
 
 

                

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

RELATÓRIO DA ANÁLISE DAS RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO 

DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS DA ATIVIDADE CLUBE DE 

ROBÓTICA_2.º PERÍODO 

2020-2021 

 

Responderam ao questionário 27 alunos (44%) do curso profissional, dos quais 14 alunos do 

1.º TGEI e 13 alunos do 2.º TGEI. Os alunos do TGEI3 não responderam a este questionário 

porque não participaram no Clube de Robótica. 

 

Dos  27 alunos que responderam ao questionário, 67% revelaram interesse pelas aplicações 

móveis, menos 7% que no período anterior. 

 

Legenda: 1- Nada interessado, 5-Muito interessado 
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74% revelaram ter interesse pela programação de robôs, a mesma percentagem que no período 

anterior 

.

 

Legenda: 1- Nada interessado, 5-Muito interessado 

 

Dos alunos inqueridos 85% consideram que o número de aulas destinadas ao trabalho de 

articulação com o Clube de Robótica são suficientes (mais 9% que no período anterior), 

contudo 15% dos alunos afirmam ser insuficientes (menos 4% que no período anterior). 

 

A mesma percentagem de alunos que no período anterior (76%) consideram que as 

atividades desenvolvidas podem ter impacto no seu futuro profissional. 

 

Legenda: 1-Não concordo, 5-Concordo totalmente 



 
 

                

Bastantes alunos (63%) concordam que aas atividades são uma mais valia para a 

melhoria dos seus conhecimentos enquanto Técnicos de Gestão de Equipamentos 

Informáticos, no entanto esta opinião foi inferior em  8% que no período anterior. 

 

Legenda: 1-Não concordo, 5-Concordo totalmente 

 

Todos os alunos consideram que os recursos utilizados são adequados (mais 5% que no 

período anterior), contudo 63% dos alunos consideram-nos insuficientes (mais 22% que no 

período anterior). 

 

Bastantes alunos (70%) consideram que os professores dinamizam as atividades com muito 

empenho (mais 10% que no período anterior) e 30% dos alunos consideram que os mesmos 

as dinamizam com algum empenho (menos 8% que no período anterior). 

 

 



 
 

                

Globalmente, 56% dos alunos estão satisfeitos com as atividades desenvolvidas, apesar de 

menos 18% dos alunos do que no período passado. 

 

Legenda: 1-Nada satisfeito, 5-Muito satisfeito 

Para o 3.º período 1 aluno propõe que se faça mais atividades práticas. 

 

 

Cabeceiras de Basto, 5 de abril de 2021 

A Equipa EQAVET 

 


