
 Portuguese 

 

Projeto iELT-Ozarks: Enquete para os pais 

Bom dia! Precisamos de sua ajuda com este projeto. Por favor, preencha as questões abaixo sobre a 

escola de seu filho. Gostaríamos de saber um pouco mais sobre a educação que seu filho recebe na 

escola. Não há respostas certas ou erradas e você não precisará revelar seu nome. Muito obrigada por 

sua ajuda. 

 

PARTICIPAÇÃO DOS PAIS 

Durante o ano letivo anterior, você:  

se reuniu formalmente com o professor do seu filho? Sim Não 

se reuniu formalmente com o professor de inglês do seu 
filho? 

Sim Não 

participou em alguma atividade para os pais na escola do 
seu filho? 

Sim Não 

ajudou seu filho com a tarefa de casa? Sim Não 

leu para ou com o seu filho em casa?  Sim Não 

 

 

SATISFAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS 

Há um interprete português/ inglês disponível na escola de seu filho?  Sim    Não 

 

Avalie as seguintes afirmações: 

 Discordo 
Completamente Discordo  Concordo 

Concordo 
Completamente 

Não sei 

Sinto que sou bem recebida (o) 
na escola de meu filho. 

     

Me sinto à vontade nas 
atividades escolares para pais de 
alunos. 

     

As atividades que meu filho 
desenvolve na escola me 
ajudam como pai falante de 
inglês como segunda língua 
(ESL) 

     

Tenho conhecimento do que o 
meu filho aprende na escola. 

     

Meu filho recebe ajuda 
suplementar quando necessário. 

     

 

 



 

 

Avalie os programas oferecidos pela escola de seu filho: 

 
Insatisfatório Razoável Bom 

Muito 
Bom 

Não sei 

Programa de leitura      

Programa de matemática      

Programa de língua inglesa      

 

INTERESSES  

Você gostaria de receber mais informações sobre os seguintes aspectos da escola de seu filho? 

 Não 
tenho 

nenhum 
interesse 

Tenho 
algum 

interesse 

Sim, 
tenho 

interesse 

 Sim, tenho 
muito 

interesse 

Os objetivos do programa de língua 
inglesa 

    

O que seu filho aprende na escola     

Como ajudar seu filho com a tarefa de 
casa 

    

 

 

Circule as suas respostas. Você gostaria de . . . 

visitar as aulas do seu filho?   Sim Não 

participar de uma reunião para aprender mais sobre os programas 
oferecidos pela escola? 

Sim Não 

ser voluntário em uma sala de aula? Sim Não 

participar de um comitê organizado para pais de alunos? Sim Não 

conversar com outros pais de alunos? Sim Não 

participar de eventos sociais, performances e outra festividades 
organizadas pela escola? 

Sim Não 

participar de treinamentos e atividades educacionais? Sim Não 

participar de visitas de campo? Sim Não 

ajudar seu filho com a tarefa de casa? Sim Não 

ler com ou para seu filho em casa? Sim Não 

       



 

 

O que você necessitaria para poder participar em atividades organizadas para os pais? (marque todas as 

respostas que se aplicam ao seu caso) 

 Atividades em horário noturno 

 Serviço de babá na escola 

durante o evento 

 Alguém para acompanhá-la (o) 

 Transporte 

 Um intérprete 

 Outros: 

____________________ 
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