
Questionário Encarregado 
de Educação

Ex.mo (http://ex.mo)(a) Sr(a). Encarregado(a) de Educação,  

O Agrupamento de Escolas Santa Maria Maior é uma instituição de ensino reconhecida pelo 
trabalho realizado no âmbito  da formação e qualificação de jovens e pelo seu contributo para o 
desenvolvimento da comunidade. 
Entendemos que o reconhecimento que já atingimos nos responsabiliza e desafia 
permanentemente e, por isso, a procura de uma melhoria contínua e a garantia de um ensino de 
qualidade são os principais compromissos assumidos pela ESSMM. Dialogar com todas as partes 
interessadas e parceiras, procurando compreender as suas necessidades e expetativas em relação à 
nossa organização, é fundamental para atingirmos esse objetivo.  
Consideramos que os Encarregados de Educação são uma parte fundamental neste processo e por 
isso, vimos solicitar o seu contributo para o preenchimento deste pequeno questionário. Não há 
respostas certas ou erradas, pretende-se apenas a sua opinião pessoal.  

A informação prestada é confidencial.

* Required

* This form will record your name, please fill your name.

Curso Técnico de
Audiovisual

Curso Técnico de
Gestão,

Programação e
Sistemas

Informáticos

Curso Técnico de
Massagem de

Estética e Bem-
Estar

Curso Técnico de
Turismo

10º ano

11º ano

12º ano

Qual o curso e o ano que seu Educando pertence: * 1.
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Muito
satisfeito Satisfeito

Pouco
satisfeito Insatisfeito Não sei

A escola preocupou-se
em receber bem e
integrar o meu filho(a) /
educando(a).

O ensino / formação
que é dado ao meu
filho(a) / educando(a)
corresponde às minhas
expetativas.

Sou informado
regularmente dos
resultados escolares do
meu educando.

Sinto que, na escola, se
preocupam com o meu
filho(a) / educando(a) e
com as suas
dificuldades.

Tenho facilidade em
contactar com o(a)
Diretor(a) de Turma

Penso que as reuniões
com o(a) Diretor(a) de
Turma são úteis e
suficientes.

Considero que há
segurança dentro da
escola

Na escola preocupam-
se em combater atos
de indisciplina.

Os serviços
administrativos
funcionam bem.

Os funcionários estão
atentos e disponíveis
para ajudar o meu
filho(a) / educando(a)
quando necessário.

Pergunta * 2.
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Muito
satisfeito Satisfeito

Pouco
satisfeito Insatisfeito Não sei

Sei que as opiniões dos
Encarregados de
Educação são tidas em
consideração pela
Direção.

Sei que a escola dispõe de um Serviço de Psicologia e Orientação para apoiar os 
alunos? * 

3.

Sim

Não

Conheço o Regulamento Interno da escola? * 4.

Sim

Não

Conheço as regras de funcionamento da escola?. Escolha única. * 5.

Sim

Não

Recomendaria esta escola a familiares ou amigos? * 6.

Sim

Não

Por favor, identifique dois aspetos positivos no Ensino e formação Profissional * 7.
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This content is neither created nor endorsed by Microsoft. The data you submit will be sent to the form owner.

Microsoft Forms

Por favor, identifique dois aspetos a melhorar no Ensino e formação Profissional. * 8.
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