
Inquérito de Expectativas  
Alunos Cursos Profissionais
Este inquérito foi realizado no âmbito da implementação do alinhamento com o quadro EQAVET 
(European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training), em 
setembro e outubro de dois mil e vinte, aos alunos do primeiro, segundo e terceiro anos dos 
quatro Cursos Profissionais ministrados na EPA (Escola Profissional de Agricultura e de 
Desenvolvimento Rural de Carvalhais, Mirandela), através de um questionário online.  
Deste modo, visa conhecer o clima organizacional da EPA e incide, sobretudo, na avaliação de uma 
dimensão de ordem afetiva: os níveis de satisfação dos alunos no seu relacionamento e 
comprometimento com a mesma.
Analisa várias dimensões da vida de escola, não se apresenta por áreas e as questões surgem, 
intencionalmente e por razões metodológicas, sem “ordem” estruturada.

* Obrigatório

* Este formulário irá registar o seu nome, por favor preencha seu nome.

Idade * 1.

 

Género * 2.

Masculino

Feminino

Local de Residência * 3.
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Número de retenções * 4.

 

 Última escola que frequentaste * 5.

 

Curso que frequentas atualmente * 6.

Técnico/a de Produção Agropecuária

Técnico/a de Cozinha e Pastelaria

Técnico/a de Vitivinícola

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel

Técnico/a de Pecuária

Técnico/a de Máquinas Agrícolas

Ano que frequentas; * 7.

1º

2º

3º
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Motivos que te levaram a escolher a EPA8.

Qualidade de ensino

Indicação dos Pais / Encarregados de Educação

Indicação de um amigo/a

Indicação de um Professor

Oferta educativa da Escola

Existência de alojamento na própria escola

Proximidade com a minha residência

Já conhecia a escola - frequentei o CEF

Outro

Escolheste o curso que frequentas como9.

1ª Opção

2ª Opção

3ª Opção

Não tive opção
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Motivos que te levaram a escolher o curso que frequentas10.

Gosto pela área de formação

Oferece boas probabilidades de arranjar emprego na área de formação

Indicação de um amigo/a que frequenta/ou este curso nesta Escola

Indicação de um Professor

Continuidade da mesma área profissional do CEF

Indicação pelo SPO da escola que frequentei

Permite-me seguir estudos superiores na mesma área do curso profissional

Outro

O curso que frequentas corresponde às tuas expectativas, tendo em conta os 
conteúdos das disciplinas técnicas ministradas até ao momento?

11.

Sim

Não

Curso que frequentas corresponde às tuas expectativas, tendo em conta os 
conteúdos das disciplinas base ministradas até ao momento?

12.

Sim

Não

Tencionas terminar o curso?13.

Sim

Não
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Se respondeste Sim diz o que tencionas fazer depois de terminares o curso14.

Ingressar no ensino superior

Ingressar no mercado de trabalho

Criar o meu próprio emprego

Outro

Se respondeste Não indica o motivo15.

Frequento a Escola até atingir a maioridade

Fraco nível de satisfação em relação ao curso

Problemas familiares

Oportunidades profissionais

Outro

9/17/2020



Este conteúdo não foi criado nem é aprovado pela Microsoft. Os dados que submeter serão enviados para o proprietário do formulário.

Microsoft Forms

Sugestões

Sugere medidas a nível pedagógico (testes, critérios de avaliação, horários…) para 
melhorar o funcionamento da escola

16.

 

Sugere medidas a nível dos espaços (biblioteca, salas de aula, secretaria, refeitório…) 
para melhorar o funcionamento da escola

17.
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