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Questionário de satisfação/expectativas dos alunos 

O presente questionário tem por objetivo acompanhar o processo de formação dos alunos do Agrupamento de 

Escolas Dr. Ramiro Salgado de Torre de Moncorvo durante o Curso Profissional. Os alunos são elementos 

cruciais no desenvolvimento de um plano de melhoria contínua da formação, pelo que o seu contributo é de 

extrema importância. 

Obrigado pela sua colaboração! 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome completo (opcional):__________________________________________________ Idade: _____________ 

Morada (Freguesia/Concelho): _________________________________________________________________ 

Email(opcional): ___________________________________________@____________ 

Telemóvel(opcional): _____________________________________________________ 

 

CURSO FREQUENTADO 

1. Selecione, da lista que se segue, o Triénio de Formação que frequenta. 

a. Triénio de formação 2017 - 20 

b. Triénio de formação 2018 - 21 

c. Triénio de formação 2019 - 22 

 

2. Selecione, da lista que se segue, o Curso que frequenta. 

a. Técnico de Instalações elétricas  

b. Técnico de Turismo Ambiental e Rural 

c. Técnico de Vendas  
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3. Tendo em atenção os itens considerados, assinale com um (X) a opção que traduz o seu grau de satisfação.  

 Grau de satisfação 

1. 
Insatisfeito 

2. Pouco 
Satisfeito 

3. 
Indiferente 

4. 
Satisfeito 

5. Muito 
Satisfeito 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO  

Atendimento e acompanhamento por 
parte da Direção da escola 

     

Atendimento e acompanhamento por 
parte dos assistentes operacionais.  

     

Segurança na escola      

Atendimento na secretaria      

Atendimento na biblioteca      

Atendimento na reprografia      

Atendimento no bufete      

Atendimento na cantina      

Higiene e limpeza dos espaços 
interiores 

     

Higiene e limpeza dos espaços 
exteriores 

     

CURSO  

Atendimento e acompanhamento 
pedagógico por parte da coordenação 
do curso 

     

Atendimento e acompanhamento por 
parte da direção de turma 

     

Acompanhamento por parte dos 
docentes 

     

Componente teórica do curso       

Componente prática do curso      

Atividades e projetos      

Grau de exigência      

Articulação entre as diversas 
disciplinas 

     

Preparação do curso para 
prosseguimento de estudos 

     

Preparação do curso para o mercado de 
trabalho 

     

Grau de Satisfação relativo ao curso em 
geral 
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4. Aconselharia o Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado aos seus amigos/conhecidos? 

a. Sim 

b. Não 

 

4.1. Justifique a sua resposta assinalando o motivo principal.  

a. Qualidade da formação ministrada 

b. Ambiente escolar. 

c. Formação em contexto de trabalho adequada (estágios, locais, acompanhamento). 

d. Apoio e disponibilidade dos recursos humanos (Professores, Orientadores de PAP, de Curso, etc.) 

e. Espaços físicos e instalações. 

f. Outra:____________________________________________________________________________________ 

 
5. Aconselharia o curso que frequenta aos seus amigos/conhecidos? 
a. Sim 
 
b. Não 
 
5.1. Justifique a sua resposta referindo o motivo principal. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
6. Considera que o curso o está a preparar/preparou bem para o desempenho na FCT? 
 
a. Sim 
 
b. Não 
 
6.1. Justifique a sua resposta referindo o motivo principal. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
7. Que sugestões poderá dar, para a Escola melhorar o curso que frequenta. 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Muito obrigado pela sua resposta! 
 
A Direção do Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado agradece o tempo despendido. 
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