2. Questionário para pais os pais como autoavaliação
Sugerimos aos pais que respondam a este questionário de autoavaliação antes, durante 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 necessidades. 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 professores 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 informarem 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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Copyright:
All material contained within this publication falls under a Creative Commons License with attribution,
non-commercial, non-derivative, and share alike traits, unless otherwise permitted directly and explicitly by the authors.
You are free to: share (copy and redistribute) the material in any medium or format and to quote from
and adapt (remix, transform, and build upon) the material for purposes that are consistent with its
purpose as is described in this guidebook under the terms that if you quote from the material you will
mention the source and that if you adapt the material you will inform us and preferably send us proof of
your adaptation to the email address of any of the contributing partner.

