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QQuueessttiioonnáárriioo  ddee  SSaattiissffaaççããoo  ddaass  EEnnttiiddaaddeess  ddee  AAccoollhhiimmeennttoo  ddee  FFCCTT    

FFoorrmmaaççããoo  eemm  CCoonntteexxttoo  ddee  TTrraabbaallhhoo  

  

Ex.mo/Ex.ma Sr./Sr.ª 

 

Este questionário é realizado no âmbito do processo de certificação da qualidade 

EQAVET, em implementação na Escola Secundária de Arganil (ESA), e destina-se a 

conhecer o grau de satisfação das entidades de acolhimento em relação à prestação 

dos formandos desta Escola, nos Cursos de Educação e Formação Profissional.  

 

Solicito que disponha de alguns minutos do seu tempo, ajudando-nos a melhorar a 

qualidade do serviço de educação que prestamos, indo ao encontro das necessidades 

do mercado de trabalho. 

 

Assim, peço-lhe o preenchimento de um questionário por cada estagiário/a da ESA.  

 

O inquérito é ANÓNIMO e as suas respostas são CONFIDENCIAIS. 

 

A Direção da Escola agradece a sua colaboração. 

 

Por favor, responda a todas as questões. Nas questões de resposta múltipla, caso a sua resposta não 

se identifique com nenhuma opção, utilize o espaço disponível para manifestar o que pensa sobre o 

assunto em causa. 

 

  

PPAARRTTEE  II::  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  PPEESSSSOOAALL  
 
1. Idade:  
 
a) entre 20 e 30 anos                b) entre 31 e 40 anos                c) entre 41 e 50 anos  

 

d) entre 51 e 60 anos               e) mais de 60 anos 

 
 
2. Sexo: F                        M                          
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3. Habilitações Literárias: 
 
a) 1.º ciclo (4.ºano )                  b) 2.º ciclo (6.ºano)                   c) 3.ºciclo (9.ºano) 

 

d) Ensino Secundário               e) Bacharelato                           f)    Licenciatura 

 

g) Outro                Especifique:_________________________________________ 

 

4. Profissão: _______________________________________________________  
 

 
5. Anos de Serviço 
 
a) entre 0 e 5 anos                b) entre 6 e 10 anos                  c) entre 11 e 15 anos  

 

d) entre 16 e 20 anos            e) mais de 20 anos 

 
6. A sua função na empresa/Instituição  
__________________________________________________________________ 
 
7.Número total de trabalhadores da empresa/organização onde decorreu a 

formação 

 

PPAARRTTEE  IIII::  FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTTOO  DDAA  FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  EEMM  CCOONNTTEEXXTTOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  ((FFCCTT))  

 

1. Foi a primeira vez que desempenhou as funções de Monitor? 

                                         Sim                           Não 

Se respondeu “não”, indique desde quando exerce a função. 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Tem alguma formação pedagógica para o exercício da função de Monitor? 

                                       Sim                             Não 

Se respondeu “sim”, descreva a formação que tem._________________________ 

___________________________________________________________________ 
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3. Considera que foi entregue a documentação necessária para a FCT? 

                                   Sim                       Não 

4. A documentação necessária foi entregue atempadamente? 

                                    Sim                              Não 

5. A documentação entregue revelou-se suficiente? 

                                    Sim                                         Não 

Se respondeu “não”, indique que outra documentação seria útil. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. De 1 (nada) a 5 (muito), indique o grau de satisfação quanto:                                                                                            

a) à preparação e ao acompanhamento que teve por parte da Escola;            

b) à acessibilidade entre os vários atores (formando, orientador/ diretor de curso). 
 

 

7. Como caracteriza o relacionamento que manteve com o(a) formando(a)? 

(Assinale a sua resposta com uma X. Escolha apenas uma resposta.) 

a) Sobretudo facilitador das aprendizagens.            

b) Sobretudo modelo profissional com os formandos.             

c) Sobretudo colega.            

d) Sobretudo formador, professor. 

 

 

8. As reuniões de acompanhamento do estágio realizadas pelo(a) professor(a) 

orientador(a) de estágio foram suficientes? 

Sim                            Não 

Se respondeu “não”, indique quantas reuniões de acompanhamento seriam 

necessárias.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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99..  QQuuaaiiss  aass  pprriinncciippaaiiss  vvaannttaaggeennss  ddaa  FFCCTT  ppaarraa  oo((ss))  ffoorrmmaannddoo((ss))??  

(Assinale a sua resposta com uma X.)  

aa))  PPrrooxxiimmiiddaaddee  ccoomm  tteeccnnoollooggiiaass  ee  ttééccnniiccaass  ddiiffeerreenntteess  ddaass  uuttiilliizzaaddaass  nnaa  eessccoollaa..  

bb))  OOppoorrttuunniiddaaddee  ddee  aapplliiccaarr  ooss  ccoonnhheecciimmeennttooss  aaddqquuiirriiddooss  eemm  ssiittuuaaççõõeess  ccoonnccrreettaass  ee  

rreeaaiiss  ddoo  mmuunnddoo  ddoo  ttrraabbaallhhoo..  

cc))  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddaa  ccrriiaattiivviiddaaddee..  

dd))  CCrriiaaççããoo  ddee  hháábbiittooss  ddee  ttrraabbaallhhoo  ee  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddoo  sseennttiiddoo  ddee  

rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee  pprrooffiissssiioonnaall..  

ee))  CCoonnhheecciimmeennttoo  ddaass  ddiinnââmmiiccaass  ddee  uummaa  eemmpprreessaa//iinnssttiittuuiiççããoo  ((eessttrruuttuurraa,,  

oorrggaanniizzaaççããoo  ee  ffuunncciioonnaammeennttoo))..  

 

10. Vê benefícios para a Empresa/Instituição devido à acumulação das funções 

de Monitor com as da atividade profissional principal?  

Sim                         Não 

10.1. Justifique a sua resposta. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

1111..  CCoonnssiiddeerraa  qquuee  aa  FFCCTT  ttrraazz  vvaannttaaggeennss  ppaarraa  aa  EEmmpprreessaa//iinnssttiittuuiiççããoo??  

Sim                         Não 

1111..11..  QQuuaaiiss??  

aa))  OOppoorrttuunniiddaaddee  ddee  rreeccrruuttaarr  ppootteenncciiaaiiss  ccoollaabboorraaddoorreess..  

bb))  MMaaiioorr  iinntteerraaççããoo  eennttrree  aa  eemmpprreessaa  ee  aa  ccoommuunniiddaaddee  llooccaall..  

cc))  AAuummeennttoo  ddaa  ccaappaacciiddaaddee  ddee  pprroodduuççããoo..  

dd))  TTrrooccaa  ddee  ccoonnhheecciimmeennttooss//pprrááttiiccaass  eennttrree  oo((ss))  ffoorrmmaannddoo((ss))  ee  ooss  ccoollaabboorraaddoorreess  ddaa  

eemmpprreessaa..  

ee))OOuuttrraass::______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________  

12. Apresente uma sugestão para melhorar o desempenho da FCT. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Agradecemos a sua colaboração!  


