Ensino Superior - grau de
satisfação com os alunos do
Ensino Profissional
Exmo. Coordenador do Ensino Superior,
No âmbito do processo de certificação da qualidade EQAVET, em implementação nos Cursos de
Educação e Formação Profissional da Escola Secundária de Santa Maria Maior, Viana do Castelo, foi
elaborado o presente questionário que se destina avaliar o desempenho dos nossos alunos do
ensino profissional após a sua entrada no Ensino Superior.
O preenchimento do questionário tem por objetivo aferir e melhorar a qualidade do serviço de
educação e formação que prestamos de forma a melhor responder às necessidades do mercado de
trabalho e, ainda, às expectativas do Ensino Superior.
Gratos pela colaboração, partilharemos convosco as conclusões resultantes deste estudo através
da página da escola.
O Diretor,
Benjamim Moreira

* Required

1

Nome de Instituição de Ensino Superior *
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2

Função da pessoa que está a responder ao inquérito *

3

Curso frequentado pelo ex-aluno do Agrupamento de Escolas de Santa Maria
Maior: *
Técnico de Audiovisuais
Técnico de Auxiliar de Saúde
Técnico de Comércio
Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
Técnico de Massagem Estética e Bem Estar
Técnico de Turismo
Não sei, mas é do Ensino Profissional do vosso agrupamento

4

Considera que a formação dada no curso profissional vai de encontro às
expectativas do Ensino Superior? *
Sim
Não
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5

Como avalia o contributo do curso profissional para o desempenho do aluno no
Ensino Superior? *

Não revelante

Pouco
revelante

Relevante

Muito
Relevante

Completament
e Relevante

6

Considera que a Escola interage de forma adequada com o Ensino Superior, no
sentido de melhor formar cada aluno? *

Não revelante

Pouco
revelante

Relevante

Muito
Relevante

Completament
e Relevante

7

Indique o seu grau de satisfação relativamente a cada competência abaixo
descriminada. *

Insatisfeito
Competências técnicas
adquiridas no curso
profissional
Planeamento de
atividades
Responsabilidade e
Autonomia
Comunicação e
Relações Interpessoais
Trabalho em equipa
11/2/2020

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito satisfeito

8

Quais os aspetos que podemos melhorar para que os alunos cheguem ao Ensino
Superior com maior qualidade?

9

Relativamente às necessidades do mercado de trabalho que sugestões poderá
apresentar no sentido de melhorar o curso frequentado pelo aluno.
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