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"As minhas expectativas" em relação ao meu
Curso Profissional
Responde, por favor, às questões seguintes sobre o que esperas do teu Curso Profissional. Nas 
perguntas de resposta fechada, seleciona, apenas, a opção com que mais te identificas.
Estas questões estão a ser colocadas no âmbito do Programa EQAVET - selo de qualidade dos 
Cursos Profissionais. 
Agradecemos a tua disponibilidade.

1. 1 - Para mim frequentar o curso é uma maneira de …
Marcar apenas uma oval.

 Terminar a escolaridade obrigatória

 Ter emprego na minha área de formação

 Só estar à espera de fazer 18 anos

 Ter emprego no meu país

 Ter o 12.º ano para trabalhar no estrangeiro

 Outra: 

2. 2 - Escolhi esta via de qualificação, porque…
Marcar apenas uma oval.

 Mais facilidade em terminar o 12.º ano

 Não pretendo prosseguir estudos

 Quero trabalhar na minha área de formação

 Quero ter uma qualificação profissional

 Outra: 

3. 3 - Inscrevi-me no curso profissional na expectativa de…
Marcar apenas uma oval.

 Conseguir emprego mais facilmente

 Terminar o 12.º ano com mais facilidade

 Conseguir um bom emprego na área que gosto

 Outra: 
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4. 4 - Espero que este curso me dê possibilidades para…
Marcar apenas uma oval.

 Trabalhar na minha área de residência

 Trabalhar no meu país

 Trabalhar no estrangeiro

 Apenas concluir o 12.º ano

 Ingressar no ensino superior

 Outra: 

5. 5 - Talvez sinta mais dificuldades em…
Marcar apenas uma oval.

 Estudar para as disciplinas da formação geral

 Gerir o tempo para estudar

 Cumprir todas as horas de formação

 Outra: 

6. 6 - Gostaria que este curso fosse…
Marcar apenas uma oval.

 Muito prático para me preparar para o mercado de trabalho

 De encontro às minhas expectativas profissionais

 Uma oportunidade para trabalhar na minha área

 Outra: 

7. 7 - Eu não teria necessidade de participar no curso se…
Marcar apenas uma oval.

 Fosse um aluno estudioso

 Pretendesse prosseguir estudos

 Estivesse fora da escolaridade obrigatória

 Tivesse outro curso na escola que gostasse mais

 Outra: 

8. 8 - Outras expectativas que tenho são...
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Com tecnologia

Secção sem título

9. 9 - Dá-nos ideias para melhorar o teu Curso...
 

 

 

 

 

Pare de preencher este formulário.

10. 10 - Estou a frequentar o...
Marcar apenas uma oval.

 Curso Técnico de Instalações Eléctricas (10.ºano)

 Curso Técnico de Turismo Ambiental e Rural (10.ºano)

 Curso Técnico de Multimédia (11.ºano)

 Curso Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos (11.ºano)

 Curso Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos (12.ºano)

 Curso Técnico de Multimédia (12.ºano)
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