
1.

Marcar apenas uma oval.

Técnico de Apoio à Infância

Técnico de Design

Técnico de Gestão

Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos

Técnico de Ação Educativa

2.

Marcar tudo o que for aplicável.

1º ano

2º ano

3º ano

3.

Marcar apenas uma oval.

Através da escola que frequentava

Através de outros encarregado de educação, amigos ou conhecidos

Procurou toda a oferta formativa na sua área de residência

Outro

Se "Outro", indique qual:

Q11- Questionário de satisfação EE
Caro(a) Encarregado(a) de Educação, vimos solicitar a sua colaboração,  no âmbito do 
“Plano de Ações de Melhoria EQAVET”. Assim, solicitamos alguns minutos do seu 
precioso tempo para responder a algumas questões.  
Desde já agradecemos a vossa colaboração. 

*Obrigatório

Indique qual o Curso que o seu Educando frequenta *

Ano de escolaridade que o seu educando frequenta *

Como teve conhecimento da existência do Curso que o seu educando frequenta
*



4.

Marcar apenas uma oval por linha.

5.

Marcar apenas uma oval por linha.

6.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Nível de satisfação relativamente à qualidade da formação *

1 -
Insatisfeito

2 - Pouco
satisfeito

3 -
Satisfeito

4 - Muito
satisfeito

Competência cientifica dos
formadores

Comunicação e relações
interpessoais

Planeamento e organização

Competência cientifica dos
formadores

Comunicação e relações
interpessoais

Planeamento e organização

Nível de satisfação relativamente à Escola *

1 -
Insatisfeito

2 - Pouco
satisfeito

3 -
Satisfeito

4 - Muito
satisfeito

Apoio de Diretor de Turma

Apoio do Diretor do Curso

Apoio dos Serviços
Administrativos

Apoio geral da Escola

Material, equipamentos e
instalações disponíveis ao Curso
que o seu educando frequenta

Apoio de Diretor de Turma

Apoio do Diretor do Curso

Apoio dos Serviços
Administrativos

Apoio geral da Escola

Material, equipamentos e
instalações disponíveis ao Curso
que o seu educando frequenta

Considera que os contactos estabelecidos com a escola são suficientes e
ajustados? *



7.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

8.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google.

Considera recomendar a frequência deste tipo de formação a outros jovens? *

Espaço livre de opiniões e sugestões.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

