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INSTITUTO SUPERIOR DA EDUCAÇÃO 

CURSO DE SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIOS

AOS PROFESSORES 

Este questionário tem como propósito recolher informações importantes sobre a 

Coordenação Pedagógicos.  

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

franca e aberta. 

É de 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 – Para si quem são os Coordenadores Pedagógicos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________   

 

6 – Alguma vez já recebeu visitas, na sua turma, de um Coordenador Pedagógico?

Sim                         Não 

 



2

7 – Depois da visita faz-se a reflexão conjunta da aula assistida? 

Sempre                            Nunca                            As vezes   

 

8 – Caso afirmativo explica como se faz essa reflexão.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

9 – Os coordenadores têm dado sugestões que melhoram o seu desempenho? 

 Sempre                            Nunca                        Às vezes 

 

Caso não justifique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10 – Para si, os Coordenadores Pedagógicos têm realizado um trabalho:

Mbom                Bom                      Suficiente               Insuficiente 

 

Caso insuficiente explica porquê: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

11 – Na sua opinião eles têm capacidades pedagógicas e didácticas, capazes de 

apoiar os professores nos seus trabalhos do dia-a-dia? 

 Sim                                Não                             Muito pouco 

 

12 – Os Coordenadores pedagógicos participam nas planificações: 

Semanal             Quinzenal                 Mensal                   Nenhuma opção 

 



3

13 – Os coordenadores Pedagógicos assistem elaboração de testes sumativos nos 

Pólos Educativos? 

 Sempre                          Nunca                         As vezes  

 

14 – Tem recebido apoio dos coordenadores pedagógicos para superar as 

dificuldades no que se refere a: 

• Conteúdo                    Sempre                     Nunca                       Às vezes    

• Metodologia                Sempre                    Nunca                       Às vezes       

• Pedagogia                   Sempre                     Nunca                       Às vezes     

• Outros                         Sempre                     Nunca                       Às vezes 

 

15 – Os Coordenadores Pedagógicos vão aos Pólos Educativos para apoiar os 

Professores com dificuldades. 

 Sempre                             Nunca                            Às vezes  

 

Caso não justifique.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

16 – Na sua opinião os Coordenadores Pedagógicos devem visitar os Pólos 

principal: (Escolhe duas opções e assinale) 

 Durante realização dos testes                   

 Assistir a aula uma vez por semana 

 Nos dias de planificação 

 Nas actividades extra curriculares         

 

17 – Os Coordenadores Pedagógicos organizam sessões de formações para os 

professores com dificuldades. 

 Sempre                              Ás vezes                      Nunca      
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18 – Caso não esteja satisfeito com os trabalhos realizados pelos Coordenadores 

Pedagógicos dê alguma sugestão para a sua melhoria. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

19 – De acordo com as afirmações, posiciona-se numa escala de 1 a 4, sabendo que:  

 

1 – Concordo                                                2 – Concordo em parte 

 3 – Discordo                                                  4 – Não manifesto 

 

Nº Acções desenvolvidas pelos Coordenadores Pedagógicos Pontuação 

01 Ajuda o professor a melhorar o seu trabalho; 1 2 3 4 

02 Identifica dificuldades do professor;     

03 Estabelece um clima de confiança com o professor;     

04 Vai visitar o professor para ajudar;     

05 Ajuda o professor a identificar o seu ponto fraco;     

06 Orienta o professor a utilizar métodos adequados nas suas aulas;     

07 Procura compreender os problemas do professor para poder 

ajudar-lo; 

 

08 Organiza sessões de capacitação dos professores;     

09 

Depois de assistir uma aula ajuda o professor a reflectir o seu 

trabalho;  

 

10 Negoceia com o professor antes de fixar o horário de 

planificações nos Pólos Educativos; 

 


