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Questionário de Satisfação com a
Formação em Contexto de Trabalho -
FCT | Alunos
Este questionário tem por finalidade obter informações que auxiliem no processo de 
avaliação da FCT e da prática pedagógica desenvolvida. Tem como principal objetivo 
melhorar a qualidade do ensino profissional ministrado na Escola Secundária Eça de 
Queirós, Póvoa de Varzim, atendendo mais eficazmente às expetativas dos alunos e às 
necessidades do mercado de trabalho. 
Agradecemos desde já a disponibilidade e colaboração manifestadas em aceder a 
responder a este questionário de satisfação. 
O questionário é de natureza confidencial, o seu tratamento é efetuado de uma forma global 
sendo respeitado o anonimato. 

*Obrigatório

Nome do Aluno / Formando *

A sua resposta

Designação da Entidade de acolhimento *

A sua resposta

Seguinte

 Formulários

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewWh7CSW-OHl8oPn5BT3qiKqt4EQDPeHUD2hkt0KpLS6nnIQ/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewWh7CSW-OHl8oPn5BT3qiKqt4EQDPeHUD2hkt0KpLS6nnIQ/viewform?usp%3Dsend_form
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Integração na Entidade de acolhimento
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*Obrigatório

*

Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito satisfeito

Acolhimento

Inclusão nas
tarefas

Acompanhamento
pelo
tutor/responsável

Esclarecimento de
dúvidas

Preocupação com
a formação

Feedback sobre o
trabalho realizado

Acolhimento

Inclusão nas
tarefas

Acompanhamento
pelo
tutor/responsável

Esclarecimento de
dúvidas

Preocupação com
a formação

Feedback sobre o
trabalho realizado

Anterior Seguinte

F lá i

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewWh7CSW-OHl8oPn5BT3qiKqt4EQDPeHUD2hkt0KpLS6nnIQ/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewWh7CSW-OHl8oPn5BT3qiKqt4EQDPeHUD2hkt0KpLS6nnIQ/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


 Formulários

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


Atividade desenvolvida na FCT

Questionário de Satisfação com a
Formação em Contexto de Trabalho -
FCT | Alunos
*Obrigatório

*

Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito satisfeito

As tarefas
desenvolvidas
corresponderam
às expetativas

As tarefas
desenvolvidas
enriqueceram a
formação

Os
conhecimentos
adquiridos no
curso
corresponderam
às exigências do
trabalho

A atividade
desenvolvida foi
útil para a
entidade

As tarefas
desenvolvidas
corresponderam
às expetativas

As tarefas
desenvolvidas
enriqueceram a
formação

Os
conhecimentos
adquiridos no
curso
corresponderam
às exigências do
trabalho

A atividade
desenvolvida foi
útil para a
entidade

Anterior Seguinte
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 Formulários
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Satisfação Global

Sim

Não
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*Obrigatório

Relativamente à FCT, foi uma mais valia? *

Anterior Seguinte

 Formulários

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewWh7CSW-OHl8oPn5BT3qiKqt4EQDPeHUD2hkt0KpLS6nnIQ/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewWh7CSW-OHl8oPn5BT3qiKqt4EQDPeHUD2hkt0KpLS6nnIQ/viewform
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Sugestões
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Questionário de Satisfação com a
Formação em Contexto de Trabalho -
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Utilize o espaço seguinte para referir sugestões de melhoria (FCT, Curso, Escola,
presente questionário...)

A sua resposta

Anterior Submeter

 Formulários

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewWh7CSW-OHl8oPn5BT3qiKqt4EQDPeHUD2hkt0KpLS6nnIQ/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewWh7CSW-OHl8oPn5BT3qiKqt4EQDPeHUD2hkt0KpLS6nnIQ/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

