
QUESTIONÁRIO  
ORIENTAÇÃO ESCOLAR E 
PROFISSIONAL ENC. EDUCAÇÃO - 
2021-2022 - AEM_QUEST_01
Este questionário destina-se a ouvir a sua opinião acerca da oferta escolar e profissional que o 
Agrupamento deve oferecer aos alunos no Ensino Secundário.  
As respostas são confidenciais. 
Desde já, obrigado pela sua colaboração!

* Obrigatório

* Este formulário irá registar o seu nome, por favor preencha seu nome.

Conhece as ofertas educativas e formativas que o Agrupamento de Escolas de Murça 
oferece aos alunos? * 

1.

a. Sim

b. Não

Considera que a divulgação da oferta educativa/formativa do Agrupamento de Escolas 
de Murça é adequada? * 

2.

a. Sim

b. Não
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Gostaria de participar nas ações de informação sobre Orientação Escolar e Profissional 
que os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) do Agrupamento de Escolas de 
Murça promove todos os anos e que são dirigidas aos Alunos? * 

3.

a. Sim

b. Não

c. Não tenho conhecimento da existência dos SPO

Sabe se existe diferença entre os cursos científico-humanísticos e os cursos de ensino 
profissional? * 

4.

a. Sim

b. Não

Sabe se um aluno que frequente um curso profissional pode ingressar no ensino 
superior? * 

5.

a. Sim

b. Não

c. Não tenho conhecimento para responder

Concorda que só os alunos que não querem frequentar o Ensino Superior é que 
devem escolher um curso profissional? * 

6.

a. Sim

b. Não
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Este conteúdo não foi criado nem é aprovado pela Microsoft. Os dados que submeter serão enviados para o proprietário do formulário.

Microsoft Forms

Se pudesse escolher, no final do 9.º ano, optaria por qual dos seguintes cursos para o 
seu educando: * 

7.

a. Curso Científico-humanístico de Ciências e Tecnologias

b. Curso Científico-humanístico de Línguas e Humanidade

c. Curso Científico-humanístico de Ciências Socioeconómicas

d. Curso Científico-humanístico de Artes Visuais

e. Curso Profissional

f. Não sabes

Tendo em consideração as necessidades do mercado, que curso profissional gostaria 
que o seu educando frequentasse, se fosse essa a sua escolha? * 

8.

a. 729 – Saúde (Técnico auxiliar de saúde)

b. 727 Ciências Farmacêuticas (Técnico/a Auxiliar de Farmácia)

c. 622 Floricultura e Jardinagem (Técnico/a de Jardinagem e Espaços Verdes)

d. 762 Trabalho Social e Orientação (Animador/a Sociocultural OU Técnico/a de Apoio Psicossocial)

e. 523 Eletrónica e Automação (Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores)

f. Nenhum

Outro
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