INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO DAS ATIVIDADES

Nome da Atividade:
Identificação da pessoa que avalia: Enc. De Educação

Aluno

Outros

Avalie a atividade:
não satisfaz

satisfaz

satisfaz bem

satisfaz muito bem

O que faltou para que o seu grau de satisfação fosse total?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Sugestões:

Data ____/____/____

Muito obrigado pela colaboração
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INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO DAS ATIVIDADES

Nome da Actividade:

Pinta o rosto que corresponde à tua opinião:

Não Gostei

Gostei

Gostei muito

Nota: O “não gostei” deverá corresponder a 1, o “gostei” ao 3 e o “gostei muito” ao 5.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO DAS ACTIVIDADES
Nome da Actividade:

Pinta o rosto que corresponde à tua opinião:

Não Gostei

Gostei

Gostei muito

Nota: O não gostei deverá corresponder a 1, o gostei ao 3 e o gostei muito ao 5.

INQUÉRITO DE AVALIAÇÃO DE PANFLETO

A sua opinião é muito importante para que possamos melhorar o nosso trabalho.

Escola Básica e Secundária da Calheta

Assim, relativamente ao folheto sobre “Deficiência Auditiva”, pedimos-lhe que o avalie, numa
escala de 1 a 5, relativamente aos seguintes itens:
1

2

3

4

5

(nada
(pouco (adequado)
(muito
(bastante
adequado) adequado)
adequado) adequado)

Apresentação/organização do folheto
Informação/conteúdo
Meio utilizado/material
Linguagem utilizada
Interesse do tema
Outros: ____________________________

Sugestões para este e/ou futuros folhetos: ___________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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