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 Estudo: Taxa de resposta: 82,3% (População: 141 / Amostra: 116) / Escala: 1- 4 pontos 
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Grupos Questões 

Aulas e formador 

Interesse na Disciplina e nas Matérias Lecionadas 

Formador (preparação da aula, motivação dos formandos) 

Formador (lecionação das matérias e disponibilidade para tirar dúvidas durante as aulas) 

Escola 
Escola (condições de aprendizagem, espaços e equipamentos) 

Escola (Serviços) 

Orientador/a Educativo/a 

Disponibilidade do(a) Orientador(a) Educativo(a) 

O OE transmite as informações atempadamente? 

O OE revela interesse para resolver os problemas dos formandos 

O OE revela organização? 

Qual é o interesse dos assuntos tratados em DTF? 

Estou satisfeito(a) com o(a) Orientador(a) Educativo(a) 

O curso contribui para…. 

Ter conhecimentos mais aprofundados 

Novos conhecimentos 

Maior autonomia e responsabilidade na realização de tarefas da vida quotidiana 

Interesse por novas aprendizagens 

Maior facilidade de integração no mundo do trabalho 

Ingresso no Ensino 
Superior 

A Escola informou-me dessa possibilidade 

Ganhei interesse em continuar os estudos, ao longo deste curso 

Realizei uma Candidatura ao Ensino Superior (ou tenho intenção de o fazer) 

FCT 

A FCT foi útil, aprendi mais sobre a profissão 

A empresa disponha de condições físicas adequadas para a realização de FCT//Preparação e 
Organização 

Durante a FCT senti-me acompanhado e apoiado pelo representante da entidade\empresa 

Como avalias esta experiência, quanto à utilidade e importância, para a tua evolução a nível 
pessoal e profissional 

Durante a FCT senti-me acompanhado e apoiado pelo professor responsavél pela FCT 

PAP 

Durante a realização da PAP/PAF, senti-me acompanhado e apoiado pelo form.  Acomp. do 
mód. 2// Formadores da técnica 

Como avalias a importância das aulas de "Apoio à PAP", para conclusão da mesma 

Como avalias o Apoio e Orientação do Coordenador da PAP/PAF 

Formação à Distância 

Como avalias as plataformas usadas na F@D 

A qualidade da formação 

A qualidade das aulas 

A qualidade dos teus instrumentos informáticos para a aulas 

Balanço geral da F@D 

 
 
Conclusão: Verificou-se um nível de satisfação com uma média de 3.6 

Equipa Eqavet 


