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Inquérito Satisfação (PND) 
PESSOAL NÃO DOCENTE 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 tua disponibilidade. 
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Discordo

totalmente Não concordo Neutro Concordo
Concordo
totalmente

Conhece as funções e as

tarefas a desempenhar

dentro da Escola

A Escola possui os

recursos necessários para

o desempenho das

funções.

A Escola potencia a

polivalência dos

funcionários,

nomeadamente através da

rotação dos postos de

trabalho.

Existe

colaboração/trabalho da

equipe existente nos

grupos de trabalho que

integra. 

A Escola assegura a

circulação da informação. 

O pessoal não docente é

chamado a participar na

construção dos

documentos orientadores

da Escola. 

Conhece os normativos e

o regulamento interno da

escola. 

O pessoal não docente é

incentivado a apresentar

propostas e a colaborar

nas atividades

desenvolvidas na escola. 

A Escola promove

iniciativas para a

preservação e a utilização

dos recursos. 
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Discordo

totalmente Não concordo Neutro Concordo
Concordo
totalmente

A Escola desenvolve um

projeto de formação

contínua do pessoal não

docente. 

A Direção partilha

competências e

responsabilidades.

A Direção, na distribuição

de tarefas e

responsabilidades, tem

em conta as qualificações

do pessoal não docente.

A Direção preocupa-se

com as expetativas e

satisfação das

necessidades do pessoal

não docente.

A Direção valoriza os

contributos do pessoal

não docente para o

funcionamento da Escola.

Os problemas de

indisciplina são resolvidos

pela Direção.

Os alunos respeitam o

pessoal não docente.

Os alunos respeitam os

Professores.

Os espaços escolares

apresentam-se limpos.

A Escola é segura.

O pessoal não docente

está recetivo à mudança e

inovação.
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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

A Escola presta um serviço

de qualidade?

Gosta de trabalhar nesta

Escola?

Tem alguma sugestão a
apresentar?

2

Sugestões de melhoria

3

Registe aqui as suas sugestões de melhoria
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