
Muito Fraco Fraco Médio Bom Muito Bom
Satisfação 

%

Informação sobre aspetos específicos do Estágio 25% 0% 0% 50% 25% 70%

Acompanhamento durante o Estágio 25% 0% 25% 0% 50% 70%

média 70%

Muito Fraco Fraco Médio Bom Muito Bom
Satisfação 

%

Os conhecimentos adquiridos em sala de aula foram aplicados 

durante o estágio
0% 0% 50% 0% 50% 80%

Os conhecimentos adquiridos em sala de aula foram suficientes 

para efetuares as atividades realizadas
0% 0% 0% 50% 50% 90%

Eras informado(a) com o tempo necessário das atividades a 

desenvolver durante o estágio
0% 0% 0% 0% 100% 100%

O Estágio foi importante para o teu processo de aprendizagem 0% 0% 0% 25% 75% 95%

O Estágio foi importante para uma maior valorização pessoal, 

social e profissional
0% 0% 25% 0% 75% 90%

Acompanhamento do responsável pelo Estágio da Empresa/ 

Entidade
0% 0% 25% 0% 75% 90%

média 90%

INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO 19/20 - Aluno Estagiário

Avaliação do acompanhamento do Professor Acompanhante de Estágio

Avaliação dos seguintes aspetos relativos ao Estágio:

Maior presença e interesse do professor acompanhante

Aspetos positivos do Estágio:

Ficar a saber mais sobre o que é o mundo do trabalho e colocar as nossas aptidões a prova.

Aspetos negativos do Estágio:

O que poderá ser melhorado relativamente ao Estágio?

Aprendi a trabalhar melhor em teletrabalho

Apliquei várias matérias que aprendi durante o curso. Usei bastante o Photoshop. Foi numa boa empresa onde todos os 

funcionários e diretores me ajudaram no que precisava.

Aumentaram a minha confiança na área que quero, desenvolvi socialmente e profissionalmente.

Não fui tão acompanhada por parte do professor e a orientadora em relação ao ano passado

Nenhum

Não ser remunerado

Sem um bom orientador tanto da empresa como da escola pode fazer com que o estágio corra mal no meu caso tive muita sorte no 

coordenador.

Nada

Nada

Não muito, todos os que efectuei correram muito bem


