
 
 

Perguntas da pesquisa 
 

 Não sei Nunca Às vezes Frequen-
temente 

Sempre 

1. Nossa Escola cria um ambiente receptivo (p. ex. sinais e mensagens 
amigáveis em vários idiomas, aceita perspectivas diversificadas, 
questiona premissas e desenvolve relacionamentos 
intencionalmente). 

     

2. Nossa escola traduz as comunicações e oferece serviços de intérpretes 
quando necessários. 

     

3. Nossa escola estimula familiares a atuarem como voluntários.      

4. Nossa escola demonstra respeito com todos os familiares, não 
obstante às diferenças (p. ex. idade, gênero, raça, histórico cultural). 

     

5. Nossa escola se comunica com famílias de múltiplas formas (p. ex., 
por e-mail, telefone, site na internet). 

     

6. Nossa escola permite o diálogo claro e em nível de igualdade sobre o 
avanço ou as necessidades dos alunos. 

     

7. Nossa escola ajuda os familiares a entender como eles podem 
dar apoio ao aprendizado de seus filhos e filhas. 

     

8. Nossa escola envolve os pais no planejamento para as transições 
dos alunos (p. ex. para o nível fundamental, nível médio, nível 
técnico e planejamento de carreira). 

     

9. Nossa escola utiliza tecnologia para atender às necessidades 
dos estudantes da atualidade. 

     

10. Nossa escola inclui estudantes como participantes ativos nas 
discussões das expectativas e da qualidade do trabalho (p. ex. 
conferências de pais e mestres). 

     

11. Nossa escola explica as normas acadêmicas e como o currículo está 
vinculado a essas normas. 

     

12. Nossa escola informa e estimula os familiares a defender os alunos 
em nível de escola, cidade, estado ou nacional. 

     

13. Nossa escola ouve as preocupações das famílias e demonstra um 
interesse genuíno no desenvolvimento de soluções. 

     

14. Nossa escola fornece informações sobre direitos e responsabilidades 
da família nos termos das leis federais e estaduais. 

     

15. Nossa escola estabelece políticas que reconhecem e respeitam a 
diversidade (p. ex. culturais, étnicas, religiosas, socioeconômicas). 

     

16. Nossa escola considera os familiares como parceiros em pé de 
igualdade no processo decisório (p. ex. políticas, currículos, 
orçamentos, segurança, recursos humanos). 

     

17. Nossa escola fornece às famílias informações sobre o plano de 
melhorias da escola. 

     

18. Nossa escola distribui informações a recursos comunitários que 
atendem às necessidades das famílias no âmbito da comunidade. 

     

19. Nossa escola mantém parcerias com empresas locais, organizações 
comunitárias e grupos de serviço para o avanço da aprendizagem dos 
estudantes e para auxiliar a escola ou as famílias. 

     

20. Nossa escola é uma parte central da comunidade.      

 


