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esquisa para Pais do Distrito Escolar de Osceola 2021 - 2022 

Nível escolar: 

Escola: 

Nível de grau: 

1. Com que frequência os professores da sua escola entram em contato com você? 

Quase nunca uma ou duas vezes por ano A cada poucos meses Todo mês  

Toda semana 

2. Quanto senso de pertencimento seu filho sente na escola? 

Nenhum Muito pouco Um pouco Bastante Muito  

3. Quão confiante você está na capacidade da escola de garantir que as necessidades de 
aprendizagem de seu filho sejam atendidas? 

Nem um pouco   Bem pouco Mais ou menos   Bem confiante  
Extremamente confiante 

4. Em que medida você acha que outras crianças gostam de ir à escola de seus filhos? 

Nem um pouco   Bem pouco  De vez em quando  Bastante Muito 

5. Com que frequência  a escola valoriza a diversidade dos alunos? 

Nunca   Raramente   As vezes  Quase sempre   Sempre 

6. Quão bem os administradores da escola de seu filho criam um ambiente escolar que ajuda as 
crianças a aprender? 

Nada bem  Muito pouco Um pouco  Relativamente bem  Extremamente bem 

7. No geral, quanto respeito você acha que as crianças da escola de seus filhos têm pelos 
funcionários? 

Quase nenhum respeito   Muito pouco respeito  Um pouco de respeito   

Bastante respeito Muito respeito 

8. No geral, quanto respeito você acha que os professores da escola de seu filho têm por eles? 

Quase nenhum respeito   Muito pouco respeito  Um pouco de respeito   

Bastante respeito Muito respeito 

 

9. A escola é acolhedora para os pais? 

Nem um pouco   Bem pouco Mais ou menos   Bastante acolhedora  
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Extremamente acolhedora 

10. Quem é responsável por garantir uma boa comunicação entre a casa e a escola? 

Os pais  A escola  As crianças/alunos  Uma parceria entre todos  

N/A 

11. Com que frequência você e seu filho conversam quando ele(a) está tendo problemas com os 
outros? 

Nunca   Raramente   As vezes  Quase sempre   Sempre 

12. Com que frequência você se preocupa com a violência na escola de seu filho? 

Nunca   Raramente   As vezes  Quase sempre   Sempre 

13. Se um aluno sofre bullying na escola de seu filho, quão difícil é para ele obter ajuda de um adulto? 

Nem um pouco    Um pouco As vezes Bem difícil  

Super difícil  

14. Em geral, quão inseguro ou arriscado seu filho se sente na escola? 

Nem um pouco   Um pouco   As vezes se sente Bem inseguro  
Extremamente inseguro 


