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*Obrigatório 

Este questionário está relacionado com a Avaliação Interna da Escola e pretende 

recolher informações sobre O PLANO DA MATEMÁTICA.O PLANO da MATEMÁTICA 

pretende rentabilizar o Projecto Curricular de Turma permitindo um trabalho 

articulado com as diferentes estruturas da escola.As actividades realizadas e 

dirigidas aos alunos aos têm como objectivos o estímulo para aprendizagem de 

uma disciplina que tantas vezes "marginaliza" os alunos nos seus estudos e a 

melhoria dos resultados.De seguida, apresenta-se um conjunto de questões para 

serem valoradas de acordo com a tua experiência. Sê o mais objectivo e realista 

possível. Responde com sinceridade. Ao fazê-lo estás a dar um contributo 

importante para a melhoria contínua da escola. A tua colaboração é fundamental.

Indica o ano de escolaridade que frequentas Indica o ano de escolaridade que frequentas Indica o ano de escolaridade que frequentas Indica o ano de escolaridade que frequentas ****    

 7.º Ano 
 

 8.º Ano  

 9.º Ano  

Selecciona a opção correcta Selecciona a opção correcta Selecciona a opção correcta Selecciona a opção correcta ****    

 Feminino 
 

 Masculino  

1. Achas importante que1. Achas importante que1. Achas importante que1. Achas importante que a aula de estudo acompanhado seja atribuída à disciplina  a aula de estudo acompanhado seja atribuída à disciplina  a aula de estudo acompanhado seja atribuída à disciplina  a aula de estudo acompanhado seja atribuída à disciplina 

de Matemática parade Matemática parade Matemática parade Matemática para melhorar os resultados?  melhorar os resultados?  melhorar os resultados?  melhorar os resultados? ****    

 Sim 
 

 Não  

2. De que tipo de apoio tens beneficiado? 2. De que tipo de apoio tens beneficiado? 2. De que tipo de apoio tens beneficiado? 2. De que tipo de apoio tens beneficiado? ****    

Podes seleccionar mais do que uma opção 

 Assessorias 
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 Sessões de estudo  

 Aluno cooperante  

 Fichas de ampliação de conhecimento e/ou superação de dificuldades  

 Blogue do plano de Matemática  

 Outra:  

3. De 1 a 5 avalia cada uma das seguintes3. De 1 a 5 avalia cada uma das seguintes3. De 1 a 5 avalia cada uma das seguintes3. De 1 a 5 avalia cada uma das seguintes estratégias tendo em conta o seu  estratégias tendo em conta o seu  estratégias tendo em conta o seu  estratégias tendo em conta o seu 

contributo para a melhoria dos teus resultados:contributo para a melhoria dos teus resultados:contributo para a melhoria dos teus resultados:contributo para a melhoria dos teus resultados:    ****    

1=nada; 2=pouco;3=suficiente;4=bastante; 5=muito 

1 2 3 4 5 

Assessorias

Sessões de estudo

Aluno cooperante

Fichas de 

ampliação de 

conhecimentos 

e/ou superação de 

dificuldades

Blogue do plano 

de Matemática

4. O plano da4. O plano da4. O plano da4. O plano da Matemática seria melhor se:  Matemática seria melhor se:  Matemática seria melhor se:  Matemática seria melhor se: ****    

Completa a frase 

5. A melhor coisa do5. A melhor coisa do5. A melhor coisa do5. A melhor coisa do plano da Matemática é:  plano da Matemática é:  plano da Matemática é:  plano da Matemática é: ****    

Completa a frase 
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Tecnologia do Google Docs 

Denunciar abuso - Termos de utilização - Termos adicionais 

Enviar
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