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1. Introdução
A relevância do papel do Projeto Educativo do INETESE na formação dos atores sociais está
patente no facto de enquadrar o desenvolvimento de ferramentas para a integração e inserção
social, evitando a multiplicação de vetores de insucesso e a sedimentação de dinâmicas de
exclusão social, cultural, política e económica. O enquadramento do Projeto Educativo e as ações
previstas no Plano de Atividades e no Plano de formação visam o enriquecimento entre si, na
medida em estimulam a participação e o consenso sobre as estratégias preconizadas, assim como
sobre as melhorias a empreender. A qualidade do serviço prestado à comunidade, sociedade e
economia, depende no nível de participação dos stakeholders entendidos como atores que
representam papéis fundamentais num partenariado educativo virtuoso. Este partenariado
depende da mobilização estratégica e sinérgica dos stakeholders, promovida sob o triângulo
composto pelos valores que enquadram a ação do INETESE: qualidade, ética e responsabilidade
social.

Qualidade

INETESE

Ética

Responsabilidade
social

A qualidade é entendida no Projeto Educativo como o produto da operacionalização
recíproca de dois conceitos-chave, o de credibilidade e o de competência. Credibilidade como
garantia de sustentação da organização, sob o reconhecimento dos stakeholders internos e
externos. As competências são definidas como os saberes e aptidões pessoais, socioculturais,
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científicas e técnicas a desenvolver no sentido da integração e inserção social e profissional bemsucedidas. A ética como construto complexo e integrador, resultante das interdependências e
equilíbrios entre as componentes racional e emocional, as dimensões afetiva e intuitiva, o
pensamento e a ação, o objetivo e o subjetivo. Daqui se depreende a lógica de um Projeto
Educativo e de um Plano de Atividades assentes num partenariado com dois eixos estruturadores,
a equidade e a cooperação, socializando para a cooperação e a participação nas redes que
suportam crescentemente a dimensão social, cultural e económica, aglutinando vários saberes e
competências, num duplo sentido, endógeno e exógeno (stakeholders).
O terceiro valor orientador do Projeto Educativo e Plano de Formação é a
responsabilidade social. O INETESE pretende na prossecução da sua missão, considerar mas
também suplantar o sentido individual da responsabilidade, focando-a num sentido mais lato, o
social. Propõe-se desenvolver a responsabilidade social, uma vez que se entende que não basta
ser responsável individualmente, sendo também importante ser responsável pela sociedade, pelo
coletivo. Esta responsabilidade social refere-se ao cumprimento dos deveres e obrigações dos
indivíduos para com a sociedade em geral. Esta responsabilidade para com aqueles e aquilo que
está para além de si, é definida como prioritária nos processos de ensino e formação, preservando
a textura do corpo social e a própria cultura. Desta forma, estará também o INETESE a afirmar-se
como uma organização com responsabilidade social, evitando comportamentos desviantes e
desligamentos/ruturas sociais, apoiando a sua (re)construção sistemática. A auscultação dos
alunos no sentido da apreensão de indicadores sobre o desempenho é fundamental para
perceber se os valores definidos e orientadores da ação estão a ser observados, assim como para
aferir a prossecução estratégica dos vários tipos de objetivos.
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2. Análise de indicadores a partir do instrumento de observação
Com a aplicação do questionário sobre a satisfação dos alunos, foi possível reunir as respostas de
79 dos alunos que compõem a comunidade educativa da qual fazem parte 152. Desta forma,
obteve-se respostas ao questionário aplicado online de pouco mais de 50% do total da população,
tendo o mesmo sido respondido entre os dias 26 e 30 de outubro de 2020. Como se pode verificar
de seguida, os questionários foram respondidos pelos alunos que frequentam as várias ofertas
formativas, nomeadamente o Curso de Educação e Formação de Assistente Administrativo(a)
2019/2021, Cursos Profissionais de Esteticista 2020/2023, Técnico(a) Apoio à Gestão 2019/2022,
2020/2023, Técnico(a) de Banca e Seguros 2018/2021, 2019/2022 e 2020/2023, Técnico(a) de
Gestão 2018/2021 e Técnico(a) de Massagens, Estética e Bem-Estar 2019/2022 e 2020/2023. As
respostas distribuíram-se da seguinte forma apresentada na figura seguinte.

Figura 1. Identificação do Curso frequentado

Como se pode verificar através da Figura anterior, 34,2% dos inquiridos que responderam ao
questionário frequentam o Curso de Técnico(a) de Apoio à Gestão, 26,6% o Curso de Esteticista,
25,3% o Curso de Técnico(a) Banca e Seguros e 13,9% o Curso de Técnico(a) de Massagens,
Estética e Bem-Estar. Na Figura seguinte é possível verificar que a taxa de resposta aos
questionários diminuiu à medida que se evolui do primeiro para o segundo e para o terceiro ano
dos Cursos. Este indicador impele o INETESE no sentido de melhorar continuamente as
estratégias de comunicação com este stakeholder interno, de forma a socializar para o hábito de
participação recorrente nos processos de ensino-aprendizagem e na escola enquanto instituição
e comunidade educativa. 60,8% dos inquiridos frequentam o 1.º ano, 25,3% o segundo ano e
13,9% o terceiro ano. Estes dados revelam o já referido decréscimo da participação dos atores
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sociais ao longo do processo, o que exige a dedicação de uma maior atenção a estratégias de
mobilização e inversão da tendência perniciosa de desidentificação. Entende-se no âmbito do
Projeto Educativo, em partenariado e em rede, que a participação num sentido de rede é
fundamental para o desenvolvimento organizacional, criando sinergias para o empowerment.

Figura 2. Identificação do ano frequentado do percurso formativo

Ampliar o número de respostas aos instrumentos de observação é crucial para identificar aspetos
possíveis de incluir em diagnósticos, por exemplo, numa análise SWOT. As melhorias contínuas
dependem desta participação, primeiro, como reflexo das práticas internas, segundo, como vetor
de mudança para status quo crescentemente qualificados.

2.1. Observações sobre a dimensão: Informação e atendimento
Analisando as respostas às questões formuladas sobre o ponto intitulado Informação e
atendimento, na questão seguinte sobre a disponibilização de informação sobre o Projeto
Educativo, 38% dos inquiridos respondeu que se encontra muito satisfeito e 59,5% satisfeito.
Destes indicadores pode concluir-se que existe um considerável grau de satisfação face à
informação disponibilizada, atestando a existência de práticas que asseguram a exposição e
transmissão de informação sobre o INETESE e o seu Projeto Educativo. Estes dados têm que ser
necessariamente ampliados no sentido de tornar o INETESE e o Projeto Educativo
crescentemente um open space onde é possível polarizar e disseminar cada vez mais sinergias. O
funcionamento dos partenariados e das redes depende da qualidade da informação e da
comunicação desenvolvidas sobre o Projeto Educativo. Os alunos afirmam a sua satisfação sobre
a acessibilidade da informação sobre o Projeto, mas esta pode aumentar com o crescimento e
qualificação da sua participação.
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Figura 3. Acesso a informação sobre o Projeto Educativo
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No mesmo sentido das respostas à questão anterior, nas respostas à questão sobre o
acesso a informação sobre a oferta formativa a maior parte dos inquiridos afirma-se satisfeito
(59,5%) e mais de 1/3 (36,7%) transmite-se muito satisfeito. Estas respostas constituem uma
força interna no sentido em que representam uma base sólida de trabalho para empreender
tanto o Projeto Educativo como o Plano de Atividades. A escolha dos percursos formativos
emerge de informação, ficando patente que foi e é sustentada. Os inquiridos afirmam-se assim
detentores de informação sobre a oferta, o que permite encontrar à partida o enquadramento
necessário para canalizar esforços no sentido da operacionalização de estratégias de ensinoaprendizagem e mobilização para estas.

Figura 4. Acesso a informação sobre a oferta formativa

Este acesso a informação sobre a oferta formativa permitirá mobilizar os atores para a sua
participação necessariamente ativa nos processos de ensino-aprendizagem, ou seja, apoiar a
prossecução da promoção de fatores-chave de garantia da qualidade na oferta de Educação de
Formação Profissional, nomeadamente o envolvimento de um dos stakeholders internos, assim
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como, o alinhamento entre a educação e formação profissional e as expetativas dos indivíduos e
as necessidades do mercado de trabalho. No mesmo sentido das respostas sobre a questão
dedicada à aferição da satisfação sobre o acesso à informação sobre a oferta formativa, os
inquiridos indicaram-se predominantemente satisfeitos com a disponibilização de informação
sobre o perfil associado ao Curso. Dos inquiridos, 53,2% afirmaram-se como satisfeitos e 41,8%
mesmo como muito satisfeitos. Este dado é também ele bastante positivo, expondo duas
dinâmicas positivas: por um lado, o INETESE consegue disponibilizar informação sobre as suas
ofertas formativas e os perfis profissionais associados a cada uma delas; por outro, esta
informação pode afirmar-se como um vetor de integração e, sobretudo, inserção escolar.
Obviamente estes dois processos, enquadradores de envolvimento, podem potenciar os
resultados obtidos e a melhoria contínua que se ambiciona.

Figura 5. Disponibilização de informação sobre o perfil associado ao Curso

As respostas sobre as duas questões anteriores, dedicadas à avaliação da satisfação com a
informação sobre a oferta formativa e o perfil dos Cursos que a compõem, que retratam
claramente satisfação. Contudo, esta a expressão da satisfação diminui ainda que de forma pouco
significativa quando os alunos são questionados sobre a apresentação do Plano Curricular do
Curso. Esta redução comparativa da satisfação pode traduzir a necessidade de criar dinâmicas de
inter e transdisciplinaridade, uma vez que transparece alguma dificuldade em construir uma
visão/perspetiva coesa sobre o Plano Curricular. As atividades no âmbito do Projeto de
Autonomia e Flexibilidade Curricular podem afirmar-se como oportunidades para melhorar a
satisfação com a perspetiva de conjunto necessariamente interdependente das disciplinas,
módulos/Unidades de Formação de Curta Duração. Para além dos Projetos de Autonomia de
Flexibilidade Curricular, assume-se como imprescindível o desenvolvimento de ações
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pedagógicas teóricas, teóricas-práticas e práticas assentes nas ligações mutuamente profícuas
entre disciplinas, módulos e Unidades de Formação de Curta Duração.

Figura 6. Apresentação do Plano Curricular do Curso

9

As respostas à questão sobre a apresentação do Plano Curricular do Curso desafiam o INETESE a
desenvolver estratégias de projeção pedagógica dos significados de muitos dos conteúdos
desenvolvidos, fazendo sobressair as interdependências polarizadas na construção de um
determinado perfil profissional. Corroborando esta perspetiva, nas respostas à questão seguinte
para medição da satisfação com a clareza da informação, regista-se uma redução da satisfação.
Embora a maior parte dos inquiridos se exponha satisfeito (54,4%) e mais de 1/3 (35,4%) se
apresente mesmo muito satisfeito, 8,9% indica-se pouco satisfeito. Desta forma, é relevante
alterar o status quo melhorando a informação produzida, assim como a forma como é transmitida.
Para alguns dos inquiridos esta não é trespassada de forma clara.

Figura 7. Clareza da informação
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Tendo em consideração o papel da informação no (des)envolvimento das comunidades
institucionais e organizativas contemporâneas e do futuro, assim como a necessária rapidez de
produção e difusão da mesma, é crucial que esta se afirme como clara e acessível. O INETESE
assume o desafio de aumentar e qualificar a informação produzida e disseminada pelos
stakeholders, que, com toda a certeza, será a base para um partenariado ativo e uma rede de
ligações mais sólida.
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Precisando mais a análise, quando questionados sobre a qualidade dos esclarecimentos
prestados, os inquiridos afirmaram-se maioritariamente satisfeitos em relação à mesma (51,9%).
Dos inquiridos 41,8% indicaram que estavam muito satisfeitos em relação à qualidade dos
esclarecimentos. Assim, embora haja registos a ter em conta em relação à reduzida clareza da
informação prestada, a satisfação sobre a qualidade daqueles é avaliada positivamente. Pode
concluir-se que é necessário disponibilizar de forma clara mais informação, permitindo depois
melhorar ainda mais o desempenho organizacional com os esclarecimentos que podem ser dados
sobre a mesma, potenciando este aspeto onde a satisfação observada é maior.

Figura 8. Qualidade dos esclarecimentos prestados

Sobre a qualidade dos esclarecimentos prestados, os inquiridos distribuem-se quase exclusiva e
equitativamente entre aqueles que se afirmam satisfeitos e muito satisfeitos. Esta observação
confirma o bom desempenho do INETESE na comunicação com o seu stakeholder interno alunos.
Contudo, o mesmo não acontece de forma tão marcada na questão seguinte onde se procurou
observar a satisfação com o tempo de resposta às suas solicitações. Embora se registe a
percentagem positiva daqueles que se declaram muito satisfeitos (27,8%) com este, tal como
satisfeitos (62%), há 8,9% que se indicam pouco satisfeitos. Este é então um ponto a melhorar no
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desempenho organizacional, procurando responder de forma mais célere às solicitações deste
stakeholder.

Figura 9. Tempo de resposta às solicitações
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Nas respostas à questão seguinte sobre a informação disponível no local de atendimento, 55,7%
dos inquiridos afirmou-se satisfeito e 40,5% como muito satisfeito. Esta observação confirma
outras apreendidas antes, nomeadamente sobre a qualidade dos esclarecimentos prestados.

Figura 10. Informação disponível no local de atendimento

Aquando do atendimento e consequente esclarecimento de dúvidas haverá eficácia, ainda que
exista a já referida insatisfação face à clareza da informação. Pode aqui depreender-se que há
uma exigência crescente de disponibilizar de informação possível de manusear de forma
autónoma e, cada vez mais, intuitiva. Há satisfação face ao esclarecimento de dúvidas e face à
disponibilização de informação no espaço de atendimento. Contudo, a falta de clareza dirige a
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atenção para o reconhecimento da procura de informação em outros espaços (ou não-espaços
virtuais, por exemplo), nos quais há que implementar melhorias.
As reflexões e análises anteriores são sustentadas com as respostas à questão seguinte
sobre a satisfação face à informação disponível online. Embora os inquiridos satisfeitos
mantenham uma representatividade considerável (44,3%), pela primeira vez é possível encontrar
uma resposta em que este grupo apresenta uma representatividade abaixo dos 50%. Os que se
indicam como muito satisfeitos representam 27,8%, enquanto 16,5% expõem-se pouco
satisfeitos com a informação disponível online.

Figura 11. Informação disponível online

O último valor apresentado confirma a necessidade de melhorar este canal cada vez mais
requerido na comunicação com os stakeholders. O foco do Projeto Educativo do INETESE no
partenariado e na rede pretende projetar esta última como foco da sua ação, pelo que há
naturalmente que acrescentar e melhorar a informação disponível neste canal de comunicação,
aumentando o funcionamento da rede que deixa de ser social se não for acedida e participada.
Quando 11,4% dos inquiridos se manifesta como sem opinião face à informação disponível,
confirma-se precisamente a falta de investimento neste suporte de comunicação.
Nas respostas à questão seguinte sobre a satisfação com a organização e funcionamento
identifica-se mais uma avaliação que exige uma reflexão atenta. Embora a maior parte dos
inquiridos se manifeste satisfeito (57%) e muito satisfeito (29,1%) com a organização e
funcionamento do INETESE, há 13,9% que se afirmam pouco satisfeitos. Daqui depreende-se que
haverá alguns problemas na organização e funcionamento, a identificar e diagnosticar de forma
a melhorar a satisfação nesta dimensão fundamental na avaliação sobre o INETESE. O
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cumprimento da sua missão, sob os seus valores, no percurso de concretização dos seus diversos
tipos de objetivos, depende da sua funcionalidade e organização, assim como da satisfação face
às mesmas. Há assim que verificar de forma precisa os procedimentos da organização e
funcionamento responsáveis por esta insatisfação.

Figura 12. Organização e funcionamento

Na pergunta seguinte sobre o esclarecimento de dúvidas, a satisfação registada é bastante
positiva. 59,5% dos inquiridos respondeu que se sente muito satisfeito com o esclarecimento de
dúvidas aquando dos momentos de atendimento. Assim, pode afirmar-se que o INETESE detém
práticas de proximidade que asseguram a escuta e o esclarecimento. Este é certamente um dos
eixos da ação do INETESE a potenciar para melhorar a satisfação dos seus clientes internos.

Figura 13. Esclarecimento de dúvidas

Esclarecendo dúvidas no atendimento projeta-se atenção e cuidado, gerando proximidade e
acolhimento. Necessariamente daqui resultam processos de identificação e de sedimentação
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identitária. Este atendimento é ainda classificado de forma mais positiva quando se questiona
sobre o atendimento por parte dos Orientadores Educativos de Turma (OET). 43% dos inquiridos
afirmou-se muito satisfeitos face ao atendimento por parte dos OETs, enquanto 53,2% satisfeitos.
Este reconhecimento é manifestamente importante pois estes profissionais funcionam como
pivots da relação entre os vários stakeholders e por eles passam a maior parte dos fluxos de
informação e comunicação entre os stakeholders internos e externos.

Figura 14. Atendimento por parte da Orientação Educativa de Turma

Outra das questões em que se verificou alguma insatisfação foi aquela em que se questionou
sobre a satisfação com o contacto com formadores e professores. Mais uma vez, a
representatividade dos que se afirmam satisfeitos desce abaixo dos 50%, com 43%. Contudo, as
respostas dos que se identificam como muito satisfeitos alcançam aqui uma das maiores
representatividades de todas as respostas às questões: 49,4%.

Figura 15. Contacto com formadores/professores
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Praticamente metade dos inquiridos afirma-se muito satisfeito face ao contacto com os
formadores/professores, o que faz depreender este contacto com o uma força endógena a
mobilizar para enriquecer o Projeto Educativo e o Plano de Atividades. Este recurso afirma-se
como crucial para ampliar os vetores de integração e inserção na comunidade educativa, tanto
mais quanto se reconhecer que muitos dos que fazem parte dela acumulam insucessos
educativos anteriores, marcados pela falta de aproveitamento, insucesso e abandono escolar.
Este contacto virtuoso pode favorecer a revalorização do espaço de ensino/formaçãoaprendizagem.

Figura 16. Atendimento e apoio prestados pelo pessoal não-docente

Na questão seguinte sobre o atendimento e apoio prestados pelo pessoal não-docente, percebese das respostas que existe satisfação face ao mesmo. Pouco mais de 50% afirmam-se satisfeitos
com este, enquanto 43% indicam estar muito satisfeitos. Assim, pode afirmar-se que no INETESE
o apoio do pessoal não-docente consegue complementar o trabalho pedagógico e formativo
garantido por formadores e professores. Estes dois tipos de ação são reconhecidos como
essenciais para a prossecução da missão do INETESE.

2.2. Observações sobre a dimensão: Funcionamento/Recursos
A maior parte dos inquiridos (58,2%) afirma-se satisfeito com os horários de funcionamento,
enquanto quase ¼ (24,1%) expõe-se muito satisfeitos. Contudo, 12,7% dos inquiridos indicam-se
pouco satisfeitos com estes.
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Figura 17. Horário de funcionamento
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Sobre a questão seguinte sobre a satisfação com as instalações, as respostas foram muito
semelhantes às registas sobre a questão anterior. A maior parte dos inquiridos indica estar
satisfeito com as instalações (60,8%), 22,8% muito satisfeito e aproximadamente 14% pouco
satisfeito. Desta forma, pode afirmar-se que existe em geral satisfação com as instalações,
embora existam aspetos a melhorar, nomeadamente os espaços de convívio, recreio e refeição.

Figura 18. Instalações

No que diz respeito ao horário escolar, existe uma insatisfação evidente. Os constrangimentos
gerados pela pandemia covid-19, refletidos na construção de horários mais extensos e desfasados
para permitir reduzir a frequência concentrada dos espaços-escola, têm gerado alguma
insatisfação. Contudo, atento a esta o INETESE tem procurado reajustar os horários dando
resposta aos constrangimentos associados aos horários dos transportes públicos, mas também a
atividades laborais exercidas a tempo parcial por alguns dos alunos. 46,8% dos inquiridos
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manifestou-se satisfeito com o horário escolar, 27,8% pouco satisfeito, 13,9% nada satisfeito e
11,4% muito satisfeito.

Figura 19. Horário escolar
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Este é assim um aspeto a melhorar no funcionamento do INETESE, apesar das limitações
decorrentes da pandemia. Como se percebe, o horário escolar influencia outras dinâmicas sociais
com as quais é necessário conviver de forma saudável, pois fazem parte da construção
equilibrada do ser.
No que diz respeito à questão sobre os espaços de formação, pouco mais de 90% dos
inquiridos afirma-se satisfeito: 63,3% satisfeito e 27,8% muito satisfeito. Pode assim concluir-se
que da perspetiva deste stakeholder interno os espaços onde se promove a formação são
adequados à mesma, o que apoia o desenvolvimento das estratégias de ensino-aprendizagem.

Figura 20. Espaços de formação
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Ao contrário das apreciações positivas sobre os espaços de formação, o instrumento de
observação permitiu recolher avaliações negativas sobre os espaços de recreio. Este aliás é o
ponto mais negativo destacado nas respostas a todas as questões do questionário.

Figura 21. Espaços de recreio
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Entre os inquiridos, 41,8% afirmou estar satisfeito com os espaços de recreio disponibilizados
pelo INETESE, contudo 32,9% indica estar pouco satisfeito e 17,7% nada satisfeito. Esta
insatisfação resulta de insuficiência de espaços de convívio e recreio.
Em relação aos espaços para realizar as refeições, 58,2% dos alunos afirma-se satisfeito,
16,5% pouco satisfeito e 15,2% muito satisfeito. Assim, depreende-se que, à semelhança dos
espaços de recreio, este espaço necessita de ser qualificado melhorando o seu conforto num
momento com múltiplos significados no bem-estar dos indivíduos, o das refeições.

Figura 22. Espaços para refeição
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Sobre a questão da higiene, pouco mais de 90% estão satisfeitos com esta. Este dado atesta o
trabalho dos funcionários responsáveis por esta tarefa, mas também os esforços de todos para
que os espaços partilhados estejam continuadamente com condições de utilização.
Implicitamente reproduz-se um código de conduta quanto à arrumação dos espaços, assim como
sobre a higiene. Esta espécie de código, veiculado através das diligências de socialização neste
sentido, representam também uma força no sentido da construção e reconstrução sistemática
do sentido comunitário.

Figura 23. Higiene

Sobre a questão da segurança, as respostas são semelhantes àquelas que foram dadas sobre a
questão da higiene. Assim, 62% dos inquiridos afirmam-se satisfeitos com a segurança garantida,
enquanto 30,4% muito satisfeitos.

Figura 24. Segurança
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Deste dado pode perceber-se que existe partilhado um sentimento de segurança que é
fundamental para a consolidação do sentimento de comunidade. Simultaneamente, este
sentimento de segurança alimenta a constituição da identidade social e a própria identificação
com o espaço e as relações que são estabelecidas em si e para si.

Figura 25. Recursos de Tecnologias da Informação e Comunicação

Em relação aos recursos de Tecnologias da Informação e Comunicação, a maior parte dos
inquiridos apresenta-se satisfeito com a disponibilidade dos mesmos no INETESE. 54,4% afirmase satisfeito e 25,3% muito satisfeito. Apesar do registo de alguma insatisfação, com a presença
de alunos pouco e nada satisfeitos, a maior parte tem uma perspetiva positiva sobre os recursos
de que é possível dispor.

2.3. Observações sobre a dimensão: Ação Pedagógica
No que diz respeito à dimensão da ação pedagógica, na questão sobre a atenção para com o
aluno as respostas dos alunos inquiridos confirmam a perspetiva já construída a partir de
respostas a questões anteriores. 98,8% dos alunos indica que está satisfeito com a atenção que
os formadores e professores têm para consigo: 57% estão satisfeitos e 41,8% muito satisfeitos.
Depreende-se assim que no contexto do Projeto Educativo do INETESE há a operacionalização do
conceito de escuta pedagógica, constituindo-se como um verdadeiro eixo de ação. Entende-se
no âmbito do Projeto Educativo que tendo em consideração o perfil hegemónico dos alunos é
fundamental dirigir aos alunos este tipo de atenção e cuidado, de forma a evitar os desvios que
podem colocar em causa o aproveitamento.
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Figura 26. Atenção para com o aluno
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No que refere à Orientação Educativa as respostas são também bastante positivas: 69,6% dos
inquiridos afirma-se satisfeitos, enquanto 27,8% muito satisfeitos. Esta avaliação atesta a
qualidade do trabalho pedagógico desenvolvido pelos Orientadores Educativos de Turma,
interlocutores privilegiados de vários fluxos de informação entre alunos, pais/Encarregados de
Educação/famílias, professores e Escola.

Figura 27. Orientação Educativa de Turma

Do Projeto Educativo do INETESE sobressai a relevância atribuída a esta função de Orientação
Educativa de Turma, a partir da qual é empreendida a monitorização on-going sobre indicadores
de desempenho, permitindo ações de diagnóstico contínuas e preventivas. É também sob o
exercício das funções de Orientação Educativo que são disseminadas as regras de funcionamento
e se socializa para o reconhecimento, apreensão e reprodução destas. Nas respostas à questão
seguinte sobre estas regras de funcionamento 70,9% dos inquiridos afirmam-se satisfeitos e
24,1% muito satisfeitos.
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Figura 28. Regras de funcionamento
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A explicitação das regras ao nível pedagógico emerge como eixo da criação de uma cultura de
Escola, a partir da qual depois se encaixam os valores do Projeto Educativo: a qualidade, a ética
e a responsabilidade social. O funcionamento é perspetivado como um equilíbrio
continuadamente reconstruído por capacidade(s) e competência(s) para agir em redes materiais
e imateriais de relações. Ensaiar este funcionamento através do ensaio bem-sucedido de papéis,
assegura a afirmação do INETESE como palco de ensaio e interpretação representações,
formando os alunos para a representação de papéis.

Figura 29. Supervisão da assiduidade

Interessante entre as respostas aos questionários é a afirmação da satisfação face à supervisão
da assiduidade. 95% dos inquiridos afirmam estar satisfeitos com a supervisão da assiduidade:
57% satisfeitos e 38% muito satisfeitos. Daqui depreender-se que os próprios alunos requerem
do próprio INETESE o exercício desta função, transferindo para este uma parte da
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responsabilidade de controlar o seu próprio percurso e desempenho no processo de ensinoaprendizagem, uma vez que assiduidade faz parte dos critérios de avaliação. Os problemas de
assiduidade confirmam este perfil e a tendência perniciosa para a desresponsabilização face à
necessidade de cumprir este requisito essencial.

Figura 30. Disciplina e correção da indisciplina

No que diz respeito à disciplina e correção da indisciplina, os inquiridos transmitem a sua
satisfação face às estratégias desenvolvidas pelo INETESE: 63,3% estão satisfeitos e 25,3% muito
satisfeitos. Este retrato permite concluir que tem sido assegurada a disciplina, assim como as
intervenções no sentido da correção da indisciplina. Entende o INETESE que a questão da
disciplina é fundamental para garantir a replicação contínua do sentido comunitário, evitando o
desvio, a exclusão e as margens.

Figura 31. Atendimento/comunicação com o Encarregado de Educação
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Consolidando as perceções subtraídas a partir das respostas às questões anteriores, os inquiridos
manifestaram-se satisfeitos em relação ao atendimento e comunicação com os Encarregados de
Educação: 92,4%. Implicitamente, como na situação da supervisão da assiduidade, os alunos
assumem a necessidade de haver uma comunicação frequente do INETESE com os Encarregados
de Educação. 62% afirmam-se satisfeitos com o atendimento/comunicação com os Encarregados
de Educação e 30,4% apresentam-se mesmo muito satisfeitos.

Figura 32. Relação com formadores/professores

Mais uma vez, corroborando perspetivas anteriores apreendidas de respostas a outras questões,
destaca-se positivamente a relação com formadores e professores. Mais de metade dos alunos
inquiridos, 54,4%, afirma-se muito satisfeito com a relação com os formadores e professores,
enquanto que aqueles que indicam estar satisfeitos representam 44,3%. Este dado é mais uma
vez bastante positivo, retratando a satisfação gerada por este tipo de relação no contexto do
INETESE. O empowerment da comunidade educativa depende claramente deste tipo de relação
qualitativamente superior. A partir desta podem ser ambicionados níveis superiores de selfempowerment.
Das respostas às questões seguintes sobre a formação de competências pessoais,
socioculturais, científicas e técnicas, percebe-se a satisfação dos inquiridos. 93,7% afirmam-se
satisfeitos com a formação de competências pessoais: 59,2% indicam-se satisfeitos e 34,2% muito
satisfeitos. Estes indicadores são relevantes uma vez que projetam a importância que os alunos
vislumbram no INETESE como espaço que contribui para a sua formação pessoal. Neste sentido,
o INETESE é perspetivado como espaço que ultrapassa o exercício redutor de funções de
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promoção do ensino formal, mas esforça-se em funcionalidades no âmbito do ensino informal e
não-formal.

Figura 33. Formação de competências pessoais
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O desenvolvimento da formação deste tipo de competência revela-se cada vez importante na
construção de percursos de self-empowerment, potenciando a integração e inserção social bemsucedidas. Passando a analisar as respostas sobre a satisfação com a qualidade da formação
sociocultural, percebe-se que esta é semelhante àquela que foi registada sobre o
desenvolvimento da formação pessoal: 96,2% de satisfação, com 66,7% dos inquiridos satisfeitos
e 29,5% muito satisfeitos.

Figura 34. Qualidade da formação sociocultural

A perspetiva de avaliação sobre estes dois tipos de áreas de formação é semelhante ao que foi
emitido sobre as outras duas áreas de formação: científica e técnica. Estes dados permitem

RELATÓRIO DE SATISFAÇÃO ALUNOS – INETESE

concluir que não existem desequilíbrios consideráveis no desenvolvimento das várias áreas de
formação no âmbito do Projeto Educativo.

Figura 35. Qualidade da formação científica e técnica
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A identificação da satisfação com a qualidade da formação científica tem uma representatividade
de 90%, enquanto a satisfação com a qualidade da formação técnica é de 97,4%, destacando-se
a percentagem de 31,6% de inquiridos que se afirma muito satisfeitos com esta última.

Figura 36. Processos de avaliação modular

Na questão sobre a satisfação com os processos de avaliação modular, 96,2% dos inquiridos
afirmou-se satisfeito: 60,8% satisfeitos e 35,4% muito satisfeitos. Desta forma, a estrutura
modular, ou organização dos conteúdos em Unidades de Formação de Curta Duração apresentase como uma estratégia eficiente no sentido de compartimentar e focar conhecimentos sobre
várias áreas disciplinares das Componentes Sociocultural, Científica e Técnica. A organização dos
Planos Curriculares desta forma emerge como uma força para apoiar a organização e
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sistematização de conteúdos, permitindo a sua apreensão, aquisição e aplicação. No mesmo
sentido, promove-se uma maior operacionalização mesmo que mental dos conteúdos, no sentido
reflexivo.

Figura 37. Organização da Formação em Contexto de Trabalho
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Ainda que a maior parte dos inquiridos ainda não tenha experienciado períodos de Formação em
Contexto de Trabalho, as experiências anteriores sobre as mesmas têm servido como exemplos
expostos aos alunos. Pretende-se desenvolver experiências vicárias com os alunos, trespassando
sistematicamente as formações entre estes, potenciando a troca de saberes. A satisfação
observada nas respostas a esta questão não é pertinente do ponto de vista operacional, mas sim
indutora da projeção de expetativas e adaptação antecipada a requisitos que normalmente são
colocados na Formação em Contexto de Trabalho e no próprio mercado de trabalho.

Figura 38. Acompanhamento da Prova de Aptidão Profissional

Em relação ao acompanhamento da Prova de Aptidão Profissional, a situação é próxima da
referida em relação à Formação em Contexto de Trabalho. Apenas os alunos do terceiro ano dos
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Cursos de Técnico(a) de Banca e Seguros e de Técnico(a) de Gestão já se encontram a desenvolver
as suas Provas de Aptidão Profissional. Contudo, exemplos destas são sistematicamente utilizadas
junto dos alunos do 1.º e 2.º anos. A satisfação como muito satisfeitos de 38% dos inquiridos em
relação à Prova de Aptidão Profissional é imprecisa quanto aos responsáveis pelas respostas, mas
indutora de uma perceção positiva sobre a avaliação que é produzida.
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2.4. Instrumento de observação – Questionário s/ satisfação – Alunos
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