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       CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA ACTIVIDADE 
 

 

Uma vez que participou nesta atividade, queremos saber a sua opinião 

sobre a forma como correu. 

A sua opinião é muito importante para nós para melhorarmos as 

próximas iniciativas. 

Poderá preencher o questionário com apoio de outra pessoa. 

Responda a cada uma destas questões com uma cruz no quadrado 

correspondente à figura que considera verdadeira de acordo com a 

seguinte classificação: 

 
 

 Não          Pouco/poucas                     Sim                      Muito/muitas 

                       
 

Atividade:  ___________________________________________         dia ___/___/___ 
 

 

1 – Ficou satisfeito e divertiu-se com a sua participação nesta atividade? 

   

 

 

2 – Nesta iniciativa experimentou actividades diferentes do que costuma fazer? 

 

 

 

3- Acha que as actividades realizadas durante a iniciativa foram bem escolhidas 

 

 

 

4 - Acha que as actividades realizadas durante a iniciativa foram bem 

organizadas? 
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5 – Acha que teve um bom acompanhamento pelos monitores/técnicos da 

Instituição? 

 

 

 

6 - O apoio prestado pelas pessoas da organização durante a iniciativa foi bom? 

 

 

 

 

7 - Gostou do local escolhido para a realização desta iniciativa? 

 

 

 

8 - O que mais gostou nesta iniciativa? 
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

9 - O que acha que podia ter corrido melhor nesta iniciativa? 
 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
10 - O que é que não gostou nesta iniciativa? 

 
_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

11 - Se quiser, apresente aqui algumas ideias para as próximas iniciativas. 

 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Obrigado pela sua colaboração 
 

Preenchido com apoio de segunda pessoa?   SIM  NÃO 


