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Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria 

 
 
 
 

 
Satisfação dos Alunos (EQAVET) 

 

 

Este questionário pretende analisar o grau de satisfação dos alunos em relação à formação profissional que 

desenvolveram na Escola/Agrupamento. 

Está a ser realizado no âmbito do processo de certificação da qualidade EQAVET, que a Escola/Agrupamento 

está a implementar. 

A tua contribuição, ao responder a este questionário de forma responsável, é indispensável para a obtenção de 

resultados credíveis que levarão à implementação de ações de melhoria. 

Todas as respostas são absolutamente confidenciais e os resultados serão divulgados e partilhados, servindo 

para melhorar. 

A Equipa de Sistema de Garantia da Qualidade (SGQ) agradece a colaboração. 

*Obrigatório 

 

 

1. Nome do Curso Frequentado * 

 

 _________________________________________________________________________________  

 

2. Ano de início do Curso * 

 

 _________________________________________________________________________________  
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Avaliação da participação 
nos cursos profissionais 
 

Tendo em atenção as competências consideradas seleciona a opção correta. 
 

Se alguma(s) das competência(s) não se aplicar(em), por favor seleciona NS/NA 
(não sei/não se aplica) 
 
 3. * 

Marcar apenas um retângulo por linha. 

 

 Insatisfeito Pouco 
Satisfeito 

Satisfeito Muito 
Satisfeito 

NS/NA 

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS 

(capacidade de utilização dos 
equipamentos, ferramentas, 
conceitos e procedimentos 
específicos da profissão 
desenvolvida no curso) 

     

PLANEAMENTO e 
ORGANIZAÇÃO 

(capacidade de desenho, 
planeamento e implementação 
de ações de acordo com os 
cronogramas definidos; e gestão 
de prioridades e tarefas, e a sua 
adaptação a diferentes situações 
e contextos profissionais) 

     

AUTONOMIA e 
RESPONSABILIDADE 

(desenvolvimento de autonomia 
durante a formação específica, 
geradora de confiança e respeito 
pela função desempenhada) 

      

TRABALHO em EQUIPA 

(desenvolvimento de 
competências de trabalho de 
forma profissional e colaborativa, 
para atingir objetivos comuns) 

     

 

4. Na tua opinião, e para além dos parâmetros referidos, existe alguma questão/situação formativa que 

possa ser melhorada? (resposta não obrigatória) 

 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

5. E alguma questão/situação formativa que consideres como ponto forte? (resposta não obrigatória) 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  


