
Inquérito de Satisfação dos Alunos 

 
Caracterização da(o) Inquirida(o) 

 

 

 

 



Indique o seu grau de satisfação relativamente a cada competência que o curso o 

ajuda a desenvolver, tendo em conta a seguinte escala: 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
Apresente as suas sugestões para que a escola possa melhorar o curso que frequenta, 

face às necessidades do mercado de trabalho e face às suas expectativas pessoais 

• Melhorar os balneários do pavilhão desportivo, pois quando chove molha tudo, 

até a roupa 

• Melhorar os equipamentos. 

• Ter o material necessário para o curso. 

• Na minha opinião, a escola poderia criar projectos de forma a conseguirmos 

aplicar/passar os nosso conhecimentos para os outros alunos, poderia dar mais 

oportunidades de visitas de estudo para aumentarmos o nosso conhecimento no 

que toca ao Turismo e podíamos celebrar o dia do Turismo juntamente com o 

resto da escola, porque assim conseguíamos transmitir o quanto o turismo é 

importante para o nosso país. 

• Um dos aspectos a melhorar no curso seria novos equipamentos 

(computadores, mais câmaras, mesas digitalizadoras wacom), etc...  

• Ter os equipamentos necessários para o curso. 

• Propunha mais atividades extras. 

• Ter um espaço especifico para dança 

• Ter computadores a altura das app e material minimamente competente para as 

tarefas propostas 

• Melhor material. Programas mais recentes. 

• Mais ajuda e mais acompanhamento 



• Mais viagens sobre o desporto(ex: escalada) etc, 

• Na minha opinião, o curso poderia ter mais visitas de estudo, para ver-mos em 

prática aquilo que aprendemos na escola. 

• Haver um maior contacto com o mercado de trabalho visitando potenciais locais 

de trabalho e melhoria dos balneários. 

• Na minha opinião, no curso em que frequento deve haver mais aulas práticas, 

com o objetivo de por em prática os conhecimento adquiridos em aula. 

• Aliar às técnicas e as práticas do turismo no mercado do trabalho. 

• melhores condições em termos de equipamentos. 

• Devia ter mais tecnologia disponível 

• As minhas sugestões são: fazer mudanças físicas, aumentar as oportunidades 

educacionais e liderar campanhas de melhoramento. Melhorando a aparência da 

escola, aumentando as oportunidades, tornando a escola inclusiva e reunindo 

apoio. 

• Mais estágios fora! 

• Compra de diversos materiais. 

• por enquanto está tudo perfeito 

• Aumento de visitas de estudo a diferentes contextos de trabalho; maior 

diversidade de equipamentos na execução das aulas. 

• Mais câmaras, pc melhores 

• ter equipamentos necessários (equipamentos de cada curso) para 

aprendizagem 

• Estarmos mais em contacto com pessoas que trabalhem na área do nosso 

curso. 

• Fazer mais visitas a locais que tenham ligação com o curso. 

 


