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 Questionário 

Este questionário destinado aos Professores que leccionam o 3º Ciclo, tem como objectivo 

medir as práticas curriculares, a partir do decreto-lei 6/2001 de 18 de Janeiro (Reorganização 

do Ensino Básico) 

A resposta a este questionário é confidencial e anónimo. As informações recolhidas destinam-

se exclusivamente ao estudo em causa. Neste questionário não existem respostas certas ou 

erradas, mas apenas respostas sinceras que induzam um estudo fidedigno, o que desde já 

agradeço.                                                                                      

1. IDADE  

2. GÉNERO  

 

 

3- Habilitações Literárias (grau mais elevado adquirido): 

A. 
Bacharelato 

 B. 
Licenciatura 

 C.  Pós-
Graduação 

 D. 
Mestrado 

 E. 
Doutoramento 

 

 

4-  Que Funções exerceu e que disciplinas leccionou nos últimos 4 anos lectivos anteriores 

(em qualquer ano): 

 

A. Língua Portuguesa  I. Educação Visual   

B. Inglês  J. Educação Física  

C. Francês  K. Educação Tecnológica  

D. História  L. Área de Projecto   

E. Geografia  M. Formação Cívica  

F. Matemática  N. Estudo Acompanhado  

G. Ciências Naturais  O.  Direcção de Turma  

H. Ciências Fisico-Quimicas  P. Outra Opção  

 

5- Que Grau de importância atribui às seguintes actividades, no exercício da sua 

profissão? 

Assinale com uma cruz ,de pouco importante (1) a muito importante (5) 1 2 3 4 5 

 

 

A. Cumprir os programas na integra                                        

B. Ajudar o desenvolvimento global e interrelacional dos alunos  

C. Contribuir para uma nova sociedade                                                         

A. Menos de 30 anos  

B. Entre 30 e 40 anos  

C. De 41 a 50 anos  

D. Mais de 50 anos  
A. Masculino  

B. Feminino  
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D. Criar nos alunos consciência cívica111  

E. Cumprir o meu objectivo ao ensinar a minha disciplina  

F. Despertar o gosto pelo conhecimento  

G. Transmitir conhecimento  

H. Transmitir normas, atitudes e valores  

I. Organizar e gerir o currículo  

J. Articulação interdisciplinar   

K. Fazer com que os alunos aprendam   

L.  Definir o material curricular a utilizar na sala de aula  
 

   

M. Partir do conhecimento prévio dos alunos, para novas 

aprendizagens 

 

N. Dinamizar a participação activa dos pais na escola.  

O. Obter consenso com os alunos sobre a avaliação.  

P. Obter consenso com os alunos sobre os conteúdos a aprender  

6- Como costuma preparar as aulas? 

(indique apenas uma opção) 

 

A. Individualmente 

B. Com os colegas de grupo 

C. Com os colegas do concelho de turma 

 

7- Como define as matérias e materiais que dá a determinada turma? 

(indique apenas uma opção) 

 

A. Em reunião de departamento 

B. Em reunião de conselho de grupo 

C. Em reunião de conselho de turma 

D. Em decisão individual 

 

8- Costuma realizar no inicio do ano lectivo reuniões com os outros 

Colegas da mesma turma?                                                      

 

9- Quais os objectivos da primeira reunião do conselho de turma, em cada ano lectivo? 

(Assinale com uma X  as  suas opções) 

A. Conhecer os outros colegas de turma 

B. Fazer o diagnóstico dos alunos da turma 

C. Definir actividades a desenvolver ao longo do ano 

D. Definir estratégias a utilizar na turma 

E. Definir os conteúdos programáticos 

s n 
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F. Definir as regras a observar em todas as reuniões 

G. Definir o que é indisciplina na sala de aula 

H. Uniformizar critérios disciplinares  

I. Desenvolver o Plano de actividades de Área de Projecto  

J. Desenvolver o Plano de actividades de Estudo Acompanhado 

K. Desenvolver o Plano de actividades de Formação Cívica 

 

10- Normalmente nas reuniões de Conselho de Turma, quais os assuntos tratados: 

(Assinale com uma cruz ) 

Assuntos Nunca Raramente Algumas 
Vezes 

Quase 
Sempre 

Sempre 

A. Avaliação dos alunos      

B. Análise do 
comportamento dos 
alunos 

     

C. Identificação de alunos 
com diferentes ritmos 
de aprendizagem 

     

D. Promoção da 
articulação com os 
serviços de ensino 
especial, do apoio aos 
alunos com dificuldades 

     

E. Problemas familiares 
dos alunos 

     

F. Preparar actividades 
interdisciplinares 

     

G. Definir comportamentos 
e atitudes comuns 

     

H. Avaliar estratégias e 
actividades 
desenvolvidas 

     

I. Articular áreas 
curriculares com áreas 
curriculares não 
disciplinares 

     

J. Estabelecer metas, 
definir objectivos 

     

K. Adequar os conteúdos 
ao grupo de alunos da 
turma 

     

 

 

11- Em sua opinião um projecto curricular deve responder às questões seguintes: 

(Assinale  em sua opinião as adequadas) 

 

A. Quem somos? 

B. O que queremos ser? 
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C. Quais as nossas prioridades de acção? 

D. Quais os caminhos a percorrer? 

E. O que pretendemos? 

F. Como e quando o vamos conseguir? 

G. Que parceiros escolher? 

H. Como nos organizamos? 

I. Como saberemos o quê e como o estamos a conseguir? 

J. Como saberemos como conseguimos? 

K. Articulação do projecto curricular de turma com o PCE 

L.  Como vamos avaliar? 

 

 

(Surge a  

Dúvida sobre o que indagar sobre as NAC) 

12- Em sua opinião o que se concretiza na Área de Projecto 

        (Assinale os itens que para si são significativos) 

 

A. O desenvolvimento das orientações vertidas no Projecto Curricular da Escola.  

B.  A articulação com as aprendizagens das outras áreas curriculares.  

C. A gestão contextualizada do currículo  

D. A integração dos saberes das diferentes áreas  

E. O alargamento do conhecimento sobre questões curriculares  

F. A introdução de novas metodologias / actividades na sala de aula.  

G. A utilização dos materiais produzidos na Área de Projecto nas disciplinas.  

H.  A promoção do trabalho colaborativo entre professores.  

I. A melhoria do desempenho dos alunos.  

J. O desenvolvimento da autonomia dos alunos.  

K. Incutir nos alunos o gosto de construção de conhecimento.   

 

13- Tem realizado formação nos 4 últimos anos? 

                                   sim                                não      

 

14- Se respondeu sim, indique o tipo de formação que realizou? 

 

A. Na área curricular que lecciono  

B. Sobre o Projecto Educativo  

C. Sobre o Projecto Curricular de Escola  

D. Sobre o Projecto Curricular de Turma  

E. Sobre a Área de Projecto  

F. Sobre a Formação Cívica  
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G.  Sobre o Estudo Acompanhado     

H. Sobre supervisão e coordenação  

I. Sobre o Director de Turma  

J. Sobre liderança  

K. Sobre o trabalho em equipa   

L. Gestão Curricular  

 

 

15. Que formação gostaria de ter realizado e não realizou por não 

encontrar oferta? 

 

A. Na área curricular que lecciono  

B. Sobre o Projecto Educativo  

C. Sobre o Projecto Curricular de Escola  

D. Sobre o Projecto Curricular de Turma  

E. Sobre a Área de Projecto  

F. Sobre a Formação Cívica  

G.  Sobre o Estudo Acompanhado     

H. Sobre supervisão e coordenação  

I. Sobre o Director de Turma  

J. Sobre liderança  

K. Sobre o trabalho em equipa   

L. Sobre Gestão Curricular  

 

 

 

 

 

 


