
O Programa “Escola de Distinção Acadêmica” nomeada pela Associação Nacional de Pais e Mestres 
(National PTA School of Excellence) é projetado para apoiar a nossa escola e PTA (Associação de Pais e 
Mestres) para fortalecemos parcerias família-escola, que enriquecem as experiências educativas dos 
alunos e o bem-estar geral. Um passo no processo é reunir experiências e comentários das famílias 
sobre com que frequência elas estão engajadas nas estratégias implementadas pela nossa escola. 
Precisamos de sua ajuda na realização desta pesquisa no início do ano e final do ano, para a escola ser 
considerada para a designação de Escola de Distinção Acadêmica Nomeada pela Associação Nacional 
de Pais e Mestres. 
 
DIREÇÕES: 
 
 Marque um "X" na caixa que exprime com mais precisão como se  
sente sobre a sua experiência. Retornar esta pesquisa para {Insira o método Drop-off}. 

  Desconhecido Nunca 
Algumas 

vezes 
Com 

frequência 
Sempre 

1. Minha escola tem sinais amigáveis 
dentro e fora para receber famílias 
e visitantes nas várias línguas 
falamos. 

          

2. Minha escola e PTA traduzem a 
comunicação nas pricipais línguas 
que se fala na escola. 

          

3. Sinto-me encorajado a voluntariar.           

4. Sinto que as normas e programas da 
minha escola refletem, respeitam e 
valorizam a diversidade da nossa 
comunidade escolar. 

          

5. Me sinto bem tratada 
independentemente da idade, sexo, 
raça ou formação cultural. 

          

6. Minha escola comunica-se comigo, de 
várias formas (por exemplo, e-mail, 
telefone, site web). 

          

7. Minha escola fornece intérpretes 
para todas as reuniões e eventos, 
quando necessário. 

          

8. Minha escola fornece 
desenvolvimento pessoal contínuo 
para professores referente às 
técnicas de comunicação eficaz e a 
importância da comunicação 
regular, nos dois sentidos entre a 
escola e a família. 

          

9. Eu sinto que tenho uma conversa 
bidirecional com os funcionários da 
escola sobre os pontos fortes da 
minha criança, áreas de melhoria, 
estilos de aprendizado, progresso e 

          



  Desconhecido Nunca 
Algumas 

vezes 
Com 

frequência 
Sempre 

outras preocupações sobre meu 
filho. 

10. Sinto que a escola fornece 
informações sobre o progresso do 
meu filho, incluindo cartões de 
relatório de progresso que me 
ajudam a entender como posso 
apoiar a aprendizagem do meu 
filho. 

          

11. Minha escola me envolve no   
planejamento das  
transições da criança para a escola de 
ensino fundamental,  
ensino médio ou ensino pós-secundário 
and carreiras. 

          

12. Minha escola fornece ampla opções 
e escolhas de atividades 
extracurriculares que refletem 
interesses, objetivos e 
aprendizagem do meu filho. 

          

13. Minha escola usa tecnologia 
adequada para atender às 
necessidades dos alunos de hoje. 

          

14. Minha escola compartilha dados de 
aproveitamento do aluno comigo e 
solicitam minhas ideias sobre como 
melhorar esse aproveitamento. 

          

15. Minha escola inclui estudantes em 
reuniões de pais e professores, nas 
discussões de expectativas e  
qualidade do trabalho. 

          

16. Eu entendo as expectarivas de 
padrões acadêmicos, que se espera 
de meu filho e como o currículo 
está ligado a esses padrões  . 

          

17. Minha escola me informa sobre o 
processo e/ou procedimentos para 
discutir as minhas preocupações e 
resolver problemas. 

          

18. A Associação de Pais e Mestres 
incentiva minha participação em 
comitês nacionais que dão atenção 
a questões de educação, do 
distrito, do estado e da escola. 

          

19. Sinto que minhas preocupações são 
tratadas com respeito e minha 
escola demonstra um interesse 

          



  Desconhecido Nunca 
Algumas 

vezes 
Com 

frequência 
Sempre 

genuíno no desenvolvimento de 
soluções. 

20. Sinto que minha escola e/ou PTA 
fornece oportunidades para 
desenvolver relacionamentos e 
discutir preocupações com os 
líderes do distrito escolar, 
funcionários públicos e líderes 
empresariais e comunitários. 

          

21. Sinto que PTA promove 
oportunidades para capacitar os 
pais a defender o sucesso de seus 
próprios filhos e outras crianças na 
nossa escola. 

          

22. Sinto que a escola fornece 
informações e oportunidades para 
ser informado de meus direitos e 
responsabilidades sob as leis 
federais e estaduais. 

          

23. Minha escola inclui os pais com 
igual representação em tomar 
decisões e comitês de conselho. 

          

24. Minha escola estabelece as normas 
que reconhecem e respeitam a 
diversidade cultural, étnica, 
religiosa e sócio-econômica de 
famílias. 

          

25. Eu sinto que eu sou um sócio 
colaborativo que compartilha a 
tomada de decisão nas áreas tais 
como política, currículos, 
orçamento, reforma escolar, 
segurança e pessoal. 

          

26. Eu sinto que tenho palavra no plano 
de desenvolvimento de melhoria 
da escola. 

          

27. Minha escola e/ou PTA distribui 
informações sobre recursos para a 
Comunidade, que servem o lado 
cultural, recreativo, acadêmico, de 
saúde, social e outras 
necessidades das famílias na 
Comunidade. 

          

28. My PTA tem parcerias com 
empresas locais, organizações 
comunitárias e grupos de serviço 
para avançar a aprendizagem do 

          



  Desconhecido Nunca 
Algumas 

vezes 
Com 

frequência 
Sempre 

aluno, ou assistir à escola ou 
famílias. 

29. My PTA envolve membros da 
Comunidade em programas de 
voluntariado escolar. 

          

30. Minha escola colabora com serviços 
comunitários e oportunidades de 
aprendizagem para adultos. 

          

31. Sinto que minha escola é parte 
central da minha comunidade. 

          

  

  
Obrigado por seu contínuo apoio e colaboração, enquanto 

nós trabalhamos para nos tornarmos uma “Escola de Distinção Acadêmica”, 
nomeada pela Associação Nacional de Pais e Mestres. 


