
Formulários EQAVET 

Inquérito Satisfação (EE/CP) 
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONAL 2020/2021 

Este questionário, elaborado no âmbito do Quadro EQAVET - European Quality Assurance in 
Vocational Education and Training - versa um conjunto de domínios de modo a aferir o grau de 
satisfação com a organização e o funcionamento do Curso Profissional do Centro Cultural de 
Amarante, com o objetivo da melhoria contínua da qualidade do ensino e formação.  
Solicitamos que responda com o máximo de rigor e honestidade, pois só assim será possível à 
Escola garantir uma evolução sustentável dos serviços que presta. Não há respostas certas ou 
erradas relativamente a qualquer um dos itens, pretendendo-se apenas a sua opinião pessoal e 
sincera. 
Este questionário é de natureza confidencial. O tratamento deste, por sua vez, é efetuado de uma 
forma global, não sendo sujeito a uma análise individualizada, o que significa que o seu anonimato 
é respeitado.  
Agradecemos, desde já, a sua disponibilidade. 

* Obrigatório

1 2 3 ou mais

Quantos educandos têm a

frequentar o(s) Curso(s)

Profissional(ais) no Centro

Cultural de Amarante?

1

ENQUADRAMENTO (1) * 
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Curso Profissional de Dança Curso Profissional de Música

Qual o Curso Profissional

frequentado pelo(s) seu(s)

educando(s)?

2

ENQUADRAMENTO (2) * 

1º Ano (10º ano) 2º Ano (11º ano) 3º Ano (12º ano)

Qual o ano de

escolaridade que o(a) seu

(ua) educando(a)

frequenta?

3

ENQUADRAMENTO (3) * 

1º Ano (10º ano) 2º Ano (11º ano) 3º Ano (12º ano)

Qual o ano de

escolaridade que o(a) seu

(ua) educando(a)

frequenta?

4

ENQUADRAMENTO (4) * 
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5

Indique os fatores que o levara a matricular o seu educando no Curso Profissional 
do Centro Cultural de Amarante: * 

Instalações do estabelecimento de ensino

Competência do corpo docente

Estabilidade do corpo docente

Qualidade do ensino prestado

Proximidade da residência

Curso de preferência do meu/minha educando(a)

Oferta facultativa da disciplina de Matemática

Outra

6

Se selecionou "Outra" no ponto anterior, por favor, indique qual:
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Muito
insatisfeito Insatisfeito

Nem satisfeito
nem insatisfeito Satisfeito Muito satisfeito

considero que estou:

7

Relativamente ao acolhimento e apoio prestado aos alunos e Encarregados de 
Educação (EE), * 

Discordo

totalmente Não concordo Neutro Concordo
Concordo
totalmente

8

Relativamente à formação ministrada considero que os docentes se revelam à 
vontade para esta tipologia de ensino. * 
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Discordo

totalmente Não concordo Neutro Concordo
Concordo
totalmente

a escola está devidamente

equipada para ministrar

Cursos Profissionais,

há preocupação com a

manutenção e limpeza

dos espaços.

existe segurança dentro

do espaço escolar.

a escola toma medidas

para combater a

indisciplina e a falta de

assiduidade de alguns

formandos. 

9

Relativamente aos serviços e espaço da escola, considero que: * 

Discordo

totalmente Não concordo Neutro Concordo
Concordo
totalmente

10

Os serviços administrativos são organizados e prestam esclarecimentos válidos. * 
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Discordo

totalmente Não concordo Neutro Concordo
Concordo
totalmente

a comunicação escola-

casa é a adequada.

fazem falta mais

atividades direcionadas a

Encarregados de

Educação.

a divulgação das

atividades realizadas é

feita para toda a

comunidade e

atempadamente.

a aposta do Centro

Cultural de Amarante nas

parcerias internacionais

(intercâmbio Erasmus) é

uma mais-valia.

11

Relativamente aos Cursos Profissionais, e de um modo geral, considero que: * 
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Discordo

totalmente Não concordo Neutro Concordo
Concordo
totalmente

acompanho a vida escolar

do meu educando de

forma regular e

interventiva.

colaboro com a escola

sempre que me é

solicitado.

consigo que o meu

educando cumpra com o

que lhe é pedido.

12

Relativamente ao meu papel enquanto Encarregado de Educação considero que: * 

Sim Não Talvez

13

Recomendaria a escola, enquanto entidade de educação e formação profissional, 
a familiares e/ou amigos? * 
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Este conteúdo não foi criado nem é aprovado pela Microsoft. Os dados que submeter serão enviados para o proprietário do formulário.

Microsoft Forms

Sim Não Talvez

Tem alguma sugestão de

melhoria a apresentar?

14

Sugestões de melhoria * 

15

Registe aqui as suas sugestões de melhoria
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