
ESCOLA PROFISSIONAL AGRÍCOLA D. DINIS – PAIÃ

Alunos do Ciclo de Formação 2013/2016

Caro diplomado.

A sua participação neste pequeno questionário poderá ser extremamente importante para

a nossa Escola! Apenas precisamos que disponibilize uma pequeníssima parte do seu tempo

para responder a algumas questões.

Com a sua colaboração e de outros alunos podemos recolher informação que nos ajudará a

dinamizar  um “Observatório  de Saída de Alunos”  de modo a  podermos,  dentro de um

processo  de  implementação  de  um  Sistema  de  Garantia  de  Qualidade,  avaliar  as

performances da Escola nos últimos anos, proceder a eventuais alterações ou melhorias e

manter a ligação entre a Escola e os seus diplomados.

NOTA: Só devem responder a este questionário os alunos do ciclo 2013/2016.

Nome: 

Curso Técnico: (Assinalar com um X)

Produção Agrária:          Gestão Equina:         Proc. Controlo Qualidade Alimentar: 

Assinalar com uma X o campo que corresponde à sua situação profissional atual: 

 A trabalhar por conta de outrem - com um contrato de trabalho

(Preencher o QUADRO 1)

 A trabalhar por conta própria como empresário ou como trabalhador

independente - passa os antigos recibos verdes (Preencher o QUADRO 2)

 Estudante (Preencher o QUADRO 3)

 A frequentar um estagio profissional (Preencher o QUADRO 4)

 Desempregado (Preencher o QUADRO 5)

 Outra situação (Preencher o QUADRO 6)

QUADRO 1 (A trabalhar por conta de outrem - com um contrato de trabalho)

Profissão relacionada com o curso: Sim        . Não       . 

Natureza do contrato:

     A termo        . Sem termo        . 

     A tempo (horário) completo       . A tempo (horário) parcial       .

Designação da profissão: 

Designação da empresa: 

Área de atividade: 

Responsável na empresa

Telefone da empresa ou do responsável: 

Email da empresa ou do responsável: 
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QUADRO 2 (A  trabalhar  por  conta  própria  como empresário  ou  como trabalhador
independente - passa os antigos recibos verdes)

Profissão relacionada com o curso:  Sim        . Não       . 

Área de atividade: 

Tempo como empresário / Profissional Liberal: 

Designação da empresa (quando empresário): 

Email: 

QUADRO 3 (Estudante)

Tipo de ensino a frequentar (Nível):

    Superior (Licenciatura)       .

    Formação de nível pós-secundário (Curso Técnico Superior Profissional - TeSP)        .

    Outro        . Qual? 

Escola/Estabelecimento de ensino: 

Designação do curso: 

QUADRO 4 (A frequentar um estágio profissional)

Área de atividade: 

Empresa / Instituição: 

QUADRO 5 (Desempregado)

Situação perante o desemprego: Há procura do 1º emprego        . Já trabalhou       .

   

QUADRO 6 (Outra situação)

Diga qual? 

Agradecemos desde já a sua disponibilidade por ter respondido a este questionário, 

Para qualquer esclarecimento pode contactar a Escola através do nº 21 478 88 40

(Prof. Américo Nobre) ou para o seguinte email: geral.secretaria@epadd-paia.pt

OBRIGADO PELA SUA CONTRIBUIÇÃO!!!
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