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Inquérito aos Pais e Encarregados de Educação
*Obrigatório

1. Endereço de email *

Avaliação Interna | Agrupamento de Escola de Maximinos

Este questionário visa refletir sobre o envolvimento dos pais e encarregados de educação (adiante, 
abreviadamente, designados por pais) na vida da escola, nomeadamente, no processo de 
implementação  da autonomia e flexibilidade curricular AFC), na sequência da entrada em vigor do 
DL nº 55/2018, de 6 de julho, que tem como referente educativo o Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória e a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania.    
As respostas são confidenciais e anónimas. 
 
Agradecemos a colaboração.  
A Equipa de Avaliação Interna do Agrupamento de Escolas de Maximinos

2. Indique o ano de escolaridade que o seu (sua) educando(a) frequenta *
Marcar tudo o que for aplicável.

 Pré-escolar

 1º

 2º

 3º

 4º

 5º

 6º

 7º

 8º

 9º

 10º

 11º

 12º

Processo de implementação do processo de Autonomia e
Flexibilidade Curricular (AFC)

3. 1. Foi-lhe dado conhecimento das linhas estruturantes e atividades do Plano de Trabalho
(PT) da turma do meu educando?
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não
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4. 2. Se respondeu sim à questão anterior, por quem lhe foi transmitida essa informação?
Marcar apenas uma oval.

 Diretor do AEMaximinos

 Professor titular da turma

 Diretor de turma

 O meu educando

 Outro

5. 3. Se assinalou “Outro”, diga quem:

6. 4. A informação que lhe foi transmitida sobre a AFC foi esclarecedora?
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

 Não sei

7. 5. Teve conhecimento sobre alteração das metodologias na sala de aula decorrentes da
implementação da AFC?
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

8. 6. Tem conhecimento que, na turma do seu educando foi(foram) desenvolvido(s)
projeto(s) interdisciplinar(s)?
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

9. 7. Na qualidade de encarregado de educação, participou no desenvolvimento desse(s)
projeto(s)?
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

10. 8. Se respondeu “Sim” à questão anterior, de que forma participou?
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Com tecnologia

11. 9. Teve conhecimento sobre o(s) produto(s) final(ais) desses projeto(s)
interdisciplinar(es)?
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

12. 10. Indique qual o grau de satisfação do seu (sua) educando(a) com o desenvolvimento
do(s) projeto(s):
Marcar apenas uma oval.

 Nada Satisfeito

 Satisfeito

 Muito satisfeito

 Não sabe

13. 11. Sugestões de melhoria para o desenvolvimento da AFC:
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