
16/04/2018 C000A-17_18 - Expectativas, conhecimentos e competências

https://docs.google.com/forms/d/1WdE4jWfI14EQZb2JByVmX32rcTvYKtwd1Azh7FHnnmQ/edit 1/2

C000A-17_18 - Expectativas, conhecimentos e
competências
C000. Designação da ação 
Turma A

Ação realizada no âmbito do PNPSE – Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar e 
cofinanciada pelo POCH – Portugal 2020 – FSE – Fundo Social Europeu

No sentido de melhor percebermos quais as expectativas que tem relativamente à frequência da ação 
para que acaba de ser selecionado(a), mas também o grau de conhecimentos que já possui sobre as 
temáticas a explorar e que competências tem em vista adquirir, solicitamos-lhe o preenchimento deste 
questionário que é anónimo, sendo os dados recolhidos utilizados apenas para fins estatísticos. 

Agradeço a sua disponibilidade. 

O Diretor do CFAE_Matosinhos,  
Jorge Lima 

*Obrigatório

1. 1. Assinale, na lista seguinte, as motivações/razões por que vai frequentar esta ação de
formação... *
Marcar tudo o que for aplicável.

 1.1. ... pelo interesse destas temáticas.

 1.2. ... para aprofundar conhecimentos sobre estas temáticas.

 1.3. ... para dar resposta a necessidades de formação identificadas no agrupamento/escola onde
exerço funções.

 1.4. ... para valorização profissional.

 1.5. ... para cumprir o número de horas previsto na formação obrigatória do escalão em que me
encontro.

 1.6. ... por determinação da Direção do agrupamento/escola onde exerço funções.

 1.7. ... para melhorar a minha prática docente.

 1.8. ... para dar resposta a necessidades relacionadas com projeto em que estou envolvido(a) no
agrupamento/escola onde exerço funções.

 1.9. Outra(s).

2. 2. Se assinalou a opção 1.9, na questão anterior, refira qual(ais).
 

 

 

 

 

3. 3. Indique, tendo por base o descritivo da ação, qual o grau de conhecimentos dos conteúdos
previstos que considera já possuir à partida. *
Marcar apenas uma oval.

 Possuo bastantes conhecimentos.

 Possuo alguns conhecimentos.

 É uma temática nova para mim.

4. 4. Destaque uma competência que espera adquirir e/ou reforçar com a frequência desta ação. *
 

 

 

 

 

Para terminar clique, por favor, em Submeter/Enviar
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Com tecnologia
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