
Formulários EQAVET 

Inquérito Satisfação (P/F) 
PROFESSORES / FORMADORES 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
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Quase sempre

falso Geralmente falso
Ocasionalmente

verdade
Geralmente

verdade
Quase sempre

verdade

Conhece e orienta o seu

trabaho em sala de aula

pelos normativos legais

em vigor?

Discute estratégias de

diferenciação pedagógica

com os colegas?

Analisa e reflete sobre as

suas práticas educativas?

Planeia atividades

interdisciplinares com os

colegas? 

Introduz inovações

pedagógicas nas práticas

letivas? 

Diversifica

frequentemente os

materiais didático

pedagógicos que utiliza

na aula? 

Promove frequentemente

atividades que permitam

aos aluno(a)s fazer as suas

próprias escolhas,

confrontar pontos de

vista, resolver problemas e

tomar decisões? 

Valoriza, continuamente,

no(a)s aluno(a)s, a

construção do seu próprio

conhecimento? 

Está sempre disponível

para esclarecer as dúvidas

colocadas pelo(a)s

aluno(a)s? 
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ENSINO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS * 
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Quase sempre

falso Geralmente falso
Ocasionalmente

verdade
Geralmente

verdade
Quase sempre

verdade

Proporciona situações de

apoio individualizado,

sempre que necessário? 

Considera que a

articulação curricular

implementada tem

contribuído para o

ensino/aprendizagem dos

alunos?

Considera que os recursos

materiais existentes na

escola são suficientes para

a sua prática educativa?
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Quase sempre

falso Geralmente falso
Ocasionalmente

verdade
Geralmente

verdade
Quase sempre

verdade

No início do ano, informa

sempre o(a)s aluno(a)s

sobre os programas das

disciplinas?

Clarifica sempre os

critérios de avaliação

aplicados?

Divulga junto dos alunos e

encarregados de

educação, no início do

ano letivo, os critérios de

avaliação?

Promove frequentemente

o trabalho colaborativo (a

pares e/ou em grupo)? 

Prepara

previamente o(a)s

aluno(a)s para a avaliação

dos módulos (trabalho

formativo)? 

Fornece continuamente
informação aos
aluno(a)s sobre o
desenvolvimento das
sua aprendizagens
(feedback)? 

Preocupa-se com os

resultados académicos e

sociais do(a)s aluno(a)s?

Considera que os alunos

respeitam os professores? 

Considera que os alunos

respeitam o Pessoal Não

Docente? 
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AVALIAÇÃO * 
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Quase sempre

falso Geralmente falso
Ocasionalmente

verdade
Geralmente

verdade
Quase sempre

verdade

Considera que os alunos

respeitam o Pessoal

Não Docente?

Considera que os alunos

se empenham nas

atividades escolares?

Considera que existe uma

boa relação entre os

alunos e os docentes?

Em geral, tem uma boa
imagem dos alunos da
escola?

Considera que o nível de

atuação disciplinar

fomenta o bom

funcionamento das aulas?

O Conselho Pedagógico

assume-se como espaço

de reflexão, debate e

articulação entre os

diversos setores nele

representados, nas

questões estruturantes da

vida da Escola,

encabeçando a

apresentação de

propostas?

O Conselho Pedagógico

acompanha e avalia a

execução das suas

deliberações?

Os Departamentos

asseguram a articulação

do trabalho pedagógico?

Os Departamentos

transmitem as

informações e decisões do

Conselho Pedagógico?
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Quase sempre

falso Geralmente falso
Ocasionalmente

verdade
Geralmente

verdade
Quase sempre

verdade

O Coordenador de

Departamento promove

mecanismos de

participação dos seus

docentes com vista ao

sucesso da escola?

O Diretor do Curso

promove mecanismos de

articulação curricular e

estratégias pedagógicas

com vista ao sucesso dos

alunos?
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Quase sempre

falso Geralmente falso
Ocasionalmente

verdade
Geralmente

verdade
Quase sempre

verdade

O Diretor de Turma

promove mecanismos de

articulação curricular e

estratégias pedagógicas

com vista ao sucesso doas

alunos?

Os Conselhos de Turma,

os Departamentos

Curriculares e o Conselho

Pedagógico analisam os

resultados obtidos pelos

alunos?

A estruturas existentes na

escola propõem e

implementam medidas

de combate ao insucesso

e abandono escolar?

A escola faz o seguimento

dos seus alunos de modo

a determinar os níveis de

sucesso relativamente ao

seu percurso escolar? 
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AVALIAÇÃO (continuação) * 
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Quase sempre

falso Geralmente falso
Ocasionalmente

verdade
Geralmente

verdade
Quase sempre

verdade

A Direção está disponível

para ouvir as sugestões

dos professores?

A Direção valoriza os
seus contributos para o
funcionamento da
Escola?

A Direção gere
eficazmente os recursos
humanos, materiais e
financeiros?

A Direção divulga a

informação atempada e

eficazmente? 

A Direção fomenta a
participação da
comunidade educativa
na vida da escola?

A Direção desenvolve
estratégias de
aproximação à
comunidade?

A Direção gere com
eficácia os conflitos?
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DIREÇÃO * 
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Discordo
totalmente Não concordo Neutro Concordo

Concordo
totalmente

Considera que colaboram

com os docentes?

Considera que mantêm

uma boa relação com os

docentes, alunos e

Encarregados de

Educação?

Considera que se

preocupam em manter a

ordem e a disciplina?

Considera que fazem um

bom trabalho? 

5

ASSISTENTES TÉCNICOS E OPERACIONAIS * 

Sim Não Talvez

Está globalmente

satisfeito relativamente ao

funcionamento dos

Cursos Profissionais no

Centro Cultural de

Amarante?

Tem alguma sugestão de

melhoria a apresentar?
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Sugestões de melhoria * 
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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

7

Registe aqui as suas sugestões de melhoria
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