
Inquérito de Expectativas
Curso Profissional de Nível 4

*Obrigatório

Nome: *

A sua resposta

Curso Frequentado: *

A sua resposta

Ano letivo: *

A sua resposta

Triénio de Formação: *

A sua resposta



Frequentar o ensino secundário até completar 18 anos.

Frequentar o ensino secundário até concluir o 12.º ano.

Outro.

Prosseguir estudos num CTESP, evitando os Exames Nacionais

Prosseguir estudos superiores na área de formação que escolhi, mesmo não evitando
os Exames Nacionais

Ingressar no mercado de trabalho com maior facilidade.

Evitar o ensino regular.

Por conselho dos meus Pais/Encarregado de Educação.

Por conselho da psicóloga da escola que frequentei no 9º ano.

Por conselho de um professor.

Outro.

1 - Motivos que te levaram a fazer a matrícula no ensino secundário: (podes
escolher apenas 1 opção)

Se respondeste "Outro", indica qual?

A sua resposta

2 - Motivos que te levaram a fazer a matrícula num curso profissional: (podes
escolher até 5 opções)

Se respondeste "Outro", indica qual?

A sua resposta



Através do facebook.

Através da psicóloga da escola que frequentei no 9º ano.

Na atividade de divulgação de cursos realizada na escola que frequentei no 9º ano.

Numa feira ou evento em que a EPADRPL participou. Qual?

Por indicação dos meus Pais/Encarregado de Educação.

Por indicação de um amigo. O teu amigo é aluno/ex-aluno da EPADRPL?

Por indicação de um professor.

Outro.

Sim

Não

3 - Como conheceste a EPADRPL? (podes escolher até 3 opções)

Se respondeste "Numa feira ou evento em que a EPADRPL participou.", indica
qual?

A sua resposta

Se respondeste "Por indicação de um amigo", esse amigo é aluno/ex-aluno da
EPADRPL?

Se respondeste "Outro", indica qual?

A sua resposta



Por ser perto da minha casa / área de residência.

Por ter o curso que escolhi fazer.

Porque a formação nesta escola é de qualidade.

Por indicação dos meus Pais/Encarregado de Educação.

Por indicação da psicóloga da escola que frequentei no 9º ano.

Por indicação de um professor.

Porque não tive vaga na escola que pretendia.

Outro.

1ª opção

2ª opção

3ª opção

Não tive opção.

4 - Motivos que te levaram a escolher a EPADRPL: (podes escolher até 2 opções)

Se respondeste "Outro", indica qual?

A sua resposta

5 - O curso que frequentas foi a tua: (podes escolher 1 opção)



Porque gostas desta área de formação.

Porque o curso oferece boas probabilidades de arranjar emprego na área de
formação.

Por indicação de um amigo que frequentou este curso na EPADRPL.

Por indicação dos teus Pais/Encarregado de Educação.

Por indicação da psicóloga da escola que frequentaste no 9º ano.

Por indicação de um professor.

Porque é mais fácil do que os outros cursos.

Outro.

Sim

Não

Obrigado pela tua colaboração!

Nunca envie palavras-passe através dos Google Forms.

6 - Motivos que te levaram a fazeres a matrícula neste curso: (podes escolher até
3 opções)

Se respondeu "Outro", indica qual?

A sua resposta

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

8 - Se não tivesses ingressado nesta área, qual seria o curso de formação que
gostarias de frequentar nesta Escola?

A sua resposta

Submeter
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