
Questionários disponíveis on line 

1 - Alunos 

O Agrupamento de Escolas de Valongo pretende garantir um serviço público de 
qualidade nestes tempos difíceis de pandemia. 

No sentido de avaliar o funcionamento do Plano de E@D_AEV convidamo-lo a 
responder ao seguinte questionário. 
A sua colaboração empenhada e responsável é fundamental. 

Este questionário só estará disponível até às 23h59m do dia 2 de maio. 

Grau de ensino 

Assinale 

Não tenho opinião 1-Muito mau 2-Mau 3-Razoável 4-Bom 5-Muito Bom 

Equipamentos de que disponho. 

Acesso à Internet. 

Facilidade no uso das tecnologias de ensino à distância. 

Apoio prestado pelos professores. 

Quantidade de tarefas propostas. 

Facilidade na realização das tarefas propostas. 

Feedback dado pelos professores. 

Como classifica a sua satisfação com o ensino à distância realizado pelo AEV? 

OBS _____ 

 

2 - Docentes 

O Agrupamento de Escolas de Valongo pretende garantir um serviço público de 
qualidade nestes tempos difíceis de pandemia. 

No sentido de avaliar o funcionamento do Plano de E@D_AEV convidamo-lo a 
responder ao seguinte questionário. 
A sua colaboração empenhada e responsável é fundamental. 

Este questionário só estará disponível até às 23h59m do dia 2 de maio. 

Grau de ensino (mais do que um) 

Assinale 

Não tenho opinião 1-Muito mau 2-Mau 3-Razoável 4-Bom 5-Muito Bom 

Equipamentos de que disponho. 



Acesso à Internet. 

Conhecimento do uso das tecnologias de ensino à distância. 

Apoio técnico/formação disponibilizado pelo agrupamento. 

Apoio pedagógico/informações pelo agrupamento. 

Participação dos alunos nas aulas síncronas. 

Realização das tarefas pelos alunos. 

Como classifica a sua satisfação com o ensino à distância realizado pelo AEV? 

Observações: 

______ 

3 - EEs/pais 

O Agrupamento de Escolas de Valongo pretende garantir um serviço público de 
qualidade nestes tempos difíceis de pandemia. 

No sentido de avaliar o funcionamento do Plano de E@D_AEV convidamo-lo a 
responder ao seguinte questionário. 
A sua colaboração empenhada e responsável é fundamental. 

Este questionário só estará disponível até às 23h59m do dia 2 de maio. 

Nivel de ensino (mais do que um) 

Assinale 

Não tenho opinião 1-Muito mau 2-Mau 3-Razoável 4-Bom 5-Muito Bom  

Equipamentos disponíveis. 

Acesso à Internet. 

Apoio prestado pelos professores. 

Quantidade de tarefas propostas. 

Facilidade na realização das tarefas propostas. 

Horário das sessões síncronas. 

Feedback dado pelos professores. 

Como classifica a sua satisfação com o ensino à distância realizado pelo AEV? 

Observações: 

____ 


