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2. Questionário para pais os pais como autoavaliação 

Sugerimos aos pais que respondam a este questionário de autoavaliação antes, duran-
te e após a transição dos filhos do ensino básico para o secundário. O inquérito ajudará 
os pais a identificar os seus sentimentos, bem como os do seu filho e as suas necessi-
dades. Irá exigir uma reflexão sobre os sinais de aviso e sobre onde intervir para apoiar 
o seu filho. Uma vez concluído, seria essencial partilhar os resultados com os professo-
res para trabalhar em colaboração e tornar a transição tão suave quanto possível.

1. Está informado sobre a vida escolar de seu filho?

Mal informado 

Informado 

Não tenho a certeza 

2. O seu filho partilha consigo os seus sentimentos sobre a escola? Se sim, como ele/
ela se sente? 

3. Ele sente-se integrada na sala de aula? 

4. Quais são os traços do seu filho (na escola, coisas que pode fazer por si mesmo, 
coisas que ele vive, atitudes, traços de personalidade, etc.)?    

5. Quais são as fraquezas do seu filho? Em que é que ele/ela luta (tanto na escola 
como a nível pessoal)? 

6. Costuma a falar com o seu filho sobre a transição e a futura escola secundária?   

7. Como está a enfrentar este período?  

Eu não estou preocupado/da porque...
Eu estou preocupado/a porque...
Outro 
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8. Como seu filho está vivendo esse período?

Ele/ela está ansioso
Ele/ela está confiante
Ele/ela é desinteressado
Ele/ela está animado
Outro 

9. Quem faz a escolha dos próximos passos?  

O meu filho/a
Pai/mãe
Juntos 

10. Quais são os seus pontos de referência ou os elementos que tem em conta para 
ajudar o seu filho/filha na sua escolha?  

11. A escola está a apoiar o seu filho neste processo?  

12. O seu filho já visitou a futura escola secundária? 

13. A escola organiza workshops/ reuniões para os pais assistirem a fim de ser infor-
marem sibre informações relevantes?  

14. Quais é a sua maior preocupação, medo ou pesadelo após a conclusão do esino 
básico do seu filho?  

15. Quais são as suas esperanças e sonhos para o seu filho após a conslusão do ensino 
secundário? 
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