dar-lhe mais incentivos para eles se sentirem mais motivados. 

- Colaboração de todos os funcionários para divulgação da escola e melhor funcionamento da relação entre todos 

os colaboradores. 

- Sim. Mais rigor e disciplina. 

- Melhorar na divulgação da escola com melhores ofertas, para os alunos. 

Professores 

● Na sua prática como docente na nossa escola, teve a preocupação/necessidade de preparar as suas 

aulas de forma a estarem em conformidade com o sistema de garantia de qualidade (tendo em conta 

os objetivos estratégicos a que a escola se propõe)? 

- Não, pois se preparasse as aulas de acordo com a certificação não tínhamos metade dos alunos dentro da sala 

de aula; 

- As aulas e a avaliação são preparadas tendo em conta o perfil da turma. 

- Temos de ter em conta o tipo de alunos de forma a que os mesmos consigam terminar os módulos com sucesso; 

- Consegue-se desenvolver diversas atividades avaliativas com os alunos; 

- A burocracia condiciona o nosso trabalho; 

 

• Na atividade desenvolvida por cada um de vós, quais as principais dificuldades sentidas? Considera 

essas dificuldades de fácil resolução? Dê exemplos. 

- Limitação de material, falta de material informático; 

- Na captação do interesse dos alunos. É necessários aulas mais práticas; 

- Diversificar estratégias; 

- Fazer projeções nas salas de aula (fraca visibilidade); 

- Os alunos não sabem cuidar do material informático é necessário criar estratégias de forma a responsabilizá-

los; 

- Os alunos estarem sempre com os telemóveis – desde o início do ano é necessário todos os professores terem 

e manterem a mesma postura de não os permitir usar, salvo em casos de exceção; 

• Dê sugestões de melhoria, por forma a que a EPNervir consiga alcançar os objetivos a que se propõe. 

- Os alunos terem acesso a rede wireless; 
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- Alterar a forma como os alunos fazem o estágio, por exemplo no terceiro ano fazer em duas etapas; 

- Não existirem os relatórios intercalares de direção de curso e turma; 

- Só existiram 3 reuniões de grupos disciplinares por ano letivo; 

- O processo da FCT deve ser todo tratado pela escola e não pelo Diretor de Curso; 

- O processo da FCT deve ser todo tratado pelo Diretor de Curso; 

- A informação das empresas não deve ser dada pelo Diretor de Curso; 

 

 

Conclusões 

Após a análise às várias respostas dadas pelos diferentes intervenientes constatamos o seguinte: 

Todos foram unânimes em referir que é importante a escola ter um sistema de garantia de qualidade pois este 

ajuda-nos a dar outra credibilidade ao ensino profissional e à EPN. 

Os alunos salientaram que o curso vai ao encontro das suas expectativas iniciais e que se sentem preparados para 

trabalhar na área. Referiram ainda, ter uma boa relação com os professores, colaboradores e entre os seus pares.  

Os colaboradores da EPN referiram que a certificação do Sistema de Garantia da Qualidade e são da opinião 

unânime da importância que tem para o sucesso dos alunos, que permite melhor a organização administrativa e 

permite um maior controlo. Como sugestões de melhoria apontaram que havia de haver um maior 

acompanhamento aos alunos por parte dos professores e que estes também deveriam ser mais rigorosos. 

Referiram que a divulgação da oferta educativa que a EPN efetua, no seu entender, não é satisfatória pois deveria 

apostar-se noutro tipo de divulgação. 

Na reunião de Focus Group - professores foi referido que o excesso de burocracia condiciona o trabalho. Também 

a falta de interesse por parte dos alunos desmotiva os professores. 

Sugestões de melhoria por parte dos stakeholders 

Da análise das respostas dos diferentes stakeholders retiraram-se as seguintes sugestões de melhoria: 

- Melhorar a divulgação; 

- Os alunos terem acesso a rede wireless; 

- - Alterar a forma como os alunos fazem o estágio, por exemplo no terceiro ano fazer em duas etapas; 

- - Não existirem os relatórios intercalares de direção de curso e turma; 

- - Só existiram 3 reuniões de grupos disciplinares por ano letivo; 

- - O processo da FCT deve ser todo tratado pela escola e não pelo Diretor de Curso; 

- - O processo da FCT deve ser todo tratado pelo Diretor de Curso; 
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- - A informação das empresas não deve ser dada pelo Diretor de Curso; 

 

 

  



 

 

 

 


