Pesquisa de Engajamento Familiar
Todos os anos, o Departamento de Ensino Elementar e Secundário de Massachusetts (ESE) pede aos pais de
distritos escolares selecionados para participarem de uma pesquisa, para medir quão bem as escolas estão
promovendo Envolvimento de Famílias, como uma forma de melhorar os serviços e os resultados para as
crianças com deficiência. Este ano é a vez de seu distrito.
As pesquisas mostram que escolas que são boas parceiras e envolvem as famílias no ensino têm melhores
resultados para os alunos que servem. Sua opinião sobre a pesquisa aos pais nos permitirá aprender como
efetivamente escolas associam-se com pais.
Por favor, dedique um momento para responder a todos os itens, afim de nos informar sobre os esforços feitos
pela escola do seu filho em ajudá-lo a se sentir bem-vindo como um parceiro na educação de sua criança.
Por favor, escreva distrito escolar do seu filho:
_______________________________________________________
1) Por favor selecione a faixa adequada da série/idade de seu filho.*
( ) Pre-K - K
( ) Séries 1 - 6
( ) Séries 7 - 12
( ) Série 12 + até a idade de 22 anos
2) Por favor, classifique em uma escala de 1 (discordo inteiramente) a 4 (concordo) as seguintes
declarações:
1=Discordo
Inteiramente

2=Discordo

3=Concordo

4=Concordo
Inteiramente

Escola do meu filho é amistosa que acolhe bem
todas as famílias.

()

()

()

()

Eu sinto que minhas dúvidas e preocupações
são ouvidas pelos professores do meu filho.

()

()

()

()

Eu sinto que minhas dúvidas e preocupações
são ouvidas pelo administrador de educação
especial do meu filho.

()

()

()

()

Os professores da minha criança me ajudam a
compreender o que o meu filho está
aprendendo na escola.

()

()

()

()

A escola de meu filho me ajuda a aprender
sobre o processo de educação especial e como
participar.

()

()

()

()

Os professores da minha criança me ajudam a
encontrar recursos e serviços da comunidade

()

()

()

()

que minha família necessita.

A escola de meu filho quer melhorar os
serviços e resultados para estudantes com
deficiência, de modo que me encorajam para
envolver-me.

1=Discordo
Inteiramente

2=Discordo

3=Concordo

4=Concordo
Inteiramente

()

()

()

()

Obrigado!
Obrigado por haver respondido a nossa pesquisa. Suas respostas são muito importantes para nós.
Martha Daigle, Department of Elementary and Secondary Education, 75 Pleasant Street, Malden, MA 02148

