
Questionário dirigido aos monitores do pré-escolar

O presente questionário visa recolher dados para a elaboração de uma

Monografia

Académica a ser apresentada á Universidade Cabo Verde, para a

obtenção do grau de

Licenciatura em Educação de infância, cujo tema é –  Educação Pré-

escolar no concelho de santa cruz:

Os fins a que se destinam são meramente académicos. Agradecemos

antecipadamente a sua colaboração no preenchimento deste

questionário uma vez que constitui condições indispensáveis para a

elaboração desse trabalho.

Obs. o preenchimento deste formulário é voluntário. Esteja seguro de

que as suas respostas serão mantidas no anonimato. Por isso esteja a

vontade para responder a todas as perguntas que lhe digam respeito.

I Dados pessoais (Identificação/caracterização)
Sexo: Feminino ______ Masculino_______

2. Faixa etária
19- 25 25 -35 35-40 40 -50

3. Habilitações literárias___________________________

4. Tempo de serviço ______________________________

5. Habilitações Profissionais

� Magistério Primário

 Instituto Pedagógico

 Instituto Superior de Educação

 Universidade Jean Piaget de Cabo Verde

 Sem formação

Outras:

________________________________________________________



II – Conhecimentos gerais sobre o pré-escolar

1. Que tipo de planificação realiza com a sua equipa?

Mensal Trimestral Quinzena Semanal

2.  A sua formação como monitora permite trabalhar com as crianças com
facilidade?

3.  O tempo estabelecido (30min.) para cada actividade no nível pré-
escolar é
suficiente?

Sim ão

a). O que deve ser melhorado relativamente ao tempo
estabelecido?
________________________________________________________
______________

III – A gestão do guia curricular

Sim ão

Bastante Muito Razoável Muito pouco



1. Percepção da utilização do guia
Nunca Raras

Vezes
Algumas
vezes

Muitas
vezes

Sempre

Utiliza o guia curricular
para fazer a sua
planificação?
A utilização do guia é
importante para ter
ideias inovadoras?
O guia ajuda na
identificação das
competências a
desenvolver?
O guia curricular
permite fazer uma
intervenção educativa
com/de Qualidade?
Apresenta as
metodologias
necessárias para
trabalhar na sala de
aula?

2.  Considera o guia curricular importante para o pré-escolar?

Bastante Muito Razoável Muito
pouco



3. O guia e a realidade das crianças
Muito Razoável Muito

pouco
Nunca

Os objectivos do guia
curricular
vão de encontro à realidade
das
crianças Cabo-verdianas?
Acha importantes as
actividades
proposta no guia?
Todas as crianças conseguem
acompanhar sem dificuldades
as
actividades proposta no guia
curricular?
Acha que o guia tem dado
contributo para o
desenvolvimento
das actividades do pré-
escolar?
Acha pertinente o guia
curricular
na educação pré-escolar?
Utiliza o guia como forma de
aprofundar o seu
conhecimento?
O guia curricular orienta o
seu
trabalho no dia a dia?

4.  Acha que as monitoras costumam propor actividades que
respondem às
necessidades de todas as crianças na sala?

Sim ão

a) Porquê?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

5. As monitoras conseguem identificar as situações em que uma
criança não
acompanha as actividades apresentadas na sala?

Sim ão

6. Relativamente ao acompanhamento das actividades:



Nunca Raras
vezes

Algumas
vezes

Muitas
vezes

Sempre

Conversa com a criança para
saber das suas dificuldades?
Conversa com os pais e
encarregados de educação sobre
as dificuldades da criança?
Pede orientação/ajuda aos
especialistas da área?
Costuma assistir alguma
formação sobre necessidades
educativas especiais?
Incentiva a criança para participar
nas actividades?
Utiliza uma metodologia que
a tenda a necessidade da criança?
Propõe uma outra actividade para
a criança?

A monitora continua a fazer as
mesmas actividades ignorando a
dificuldade da criança?

7. A organização do espaço:

Nunca Raras
vezes

Algumas
vezes

Muitas
vezes

Sempre

Acha que há uma
relação entre as
actividades
desenvolvidas na sala
e a organização do
espaço?
Um espaço acolhedor
contribui/facilita a
compreensão das
crianças?
A organização do
espaço proporciona
interesse pela
aprendizagem?
Considera importante
a organização do
espaço no pré-escolar?



8. Todas as actividades planificadas são realizadas na sala de
actividades?

Sim ão

a) Justifica a sua resposta?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

9.  Tem conhecimentos sobre NEE (necessidades educativas especiais)?

Bastante Muito Nada Muito
pouco

10. Tem noção da sua contribuição para a criação de uma escola ou de um
ambiente
inclusivo?

Sim ão
11. Acha que está suficientemente capacitada para trabalhar com crianças

com qualquer tipo de deficiência? Justifica a sua resposta.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

12. O seu jardim dispõe de matérias suficientes para a sua prática?

Sim ão
Justifique.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

13. Quais a maiores dificuldades que enfrentas como
educadora/monitora?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

14.  Na sua opinião quais as maiores dificuldades o seu jardim enfrenta?
________________________________________________________

15.  Que propostas /actividades sugere para melhorar o guia a fim de
contribuir para uma igualdade de oportunidade no processo de
desenvolvimento da aprendizagem da criança.
________________________________________________________



16. A implementação do diploma que da a criança o direito de frequentar
o EBI sem mesmo frequentar o jardim, provocou algum tipo de
mudança a nível do pré-escolar para si e para o seu jardim?

Sim ão
a) Quais e porquê?

________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________

Praia, Março de 2009
Obrigada pela vossa colaboração!
Joelma Andrade


