
10º Ano

Questionário de Satisfação com a
Formação em Contexto de Trabalho -
FCT | Entidade
Este questionário visa aferir o grau de satisfação da entidade acolhedora em FCT, ao nível 
do desempenho que os formandos tiveram. Tem como principal objetivo melhorar a 
qualidade do ensino profissional ministrado na Escola Secundária Eça de Queirós, Póvoa de 
Varzim, atendendo mais eficazmente às necessidades do mercado de trabalho. 
Agradecemos desde já a disponibilidade e colaboração manifestadas enquanto entidade de 
acolhimento dos nossos formandos e 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. 
O questionário deverá ser respondido pelo responsável na V/ entidade pelo acolhimento 
dos formandos.  
No caso de ter acolhido vários formandos do mesmo ano responda apenas uma vez a este 
questionário e de forma global. 
No caso de ter acolhido vários formandos de diferentes anos responda a este questionário 
relativamente a cada ano. 

*Obrigatório

Designação da Entidade de acolhimento *

A sua resposta

Identificação do(s) tutor(es) / responsável (eis)

A sua resposta

Qual o ano do curso *



11º Ano

12º Ano

Nunca envie palavras-passe através dos Google Forms.

Este formulário foi criado dentro de Escola Secundária Eça de Queirós da Póvoa de Varzim. Denunciar abuso

Seguinte

 Formulários

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv_OtKsD0QRRuyZJEGVqZ9uwYEan2Ga2vZaDtHZKnRLoy8sA/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv_OtKsD0QRRuyZJEGVqZ9uwYEan2Ga2vZaDtHZKnRLoy8sA/viewform?usp%3Dsend_form
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Desempenho Global dos Formandos

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

Conhecimentos demonstrados pelos formandos *

Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito satisfeito

Conhecimentos
técnicos
inerentes às
funções
atribuídas

Conhecimentos
técnicos
inerentes às
funções
atribuídas

Indique outros conhecimentos técnicos e/ou competências que gostaria que os
formandos adquirissem neste Curso Profissional

A sua resposta



Nunca envie palavras-passe através dos Google Forms.

Este formulário foi criado dentro de Escola Secundária Eça de Queirós da Póvoa de Varzim. Denunciar abuso

Competências demonstradas pelos formandos *

Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito satisfeito

Adaptação às
tarefas

Organização

Responsabilidade

Autonomia

Relações
interpessoais

Capacidade para
se integrar numa
equipa

Assiduidade /
Pontualidade

Motivação

Adaptação às
tarefas

Organização

Responsabilidade

Autonomia

Relações
interpessoais

Capacidade para
se integrar numa
equipa

Assiduidade /
Pontualidade

Motivação

Anterior Seguinte

 Formulários

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv_OtKsD0QRRuyZJEGVqZ9uwYEan2Ga2vZaDtHZKnRLoy8sA/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv_OtKsD0QRRuyZJEGVqZ9uwYEan2Ga2vZaDtHZKnRLoy8sA/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Satisfação Global

Sim

Não

Nunca envie palavras-passe através dos Google Forms.

Este formulário foi criado dentro de Escola Secundária Eça de Queirós da Póvoa de Varzim. Denunciar abuso

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

Relativamente à FCT, foi uma mais valia? *

Anterior Seguinte

 Formulários

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv_OtKsD0QRRuyZJEGVqZ9uwYEan2Ga2vZaDtHZKnRLoy8sA/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv_OtKsD0QRRuyZJEGVqZ9uwYEan2Ga2vZaDtHZKnRLoy8sA/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Sugestões

Nunca envie palavras-passe através dos Google Forms.

Este formulário foi criado dentro de Escola Secundária Eça de Queirós da Póvoa de Varzim. Denunciar abuso

Questionário de Satisfação com a
Formação em Contexto de Trabalho -
FCT | Entidade

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/1FAIpQLScv_OtKsD0QRRuyZJEGVqZ9uwYEan2Ga2vZaDtHZKnRLoy8sA/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv_OtKsD0QRRuyZJEGVqZ9uwYEan2Ga2vZaDtHZKnRLoy8sA/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

