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QUESTIONÁRIO – ANALISE DOS ÍNDICES DE FORMAÇÃO CONTINUA 

DOS DOCENTES DO ENSINO PROFISSIONAL 

 

Este inquérito destina-se a recolher elementos, que permitam analisar os índices de formação continua 

dos docentes que lecionam regularmente disciplinas do Ensino Profissional, no sentido de promover e 

melhorar a qualidade de formação desta escola.  

Apresenta-se um conjunto de questões às quais deve responder com sinceridade. 

O seu contributo é muito importante para a melhoria contínua do Agrupamento. 

Desde já, o nosso muito obrigado pela participação. 

Ao aceitar preencher estes dados deverá ter em conta que os seus dados pessoais e profissionais serão 

tratados em concordância com a vigente Lei de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade nas 

Comunicações Eletrónicas da Lei Portuguesa.  

 

 

Informação geral 

 

Nome: 
_________________________________________________________ 

Grupo de recrutamento: 
_________ 

 

No ensino profissional leciona disciplinas da componente: Geral ☐ Científica ☐ Técnica ☐ 
Disciplina(s) que leciona no ensino profissional: __________________________________ 
Quantas ações de formação contínua de professores concluiu nos últimos 3 anos letivos? (incluir 2019/2020) 

_______ 
  

Atividade formativa 1: Tipologia Atividade de Curta Duração ☐ Curso de Formação ☐ Oficina de Formação ☐ 

Outra tipologia: 
___________________________ 

Designação/Temática/Nome: (resumido) 
______________________________ 

Duração: ____H Ação promovida pelo Centro de formação: 
______________________________________________________ 

Certificado arquivado nos serviços administrativos do AET? Sim ☐ Não ☐ Não sei ☐ 

Considera que esta formação teve impacto relevante na sua ação enquanto docente do Ensino Profissional? Sim ☐ Não ☐ 
     

Atividade formativa 2: Tipologia Atividade de Curta Duração ☐ Curso de Formação ☐ Oficina de Formação ☐ 

Outra tipologia: 
___________________________ 

Designação/Temática/Nome: (resumido) 
______________________________ 

Duração: ____H Ação promovida pelo Centro de formação: 
______________________________________________________ 

Certificado arquivado nos serviços administrativos do AET? Sim ☐ Não ☐ Não sei ☐ 

Considera que esta formação teve impacto relevante na sua ação enquanto docente do Ensino Profissional? Sim ☐ Não ☐ 
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Atividade formativa 3: Tipologia Atividade de Curta Duração ☐ Curso de Formação ☐ Oficina de Formação ☐ 

Outra tipologia: 
___________________________ 

Designação/Temática/Nome: (resumido) 
______________________________ 

Duração: ____H Ação promovida pelo Centro de formação: 
______________________________________________________ 

Certificado arquivado nos serviços administrativos do AET? Sim ☐ Não ☐ Não sei ☐ 

Considera que esta formação teve impacto relevante na sua ação enquanto docente do Ensino Profissional? Sim ☐ Não ☐ 
     

Atividade formativa 4: Tipologia Atividade de Curta Duração ☐ Curso de Formação ☐ Oficina de Formação ☐ 

Outra tipologia: 
___________________________ 

Designação/Temática/Nome: (resumido) 
______________________________ 

Duração: ____H Ação promovida pelo Centro de formação: 
______________________________________________________ 

Certificado arquivado nos serviços administrativos do AET? Sim ☐ Não ☐ Não sei ☐ 

Considera que esta formação teve impacto relevante na sua ação enquanto docente do Ensino Profissional? Sim ☐ Não ☐ 
     

Atividade formativa 5: Tipologia Atividade de Curta Duração ☐ Curso de Formação ☐ Oficina de Formação ☐ 

Outra tipologia: 
___________________________ 

Designação/Temática/Nome: (resumido) 
______________________________ 

Duração: ____H Ação promovida pelo Centro de formação: 
______________________________________________________ 

Certificado arquivado nos serviços administrativos do AET? Sim ☐ Não ☐ Não sei ☐ 

Considera que esta formação teve impacto relevante na sua ação enquanto docente do Ensino Profissional? Sim ☐ Não ☐ 
     

Atividade formativa 6: Tipologia Atividade de Curta Duração ☐ Curso de Formação ☐ Oficina de Formação ☐ 

Outra tipologia: 
___________________________ 

Designação/Temática/Nome: (resumido) 
______________________________ 

Duração: ____H Ação promovida pelo Centro de formação: 
______________________________________________________ 

Certificado arquivado nos serviços administrativos do AET? Sim ☐ Não ☐ Não sei ☐ 

Considera que esta formação teve impacto relevante na sua ação enquanto docente do Ensino Profissional? Sim ☐ Não ☐ 
     

Atividade formativa 7: Tipologia Atividade de Curta Duração ☐ Curso de Formação ☐ Oficina de Formação ☐ 

Outra tipologia: 
___________________________ 

Designação/Temática/Nome: (resumido) 
______________________________ 

Duração: ____H Ação promovida pelo Centro de formação: 
______________________________________________________ 

Certificado arquivado nos serviços administrativos do AET? Sim ☐ Não ☐ Não sei ☐ 

Considera que esta formação teve impacto relevante na sua ação enquanto docente do Ensino Profissional? Sim ☐ Não ☐ 
     

Atividade formativa 8: Tipologia Atividade de Curta Duração ☐ Curso de Formação ☐ Oficina de Formação ☐ 

Outra tipologia: 
___________________________ 

Designação/Temática/Nome: (resumido) 
______________________________ 

Duração: ____H Ação promovida pelo Centro de formação: 
______________________________________________________ 

Certificado arquivado nos serviços administrativos do AET? Sim ☐ Não ☐ Não sei ☐ 

Considera que esta formação teve impacto relevante na sua ação enquanto docente do Ensino Profissional? Sim ☐ Não ☐ 
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Atividade formativa 9: Tipologia Atividade de Curta Duração ☐ Curso de Formação ☐ Oficina de Formação ☐ 

Outra tipologia: 
___________________________ 

Designação/Temática/Nome: (resumido) 
______________________________ 

Duração: ____H Ação promovida pelo Centro de formação: 
______________________________________________________ 

Certificado arquivado nos serviços administrativos do AET? Sim ☐ Não ☐ Não sei ☐ 

Considera que esta formação teve impacto relevante na sua ação enquanto docente do Ensino Profissional? Sim ☐ Não ☐ 
     

Atividade formativa 10: Tipologia Atividade de Curta Duração ☐ Curso de Formação ☐ Oficina de Formação ☐ 

Outra tipologia: 
___________________________ 

Designação/Temática/Nome: (resumido) 
______________________________ 

Duração: ____H Ação promovida pelo Centro de formação: 
______________________________________________________ 

Certificado arquivado nos serviços administrativos do AET? Sim ☐ Não ☐ Não sei ☐ 

Considera que esta formação teve impacto relevante na sua ação enquanto docente do Ensino Profissional? Sim ☐ Não ☐ 

Presente ano letivo 

 

            

Quantas ações de formação continua de professores, concluiu no presente ano letivo? ______    

Quantas ações de formação continua de professores, está a frequentar no presente ano letivo? ______    


