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1.

Marcar apenas uma oval.

1º ano

2º ano

3º ano

3. Quanto à dinâmica em contexto de sala de aula irás responder para cada
disciplina:

1º INQUÉRITO
SATISFAÇÃO/PEDAGÓGICO DOS
ALUNOS DO CURSO PROFISSIONAL de
TÉCNICO de FARMÁCIA
Com este questionário pretendemos fazer uma recolha de algumas informações sobre a 
satisfação dos formandos relativamente ao Curso Pro�ssional que frequentam. 
Cada um dos parâmetros deve ser avaliado numa escala de 1 a 5, com a seguinte 
correspondência: 1 - Insu�ciente; 2 - Regular; 3 - Bom; 4 - Muito Bom; 5 - Excelente.

*Obrigatório

1. Qual o ano que frequentas? *
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2.

Marcar tudo o que for aplicável.

Português: *

1 2 3 4 5

Os conteúdos
ministrados foram
acessíveis

Compreendi e
interiorizei os
conteúdos
ministrados

O Material didático
disponibilizado pelo
formador foi
diversi�cado e
pertinente

O(a) formador (a)
estava motivado(a)
para lecionar a
disciplina

Os conteúdos foram
abordados e
explicados de forma
clara e objetiva

O(a) formador(a)
usou estratégias
adequadas para
tornar os conteúdos
mais interessantes

O(a) formador(a)
implementou
atividades práticas
adequadas aos
conteúdos ou realizou
Prática Simulada

A relação e interação
do(a) formador(a) e
alunos proporcionou
um bom ambiente em
sala de aula propício
à aprendizagem

O(A) formador(a)

Os conteúdos
ministrados foram
acessíveis

Compreendi e
interiorizei os
conteúdos
ministrados

O Material didático
disponibilizado pelo
formador foi
diversi�cado e
pertinente

O(a) formador (a)
estava motivado(a)
para lecionar a
disciplina

Os conteúdos foram
abordados e
explicados de forma
clara e objetiva

O(a) formador(a)
usou estratégias
adequadas para
tornar os conteúdos
mais interessantes

O(a) formador(a)
implementou
atividades práticas
adequadas aos
conteúdos ou realizou
Prática Simulada

A relação e interação
do(a) formador(a) e
alunos proporcionou
um bom ambiente em
sala de aula propício
à aprendizagem

O(A) formador(a)
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O( ) o ado (a)
esteve sempre
disponível para nos
apoiar quando foi
necessário, dentro e
fora da sala de aula

Os formandos foram
incentivados a
exprimir as suas
dúvidas e opiniões,
tendo feedback do(a)
formador(a)

Os instrumentos e
critérios de avaliação
foram apresentados e
analisados com os
formandos de forma
clara

Os instrumentos de
avaliação foram
justos e adequados

Os conteúdos da
disciplina
aumentaram o meu
interesse e empenho
pela mesma

Globalmente, como
avalias esta disciplina
neste curso?

Globalmente, como
avalias o
desempenho do(a)
formador(a)?

O( ) o ado (a)
esteve sempre
disponível para nos
apoiar quando foi
necessário, dentro e
fora da sala de aula

Os formandos foram
incentivados a
exprimir as suas
dúvidas e opiniões,
tendo feedback do(a)
formador(a)

Os instrumentos e
critérios de avaliação
foram apresentados e
analisados com os
formandos de forma
clara

Os instrumentos de
avaliação foram
justos e adequados

Os conteúdos da
disciplina
aumentaram o meu
interesse e empenho
pela mesma

Globalmente, como
avalias esta disciplina
neste curso?

Globalmente, como
avalias o
desempenho do(a)
formador(a)?
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3.

Marcar tudo o que for aplicável.

Inglês: *

1 2 3 4 5

Os conteúdos
ministrados foram
acessíveis

Compreendi e
interiorizei os
conteúdos
ministrados

O Material didático
disponibilizado pelo
formador foi
diversi�cado e
pertinente

O(a) formador (a)
estava motivado(a)
para lecionar a
disciplina

Os conteúdos foram
abordados e
explicados de forma
clara e objetiva

O(a) formador(a)
usou estratégias
adequadas para
tornar os conteúdos
mais interessantes

O(a) formador(a)
implementou
atividades práticas
adequadas aos
conteúdos ou realizou
Prática Simulada

A relação e interação
do(a) formador(a) e
alunos proporcionou
um bom ambiente em
sala de aula propício
à aprendizagem

O(A) formador(a)

Os conteúdos
ministrados foram
acessíveis

Compreendi e
interiorizei os
conteúdos
ministrados

O Material didático
disponibilizado pelo
formador foi
diversi�cado e
pertinente

O(a) formador (a)
estava motivado(a)
para lecionar a
disciplina

Os conteúdos foram
abordados e
explicados de forma
clara e objetiva

O(a) formador(a)
usou estratégias
adequadas para
tornar os conteúdos
mais interessantes

O(a) formador(a)
implementou
atividades práticas
adequadas aos
conteúdos ou realizou
Prática Simulada

A relação e interação
do(a) formador(a) e
alunos proporcionou
um bom ambiente em
sala de aula propício
à aprendizagem

O(A) formador(a)
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O( ) o ado (a)
esteve sempre
disponível para nos
apoiar quando foi
necessário, dentro e
fora da sala de aula

Os formandos foram
incentivados a
exprimir as suas
dúvidas e opiniões,
tendo feedback do(a)
formador(a)

Os instrumentos e
critérios de avaliação
foram apresentados e
analisados com os
formandos de forma
clara

Os instrumentos de
avaliação foram
justos e adequados

Os conteúdos da
disciplina
aumentaram o meu
interesse e empenho
pela mesma

Globalmente, como
avalias esta disciplina
neste curso?

Globalmente, como
avalias o
desempenho do(a)
formador(a)?

O( ) o ado (a)
esteve sempre
disponível para nos
apoiar quando foi
necessário, dentro e
fora da sala de aula

Os formandos foram
incentivados a
exprimir as suas
dúvidas e opiniões,
tendo feedback do(a)
formador(a)

Os instrumentos e
critérios de avaliação
foram apresentados e
analisados com os
formandos de forma
clara

Os instrumentos de
avaliação foram
justos e adequados

Os conteúdos da
disciplina
aumentaram o meu
interesse e empenho
pela mesma

Globalmente, como
avalias esta disciplina
neste curso?

Globalmente, como
avalias o
desempenho do(a)
formador(a)?
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4.

Marcar tudo o que for aplicável.

Área de Integração: *

1 2 3 4 5

Os conteúdos
ministrados foram
acessíveis

Compreendi e
interiorizei os
conteúdos
ministrados

O Material didático
disponibilizado pelo
formador foi
diversi�cado e
pertinente

O(a) formador (a)
estava motivado(a)
para lecionar a
disciplina

Os conteúdos foram
abordados e
explicados de forma
clara e objetiva

O(a) formador(a)
usou estratégias
adequadas para
tornar os conteúdos
mais interessantes

O(a) formador(a)
implementou
atividades práticas
adequadas aos
conteúdos ou realizou
Prática Simulada

A relação e interação
do(a) formador(a) e
alunos proporcionou
um bom ambiente em
sala de aula propício
à aprendizagem

O(A) formador(a)

Os conteúdos
ministrados foram
acessíveis

Compreendi e
interiorizei os
conteúdos
ministrados

O Material didático
disponibilizado pelo
formador foi
diversi�cado e
pertinente

O(a) formador (a)
estava motivado(a)
para lecionar a
disciplina

Os conteúdos foram
abordados e
explicados de forma
clara e objetiva

O(a) formador(a)
usou estratégias
adequadas para
tornar os conteúdos
mais interessantes

O(a) formador(a)
implementou
atividades práticas
adequadas aos
conteúdos ou realizou
Prática Simulada

A relação e interação
do(a) formador(a) e
alunos proporcionou
um bom ambiente em
sala de aula propício
à aprendizagem

O(A) formador(a)
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O( ) o ado (a)
esteve sempre
disponível para nos
apoiar quando foi
necessário, dentro e
fora da sala de aula

Os formandos foram
incentivados a
exprimir as suas
dúvidas e opiniões,
tendo feedback do(a)
formador(a)

Os instrumentos e
critérios de avaliação
foram apresentados e
analisados com os
formandos de forma
clara

Os instrumentos de
avaliação foram
justos e adequados

Os conteúdos da
disciplina
aumentaram o meu
interesse e empenho
pela mesma

Globalmente, como
avalias esta disciplina
neste curso?

Globalmente, como
avalias o
desempenho do(a)
formador(a)?

O( ) o ado (a)
esteve sempre
disponível para nos
apoiar quando foi
necessário, dentro e
fora da sala de aula

Os formandos foram
incentivados a
exprimir as suas
dúvidas e opiniões,
tendo feedback do(a)
formador(a)

Os instrumentos e
critérios de avaliação
foram apresentados e
analisados com os
formandos de forma
clara

Os instrumentos de
avaliação foram
justos e adequados

Os conteúdos da
disciplina
aumentaram o meu
interesse e empenho
pela mesma

Globalmente, como
avalias esta disciplina
neste curso?

Globalmente, como
avalias o
desempenho do(a)
formador(a)?
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5.

Marcar tudo o que for aplicável.

Educação Física: *

1 2 3 4 5

Os conteúdos
ministrados foram
acessíveis

Compreendi e
interiorizei os
conteúdos
ministrados

O Material didático
disponibilizado pelo
formador foi
diversi�cado e
pertinente

O(a) formador (a)
estava motivado(a)
para lecionar a
disciplina

Os conteúdos foram
abordados e
explicados de forma
clara e objetiva

O(a) formador(a)
usou estratégias
adequadas para
tornar os conteúdos
mais interessantes

O(a) formador(a)
implementou
atividades práticas
adequadas aos
conteúdos ou realizou
Prática Simulada

A relação e interação
do(a) formador(a) e
alunos proporcionou
um bom ambiente em
sala de aula propício
à aprendizagem

O(A) formador(a)

Os conteúdos
ministrados foram
acessíveis

Compreendi e
interiorizei os
conteúdos
ministrados

O Material didático
disponibilizado pelo
formador foi
diversi�cado e
pertinente

O(a) formador (a)
estava motivado(a)
para lecionar a
disciplina

Os conteúdos foram
abordados e
explicados de forma
clara e objetiva

O(a) formador(a)
usou estratégias
adequadas para
tornar os conteúdos
mais interessantes

O(a) formador(a)
implementou
atividades práticas
adequadas aos
conteúdos ou realizou
Prática Simulada

A relação e interação
do(a) formador(a) e
alunos proporcionou
um bom ambiente em
sala de aula propício
à aprendizagem

O(A) formador(a)
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O( ) o ado (a)
esteve sempre
disponível para nos
apoiar quando foi
necessário, dentro e
fora da sala de aula

Os formandos foram
incentivados a
exprimir as suas
dúvidas e opiniões,
tendo feedback do(a)
formador(a)

Os instrumentos e
critérios de avaliação
foram apresentados e
analisados com os
formandos de forma
clara

Os instrumentos de
avaliação foram
justos e adequados

Os conteúdos da
disciplina
aumentaram o meu
interesse e empenho
pela mesma

Globalmente, como
avalias esta disciplina
neste curso?

Globalmente, como
avalias o
desempenho do(a)
formador(a)?

O( ) o ado (a)
esteve sempre
disponível para nos
apoiar quando foi
necessário, dentro e
fora da sala de aula

Os formandos foram
incentivados a
exprimir as suas
dúvidas e opiniões,
tendo feedback do(a)
formador(a)

Os instrumentos e
critérios de avaliação
foram apresentados e
analisados com os
formandos de forma
clara

Os instrumentos de
avaliação foram
justos e adequados

Os conteúdos da
disciplina
aumentaram o meu
interesse e empenho
pela mesma

Globalmente, como
avalias esta disciplina
neste curso?

Globalmente, como
avalias o
desempenho do(a)
formador(a)?
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6.

Marcar tudo o que for aplicável.

TIC: *

1 2 3 4 5

Os conteúdos
ministrados foram
acessíveis

Compreendi e
interiorizei os
conteúdos
ministrados

O Material didático
disponibilizado pelo
formador foi
diversi�cado e
pertinente

O(a) formador (a)
estava motivado(a)
para lecionar a
disciplina

Os conteúdos foram
abordados e
explicados de forma
clara e objetiva

O(a) formador(a)
usou estratégias
adequadas para
tornar os conteúdos
mais interessantes

O(a) formador(a)
implementou
atividades práticas
adequadas aos
conteúdos ou realizou
Prática Simulada

A relação e interação
do(a) formador(a) e
alunos proporcionou
um bom ambiente em
sala de aula propício
à aprendizagem

O(A) formador(a)

Os conteúdos
ministrados foram
acessíveis

Compreendi e
interiorizei os
conteúdos
ministrados

O Material didático
disponibilizado pelo
formador foi
diversi�cado e
pertinente

O(a) formador (a)
estava motivado(a)
para lecionar a
disciplina

Os conteúdos foram
abordados e
explicados de forma
clara e objetiva

O(a) formador(a)
usou estratégias
adequadas para
tornar os conteúdos
mais interessantes

O(a) formador(a)
implementou
atividades práticas
adequadas aos
conteúdos ou realizou
Prática Simulada

A relação e interação
do(a) formador(a) e
alunos proporcionou
um bom ambiente em
sala de aula propício
à aprendizagem

O(A) formador(a)
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O( ) o ado (a)
esteve sempre
disponível para nos
apoiar quando foi
necessário, dentro e
fora da sala de aula

Os formandos foram
incentivados a
exprimir as suas
dúvidas e opiniões,
tendo feedback do(a)
formador(a)

Os instrumentos e
critérios de avaliação
foram apresentados e
analisados com os
formandos de forma
clara

Os instrumentos de
avaliação foram
justos e adequados

Os conteúdos da
disciplina
aumentaram o meu
interesse e empenho
pela mesma

Globalmente, como
avalias esta disciplina
neste curso?

Globalmente, como
avalias o
desempenho do(a)
formador(a)?

O( ) o ado (a)
esteve sempre
disponível para nos
apoiar quando foi
necessário, dentro e
fora da sala de aula

Os formandos foram
incentivados a
exprimir as suas
dúvidas e opiniões,
tendo feedback do(a)
formador(a)

Os instrumentos e
critérios de avaliação
foram apresentados e
analisados com os
formandos de forma
clara

Os instrumentos de
avaliação foram
justos e adequados

Os conteúdos da
disciplina
aumentaram o meu
interesse e empenho
pela mesma

Globalmente, como
avalias esta disciplina
neste curso?

Globalmente, como
avalias o
desempenho do(a)
formador(a)?
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7.

Marcar tudo o que for aplicável.

Matemática: *

1 2 3 4 5

Os conteúdos
ministrados foram
acessíveis

Compreendi e
interiorizei os
conteúdos
ministrados

O Material didático
disponibilizado pelo
formador foi
diversi�cado e
pertinente

O(a) formador (a)
estava motivado(a)
para lecionar a
disciplina

Os conteúdos foram
abordados e
explicados de forma
clara e objetiva

O(a) formador(a)
usou estratégias
adequadas para
tornar os conteúdos
mais interessantes

O(a) formador(a)
implementou
atividades práticas
adequadas aos
conteúdos ou realizou
Prática Simulada

A relação e interação
do(a) formador(a) e
alunos proporcionou
um bom ambiente em
sala de aula propício
à aprendizagem

O(A) formador(a)

Os conteúdos
ministrados foram
acessíveis

Compreendi e
interiorizei os
conteúdos
ministrados

O Material didático
disponibilizado pelo
formador foi
diversi�cado e
pertinente

O(a) formador (a)
estava motivado(a)
para lecionar a
disciplina

Os conteúdos foram
abordados e
explicados de forma
clara e objetiva

O(a) formador(a)
usou estratégias
adequadas para
tornar os conteúdos
mais interessantes

O(a) formador(a)
implementou
atividades práticas
adequadas aos
conteúdos ou realizou
Prática Simulada

A relação e interação
do(a) formador(a) e
alunos proporcionou
um bom ambiente em
sala de aula propício
à aprendizagem

O(A) formador(a)
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O( ) o ado (a)
esteve sempre
disponível para nos
apoiar quando foi
necessário, dentro e
fora da sala de aula

Os formandos foram
incentivados a
exprimir as suas
dúvidas e opiniões,
tendo feedback do(a)
formador(a)

Os instrumentos e
critérios de avaliação
foram apresentados e
analisados com os
formandos de forma
clara

Os instrumentos de
avaliação foram
justos e adequados

Os conteúdos da
disciplina
aumentaram o meu
interesse e empenho
pela mesma

Globalmente, como
avalias esta disciplina
neste curso?

Globalmente, como
avalias o
desempenho do(a)
formador(a)?

O( ) o ado (a)
esteve sempre
disponível para nos
apoiar quando foi
necessário, dentro e
fora da sala de aula

Os formandos foram
incentivados a
exprimir as suas
dúvidas e opiniões,
tendo feedback do(a)
formador(a)

Os instrumentos e
critérios de avaliação
foram apresentados e
analisados com os
formandos de forma
clara

Os instrumentos de
avaliação foram
justos e adequados

Os conteúdos da
disciplina
aumentaram o meu
interesse e empenho
pela mesma

Globalmente, como
avalias esta disciplina
neste curso?

Globalmente, como
avalias o
desempenho do(a)
formador(a)?
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8.

Marcar tudo o que for aplicável.

Biologia e Geologia: *

1 2 3 4 5

Os conteúdos
ministrados foram
acessíveis

Compreendi e
interiorizei os
conteúdos
ministrados

O Material didático
disponibilizado pelo
formador foi
diversi�cado e
pertinente

O(a) formador (a)
estava motivado(a)
para lecionar a
disciplina

Os conteúdos foram
abordados e
explicados de forma
clara e objetiva

O(a) formador(a)
usou estratégias
adequadas para
tornar os conteúdos
mais interessantes

O(a) formador(a)
implementou
atividades práticas
adequadas aos
conteúdos ou realizou
Prática Simulada

A relação e interação
do(a) formador(a) e
alunos proporcionou
um bom ambiente em
sala de aula propício
à aprendizagem

O(A) formador(a)

Os conteúdos
ministrados foram
acessíveis

Compreendi e
interiorizei os
conteúdos
ministrados

O Material didático
disponibilizado pelo
formador foi
diversi�cado e
pertinente

O(a) formador (a)
estava motivado(a)
para lecionar a
disciplina

Os conteúdos foram
abordados e
explicados de forma
clara e objetiva

O(a) formador(a)
usou estratégias
adequadas para
tornar os conteúdos
mais interessantes

O(a) formador(a)
implementou
atividades práticas
adequadas aos
conteúdos ou realizou
Prática Simulada

A relação e interação
do(a) formador(a) e
alunos proporcionou
um bom ambiente em
sala de aula propício
à aprendizagem

O(A) formador(a)
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O( ) o ado (a)
esteve sempre
disponível para nos
apoiar quando foi
necessário, dentro e
fora da sala de aula

Os formandos foram
incentivados a
exprimir as suas
dúvidas e opiniões,
tendo feedback do(a)
formador(a)

Os instrumentos e
critérios de avaliação
foram apresentados e
analisados com os
formandos de forma
clara

Os instrumentos de
avaliação foram
justos e adequados

Os conteúdos da
disciplina
aumentaram o meu
interesse e empenho
pela mesma

Globalmente, como
avalias esta disciplina
neste curso?

Globalmente, como
avalias o
desempenho do(a)
formador(a)?

O( ) o ado (a)
esteve sempre
disponível para nos
apoiar quando foi
necessário, dentro e
fora da sala de aula

Os formandos foram
incentivados a
exprimir as suas
dúvidas e opiniões,
tendo feedback do(a)
formador(a)

Os instrumentos e
critérios de avaliação
foram apresentados e
analisados com os
formandos de forma
clara

Os instrumentos de
avaliação foram
justos e adequados

Os conteúdos da
disciplina
aumentaram o meu
interesse e empenho
pela mesma

Globalmente, como
avalias esta disciplina
neste curso?

Globalmente, como
avalias o
desempenho do(a)
formador(a)?
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9.

Marcar tudo o que for aplicável.

FQ: *

1 2 3 4 5

Os conteúdos
ministrados foram
acessíveis

Compreendi e
interiorizei os
conteúdos
ministrados

O Material didático
disponibilizado pelo
formador foi
diversi�cado e
pertinente

O(a) formador (a)
estava motivado(a)
para lecionar a
disciplina

Os conteúdos foram
abordados e
explicados de forma
clara e objetiva

O(a) formador(a)
usou estratégias
adequadas para
tornar os conteúdos
mais interessantes

O(a) formador(a)
implementou
atividades práticas
adequadas aos
conteúdos ou realizou
Prática Simulada

A relação e interação
do(a) formador(a) e
alunos proporcionou
um bom ambiente em
sala de aula propício
à aprendizagem

O(A) formador(a)

Os conteúdos
ministrados foram
acessíveis

Compreendi e
interiorizei os
conteúdos
ministrados

O Material didático
disponibilizado pelo
formador foi
diversi�cado e
pertinente

O(a) formador (a)
estava motivado(a)
para lecionar a
disciplina

Os conteúdos foram
abordados e
explicados de forma
clara e objetiva

O(a) formador(a)
usou estratégias
adequadas para
tornar os conteúdos
mais interessantes

O(a) formador(a)
implementou
atividades práticas
adequadas aos
conteúdos ou realizou
Prática Simulada

A relação e interação
do(a) formador(a) e
alunos proporcionou
um bom ambiente em
sala de aula propício
à aprendizagem

O(A) formador(a)
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O( ) o ado (a)
esteve sempre
disponível para nos
apoiar quando foi
necessário, dentro e
fora da sala de aula

Os formandos foram
incentivados a
exprimir as suas
dúvidas e opiniões,
tendo feedback do(a)
formador(a)

Os instrumentos e
critérios de avaliação
foram apresentados e
analisados com os
formandos de forma
clara

Os instrumentos de
avaliação foram
justos e adequados

Os conteúdos da
disciplina
aumentaram o meu
interesse e empenho
pela mesma

Globalmente, como
avalias esta disciplina
neste curso?

Globalmente, como
avalias o
desempenho do(a)
formador(a)?

O( ) o ado (a)
esteve sempre
disponível para nos
apoiar quando foi
necessário, dentro e
fora da sala de aula

Os formandos foram
incentivados a
exprimir as suas
dúvidas e opiniões,
tendo feedback do(a)
formador(a)

Os instrumentos e
critérios de avaliação
foram apresentados e
analisados com os
formandos de forma
clara

Os instrumentos de
avaliação foram
justos e adequados

Os conteúdos da
disciplina
aumentaram o meu
interesse e empenho
pela mesma

Globalmente, como
avalias esta disciplina
neste curso?

Globalmente, como
avalias o
desempenho do(a)
formador(a)?
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10.

Marcar tudo o que for aplicável.

Fisiologia e Farmacoterapia: *

1 2 3 4 5

Os conteúdos
ministrados foram
acessíveis

Compreendi e
interiorizei os
conteúdos
ministrados

O Material didático
disponibilizado pelo
formador foi
diversi�cado e
pertinente

O(a) formador (a)
estava motivado(a)
para lecionar a
disciplina

Os conteúdos foram
abordados e
explicados de forma
clara e objetiva

O(a) formador(a)
usou estratégias
adequadas para
tornar os conteúdos
mais interessantes

O(a) formador(a)
implementou
atividades práticas
adequadas aos
conteúdos ou realizou
Prática Simulada

A relação e interação
do(a) formador(a) e
alunos proporcionou
um bom ambiente em
sala de aula propício
à aprendizagem

O(A) formador(a)

Os conteúdos
ministrados foram
acessíveis

Compreendi e
interiorizei os
conteúdos
ministrados

O Material didático
disponibilizado pelo
formador foi
diversi�cado e
pertinente

O(a) formador (a)
estava motivado(a)
para lecionar a
disciplina

Os conteúdos foram
abordados e
explicados de forma
clara e objetiva

O(a) formador(a)
usou estratégias
adequadas para
tornar os conteúdos
mais interessantes

O(a) formador(a)
implementou
atividades práticas
adequadas aos
conteúdos ou realizou
Prática Simulada

A relação e interação
do(a) formador(a) e
alunos proporcionou
um bom ambiente em
sala de aula propício
à aprendizagem

O(A) formador(a)
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O( ) o ado (a)
esteve sempre
disponível para nos
apoiar quando foi
necessário, dentro e
fora da sala de aula

Os formandos foram
incentivados a
exprimir as suas
dúvidas e opiniões,
tendo feedback do(a)
formador(a)

Os instrumentos e
critérios de avaliação
foram apresentados e
analisados com os
formandos de forma
clara

Os instrumentos de
avaliação foram
justos e adequados

Os conteúdos da
disciplina
aumentaram o meu
interesse e empenho
pela mesma

Globalmente, como
avalias esta disciplina
neste curso?

Globalmente, como
avalias o
desempenho do(a)
formador(a)?

O( ) o ado (a)
esteve sempre
disponível para nos
apoiar quando foi
necessário, dentro e
fora da sala de aula

Os formandos foram
incentivados a
exprimir as suas
dúvidas e opiniões,
tendo feedback do(a)
formador(a)

Os instrumentos e
critérios de avaliação
foram apresentados e
analisados com os
formandos de forma
clara

Os instrumentos de
avaliação foram
justos e adequados

Os conteúdos da
disciplina
aumentaram o meu
interesse e empenho
pela mesma

Globalmente, como
avalias esta disciplina
neste curso?

Globalmente, como
avalias o
desempenho do(a)
formador(a)?
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11.

Marcar tudo o que for aplicável.

Gestão Farmacêutica *

1 2 3 4 5

Os conteúdos
ministrados foram
acessíveis

Compreendi e
interiorizei os
conteúdos
ministrados

O Material didático
disponibilizado pelo
formador foi
diversi�cado e
pertinente

O(a) formador (a)
estava motivado(a)
para lecionar a
disciplina

Os conteúdos foram
abordados e
explicados de forma
clara e objetiva

O(a) formador(a)
usou estratégias
adequadas para
tornar os conteúdos
mais interessantes

O(a) formador(a)
implementou
atividades práticas
adequadas aos
conteúdos ou realizou
Prática Simulada

A relação e interação
do(a) formador(a) e
alunos proporcionou
um bom ambiente em
sala de aula propício
à aprendizagem

O(A) formador(a)

Os conteúdos
ministrados foram
acessíveis

Compreendi e
interiorizei os
conteúdos
ministrados

O Material didático
disponibilizado pelo
formador foi
diversi�cado e
pertinente

O(a) formador (a)
estava motivado(a)
para lecionar a
disciplina

Os conteúdos foram
abordados e
explicados de forma
clara e objetiva

O(a) formador(a)
usou estratégias
adequadas para
tornar os conteúdos
mais interessantes

O(a) formador(a)
implementou
atividades práticas
adequadas aos
conteúdos ou realizou
Prática Simulada

A relação e interação
do(a) formador(a) e
alunos proporcionou
um bom ambiente em
sala de aula propício
à aprendizagem

O(A) formador(a)
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O( ) o ado (a)
esteve sempre
disponível para nos
apoiar quando foi
necessário, dentro e
fora da sala de aula

Os formandos foram
incentivados a
exprimir as suas
dúvidas e opiniões,
tendo feedback do(a)
formador(a)

Os instrumentos e
critérios de avaliação
foram apresentados e
analisados com os
formandos de forma
clara

Os instrumentos de
avaliação foram
justos e adequados

Os conteúdos da
disciplina
aumentaram o meu
interesse e empenho
pela mesma

Globalmente, como
avalias esta disciplina
neste curso?

Globalmente, como
avalias o
desempenho do(a)
formador(a)?

O( ) o ado (a)
esteve sempre
disponível para nos
apoiar quando foi
necessário, dentro e
fora da sala de aula

Os formandos foram
incentivados a
exprimir as suas
dúvidas e opiniões,
tendo feedback do(a)
formador(a)

Os instrumentos e
critérios de avaliação
foram apresentados e
analisados com os
formandos de forma
clara

Os instrumentos de
avaliação foram
justos e adequados

Os conteúdos da
disciplina
aumentaram o meu
interesse e empenho
pela mesma

Globalmente, como
avalias esta disciplina
neste curso?

Globalmente, como
avalias o
desempenho do(a)
formador(a)?
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12.

Marcar tudo o que for aplicável.

Marketing e Comunicação: *

1 2 3 4 5

Os conteúdos
ministrados foram
acessíveis

Compreendi e
interiorizei os
conteúdos
ministrados

O Material didático
disponibilizado pelo
formador foi
diversi�cado e
pertinente

O(a) formador (a)
estava motivado(a)
para lecionar a
disciplina

Os conteúdos foram
abordados e
explicados de forma
clara e objetiva

O(a) formador(a)
usou estratégias
adequadas para
tornar os conteúdos
mais interessantes

O(a) formador(a)
implementou
atividades práticas
adequadas aos
conteúdos ou realizou
Prática Simulada

A relação e interação
do(a) formador(a) e
alunos proporcionou
um bom ambiente em
sala de aula propício
à aprendizagem

O(A) formador(a)

Os conteúdos
ministrados foram
acessíveis

Compreendi e
interiorizei os
conteúdos
ministrados

O Material didático
disponibilizado pelo
formador foi
diversi�cado e
pertinente

O(a) formador (a)
estava motivado(a)
para lecionar a
disciplina

Os conteúdos foram
abordados e
explicados de forma
clara e objetiva

O(a) formador(a)
usou estratégias
adequadas para
tornar os conteúdos
mais interessantes

O(a) formador(a)
implementou
atividades práticas
adequadas aos
conteúdos ou realizou
Prática Simulada

A relação e interação
do(a) formador(a) e
alunos proporcionou
um bom ambiente em
sala de aula propício
à aprendizagem

O(A) formador(a)



04/08/22, 11:07 1º INQUÉRITO SATISFAÇÃO/PEDAGÓGICO DOS ALUNOS DO CURSO PROFISSIONAL de TÉCNICO de FARMÁCIA

https://docs.google.com/forms/d/16ia4Z7-jD9inw2tfsYewGqh18tL2RJ2OKgO8HbEty48/edit 23/28

O( ) o ado (a)
esteve sempre
disponível para nos
apoiar quando foi
necessário, dentro e
fora da sala de aula

Os formandos foram
incentivados a
exprimir as suas
dúvidas e opiniões,
tendo feedback do(a)
formador(a)

Os instrumentos e
critérios de avaliação
foram apresentados e
analisados com os
formandos de forma
clara

Os instrumentos de
avaliação foram
justos e adequados

Os conteúdos da
disciplina
aumentaram o meu
interesse e empenho
pela mesma

Globalmente, como
avalias esta disciplina
neste curso?

Globalmente, como
avalias o
desempenho do(a)
formador(a)?

O( ) o ado (a)
esteve sempre
disponível para nos
apoiar quando foi
necessário, dentro e
fora da sala de aula

Os formandos foram
incentivados a
exprimir as suas
dúvidas e opiniões,
tendo feedback do(a)
formador(a)

Os instrumentos e
critérios de avaliação
foram apresentados e
analisados com os
formandos de forma
clara

Os instrumentos de
avaliação foram
justos e adequados

Os conteúdos da
disciplina
aumentaram o meu
interesse e empenho
pela mesma

Globalmente, como
avalias esta disciplina
neste curso?

Globalmente, como
avalias o
desempenho do(a)
formador(a)?
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13.

Marcar tudo o que for aplicável.

Boas Práticas em Farmácia: *

1 2 3 4 5

Os conteúdos
ministrados foram
acessíveis

Compreendi e
interiorizei os
conteúdos
ministrados

O Material didático
disponibilizado pelo
formador foi
diversi�cado e
pertinente

O(a) formador (a)
estava motivado(a)
para lecionar a
disciplina

Os conteúdos foram
abordados e
explicados de forma
clara e objetiva

O(a) formador(a)
usou estratégias
adequadas para
tornar os conteúdos
mais interessantes

O(a) formador(a)
implementou
atividades práticas
adequadas aos
conteúdos ou realizou
Prática Simulada

A relação e interação
do(a) formador(a) e
alunos proporcionou
um bom ambiente em
sala de aula propício
à aprendizagem

O(A) formador(a)

Os conteúdos
ministrados foram
acessíveis

Compreendi e
interiorizei os
conteúdos
ministrados

O Material didático
disponibilizado pelo
formador foi
diversi�cado e
pertinente

O(a) formador (a)
estava motivado(a)
para lecionar a
disciplina

Os conteúdos foram
abordados e
explicados de forma
clara e objetiva

O(a) formador(a)
usou estratégias
adequadas para
tornar os conteúdos
mais interessantes

O(a) formador(a)
implementou
atividades práticas
adequadas aos
conteúdos ou realizou
Prática Simulada

A relação e interação
do(a) formador(a) e
alunos proporcionou
um bom ambiente em
sala de aula propício
à aprendizagem

O(A) formador(a)



04/08/22, 11:07 1º INQUÉRITO SATISFAÇÃO/PEDAGÓGICO DOS ALUNOS DO CURSO PROFISSIONAL de TÉCNICO de FARMÁCIA

https://docs.google.com/forms/d/16ia4Z7-jD9inw2tfsYewGqh18tL2RJ2OKgO8HbEty48/edit 25/28

4. Quanto à Organização do Curso e Perspetivas:

O( ) o ado (a)
esteve sempre
disponível para nos
apoiar quando foi
necessário, dentro e
fora da sala de aula

Os formandos foram
incentivados a
exprimir as suas
dúvidas e opiniões,
tendo feedback do(a)
formador(a)

Os instrumentos e
critérios de avaliação
foram apresentados e
analisados com os
formandos de forma
clara

Os instrumentos de
avaliação foram
justos e adequados

Os conteúdos da
disciplina
aumentaram o meu
interesse e empenho
pela mesma

Globalmente, como
avalias esta disciplina
neste curso?

Globalmente, como
avalias o
desempenho do(a)
formador(a)?

O( ) o ado (a)
esteve sempre
disponível para nos
apoiar quando foi
necessário, dentro e
fora da sala de aula

Os formandos foram
incentivados a
exprimir as suas
dúvidas e opiniões,
tendo feedback do(a)
formador(a)

Os instrumentos e
critérios de avaliação
foram apresentados e
analisados com os
formandos de forma
clara

Os instrumentos de
avaliação foram
justos e adequados

Os conteúdos da
disciplina
aumentaram o meu
interesse e empenho
pela mesma

Globalmente, como
avalias esta disciplina
neste curso?

Globalmente, como
avalias o
desempenho do(a)
formador(a)?
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14.

Marcar tudo o que for aplicável.

Organização do Curso:

1 2 3 4 5

O AEA proporciona as
condições
necessárias (meios e
equipamentos)

A Carga horária
semanal é ajustada

A Carga horária da
componente técnica
é ajustada

O apoio do(a)
Diretor(a) de Turma /
Diretor(a) de Curso foi
su�ciente

O desenvolvimento
do curso está a
corresponder às tuas
expetativas

Os conteúdos
ministrados preparam
o aluno para a FCT e
um possível emprego
na área

Globalmente, como
avalias o do curso?

O AEA proporciona as
condições
necessárias (meios e
equipamentos)

A Carga horária
semanal é ajustada

A Carga horária da
componente técnica
é ajustada

O apoio do(a)
Diretor(a) de Turma /
Diretor(a) de Curso foi
su�ciente

O desenvolvimento
do curso está a
corresponder às tuas
expetativas

Os conteúdos
ministrados preparam
o aluno para a FCT e
um possível emprego
na área

Globalmente, como
avalias o do curso?
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15.

Marcar apenas uma oval.

Continuar a estudar após o 12ºano (na mesma área)

Continuar a estudar após o 12º ano ( numa área diferente)

Ingressar no mercado de trabalho nesta área de preferência

Ingressar no mercado de trabalho numa área diferente

Ainda não sei

16.

Marcar apenas uma oval.

Sim, sem dúvida

Talvez

Não

17.

18.

O que perspetivas para o teu futuro? *

Recomendarias este curso a um colega? *

Na tua opinião quais são os pontos fortes no Curso Profissional que
frequentas?

*

Na tua opinião quais são os pontos fracos no Curso Profissional que
frequentas?

*
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19.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google.

Aspetos a melhorar no ensino profissional no Agrupamento.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

