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QUESTIONÁRIO INICIAL

Nome:
Escola que frequenta:
Idade:

Ano letivo:

1. Como teve conhecimento deste projeto?

2.

O que o motivou a entrar neste projeto?







Ajudar os outros
Difundir o acesso ao conhecimento
Promover novas formas de emprego
Promover a igualdade
Promover a inclusão e coesão social
Outros - Se sim quais:

3. Em que medida acredita que este projeto pode ser uma mais valia para si enquanto cidadão?

4. Em que medida acredita que este projeto pode ser uma mais valia para a escola?

Autorizo a recolha de imagem durante a formação e o tratamento dos dados recolhidos no presente formulário pelo MUDA NA ESCOLA, nos
termos da lei para fins de armazenamento e processamento de informação, bem como para o desenvolvimento de ações de marketing e
comunicação, sem qualquer remuneração pelas mesmas

Assinatura:
Muito obrigada pela sua colaboração!
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QUESTIONÁRIO FINAL

Nome:
Escola que frequenta:
Idade:

Ano letivo:

1. Considera que os conteúdos dos seguintes níveis são adequados? Porquê?
a. Nível 1

b. Nível 2

2. As suas expectativas em relação à formação foram correspondidas? (Com base numa escala de 1 a 4,
sendo 1-não correspondidas e 4-totalmente correspondidas):





1- Não correspondidas
2- Pouco correspondidas
3- Correspondidas
4- Totalmente correspondidas

3. Por ter estado integrado neste projeto:








Sinto-me mais útil
Sinto maior responsabilidade social
Sinto maior envolvimento com a comunidade
Aumentei os meus conhecimentos
Tenho uma noção mais realista das dificuldades
Nenhuma das anteriores
Outras - Se sim quais:

4. Identifique o que de mais importante aprendeu enquanto esteve integrado neste projeto:

5. De acordo com a sua opinião classifique o grau de satisfação face a esta formação: (Com base
numa escala de 1 a 4, sendo 1-nada nada satisfeito e 4-muito satisfeito)





1 - Nada satisfeito
2 - Pouco satisfeito
3 - Satisfeito
4 - Muito satisfeito

Autorizo a recolha de imagem durante a formação e o tratamento dos dados recolhidos no presente formulário pelo MUDA NA ESCOLA, nos
termos da lei para fins de armazenamento e processamento de informação, bem como para o desenvolvimento de ações de marketing e
comunicação, sem qualquer remuneração pelas mesmas
Assinatura:
Muito obrigada pela sua colaboração!

