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INSTITUTO SUPERIOR DA EDUCAÇÃO 

CURSO DE SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIOS

AOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

 

Este questionário tem como propósito recolher algumas informações concernentes 

ao desempenho profissional dos professores e dos coordenadores pedagógicos. 

Quer-se desta forma, contribuir para a melhoria da qualidade do ensino em Cabo 

Verde.  

Por isso, peço-lhe a sua colaboração, respondendo este questionário de forma 

franca e aberta. 

Tem carácter anónimo e confidencial, destina-se a análise para trabalho de 

investigação científica, do fim do curso de Supervisão e Orientação Pedagógica. 

1 – Idade: _____45____;4530____;3020____;20 >≤<≤<≤ IIII

2 -
M FSexo 
 

3 – Ano de serviço ___________ 

 

4 – Assinale com uma cruz segundo o quadro 

 

Licenciado Bacharel IP 2ª Fase Outras Habilitações 

Profissionais

5 – Ano de experiência como Professor (a) ________ 

6 – Ano de experiência como coordenador (a) ________ 

 

7 – Teve alguma formação a nível de coordenação ou supervisão pedagógica?

Sim                       Não                 
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8– Como tem sido a sua relação com os Professores?

Mbom                       Bom                 Razoável            

9 – Quantas turmas estão sobre a sua responsabilidade? ________

10 – Em regra, tem visitado escola e os professores:

Diariamente   

 Semanalmente 

Quinzenalmente 

 Mensalmente 

 Semestralmente 

 

11 – É bem aceite pelos professores?

Sempre                       Nem sempre                   Às vezes  

 

12 – Comenta a opção escolhida.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

13– Faz reflexão com os professores depois de assistir uma aula? 

Sempre                       Nunca                Às Vezes 

 

14 – Como são feitas as planificações mensais nos Pólo Educativos?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

15 – Os professores participam nas planificações? 

 Todos                       Maioria                  Minoria     

 

16 – Na deslocação aos Pólos educativos costuma analisar listas de presença dos 

professores que participam nas planificações? 

Sempre                       Nunca                Às Vezes 

 



3

17 – Nas visitas aos professores, controla a planificação mensal e plano de aula? 

 Sim                             Não                  Às vezes 

 

18 – Os professores elaboram correctamente os planos de aula? 

Sim                       Não                Às Vezes 

 

19 – Quais são as maiores dificuldades dos professores, que tem encontrado? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

20 – Tem agendado sessões de capacitação e superação de professores?

Sim                      Não  

 

Caso sim especifique:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

21 – Para as planificações mensais, os coordenadores: 

• Vão aos Pólos Participar pessoalmente   

• Enviam cópias de planificações      

 

22 – Participam na elaboração dos testes sumativos nos Pólos Educativos? 

 

Sempre                       Nunca                Às Vezes 

 

23 – Os professores solicitam-lhe aulas modelo?                

 Sim                            Não                    Às Vezes 

 

24 – Alguma vez dá aulas exemplificativas solicitadas pelos professores?

Sempre                       Nunca                Às Vezes            

 


