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C000A-17_18 - Avaliação final da ação pelo formando
Designação da ação 
Turma A

Para avaliação do funcionamento da ação que frequentou no CFAE_Matosinhos, e tendo em vista a 
prestação de um melhor serviço de formação contínua, solicitamos-lhe o preenchimento deste 
questionário, que é anónimo, sendo os dados recolhidos utilizados apenas para fins estatísticos. 

Nota: Nas situações em que lhe é proposta para a resposta uma escala – Excelente, Muito Bom, Bom, 
Regular, Insuficiente – assinale, por favor, o nível que considera adequado para cada item.

Agradeço a sua disponibilidade.

O Diretor do CFAE_Matosinhos, 
Jorge Lima 

*Obrigatório

Funcionamento da ação

1. 1. Como avalia esta ação no que respeita... *
Marcar apenas uma oval por linha.

Excelente Muito Bom Bom Regular Insuficiente

1.1. ... à duração?
1.2. ... ao momento do ano letivo?
1.3. ... ao calendário-horário?
1.4. ... à localização?
1.5. ... aos espaços em que
decorreu?

2. 2. Como avalia nesta ação... *
Marcar apenas uma oval por linha.

Excelente Muito Bom Bom Regular Insuficiente

2.1. ... as metodologias utilizadas?
2.2. ... os meios audiovisuais?
2.3. ... a documentação
fornecida?
2.4. ... a articulação dos
conteúdos com a prática docente?
2.5. ... as oportunidades de
reflexão?
2.6. ... a partilha de boas práticas?
2.7. ... o relacionamento
interpessoal?

Desempenho do(a)(s) formador(a)(es)(as)

3. 3. Como avalia nesta ação o desempenho do(a)(s) formador(a)(es)(as) no que respeita... *
Marcar apenas uma oval por linha.

Excelente Muito Bom Bom Regular Insuficiente

3.1. ... à empatia e
disponibilidade?
3.2. ... ao relacionamento com os
formandos?
3.3. ... à transmissão de
conhecimentos científicos e
pedagógicos?
3.4. ... à capacidade de
dinamização do grupo?

Cumprimento de objetivos e expectativas
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Com tecnologia

4. 4. Em que grau considera ... *
Marcar apenas uma oval por linha.

Excelente Muito Bom Bom Regular Insuficiente

4.1. ... terem sido cumpridos os
objetivos desta ação?
4.2. ... terem sido cumpridas as
suas expectativas relativamente a
esta ação?
4.3. ... ter esta ação sido relevante
para a sua prática docente?

Apreciação global

5. 5. Qual a apreciação global que faz desta ação? *
Marcar apenas uma oval.

 Excelente

 Muito Bom

 Bom

 Regular

 Insuficiente

Serviço prestado pelo CFAE_Matosinhos

6. 6. Como avalia... *
Marcar apenas uma oval por linha.

Excelente Muito
Bom Bom Regular Insuficiente Sem dados para

responder

6.1. ... a resposta do
CFAE_Matosinhos às
necessidades de formação
identificadas pelos
agrupamentos/escolas
associados(as)?
6.2. ... o sítio do
CFAE_Matosinhos na
Internet?
6.3. ... a OZARFAXINARS,
revista eletrónica do
CFAE_Matosinhos?
6.4. ... o funcionamento da
plataforma Moodle do
CFAE_Matosinhos?

Sugestões de melhoria

7. 7. Sugira-nos aspetos em que podemos melhorar os serviços de formação contínua prestados
pelo CFAE_Matosinhos. *
 

 

 

 

 

Para terminar clique, por favor, em Submeter/Enviar
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