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Anexo I – Questionário sobre a participação e o envolvimento e dos pais no 

jardim de infância 
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O envolvimento e participação dos pais no contexto de Jardim de Infância  

 

- QUESTIONÁRIO – 

 

 

O presente questionário está integrado no relatório final do curso de Mestrado em Educação Pré-

Escolar no âmbito do estudo sobre “O envolvimento e participação dos pais no contexto de Jardim de 

Infância”. 

Como referem as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, os pais ou os encarregados 

de educação são os principais educadores responsáveis pela criança. Nesse sentido, a educação pré-escolar 

está ligada à família e é a partir do seu seio que as experiências vividas pela criança devem ser trabalhadas, 

sempre de mãos dadas com a família. Este trabalho pretende compreender a forma como os pais ou 

encarregados de educação interagem com o Jardim de infância e o(s) tipo(s) de envolvimento e de 

participação mais frequentes.  Para concretizar este trabalho, agradeço a sua colaboração na resposta a este 

questionário sublinhando que as respostas são confidenciais e apenas para fins académicos. 

 
Obrigada pela atenção 

Vera Salvador 

 

1.Identificação:  Mãe          Pai            Avó          Avô        Outro: _______________ 

 

2.Idade: __________ 

 

3.Estado Civil (Assinale apenas uma resposta): 

  Solteiro/a 

  Casado/a 

  União de Facto 

  Divorciado/a 

  Separado/a 

  Viúvo/a 

 

4.Habilitações Literárias (Assinale apenas uma resposta): 

  2º Ciclo do Ensino Básico 

 3º Ciclo do Ensino Básico 

  Ensino secundário 

  Ensino Superior 

             Outro          Qual? ___________________________________ 

 

5.Profissão: ____________________________________________________________ 

 

6.Idade do seu educando/a que frequenta o jardim de infância: 

  2 anos 

  3 anos 

  4 anos 
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  5 anos 

  6 anos 

7.Quantos filhos tem: 

  

  

 

 

 

8.O seu educando/a vive diariamente: 

  Apenas com a mãe e com o pai 

  Com a mãe, o pai e irmão/s 

  Apenas com a mãe 

  Com a mãe e irmão/s 

  Apenas com o pai 

  Com o pai e irmão/s 

  Com a mãe e o seu companheiro 

  Com a mãe, o seu companheiro e irmão/s 

  Com o pai e a sua companheira 

  Com o pai, a sua companheira e irmão/s 

  Outra situação Qual? _________________________________________ 

 

 

9.Se tem filhos de um primeiro relacionamento, com que frequência é que eles interagem com o seu 

educando/a? (Assinale apenas uma resposta.)   

  Diariamente, vivem todos juntos 

  Aos fins-de-semana 

  De 15 em 15 dias 

  Durante as férias 

  Outra situação Qual? _________________________________________ 

  

 

10.Quantas vezes participou em atividades realizadas na instituição, desde o início deste ano letivo? 

  0 vezes 

  De 1 a 3 vezes 

  De 4 a 6 vezes 

  Mais de 6 vezes 

 

11.Em situação de separação, quantas vezes o outro progenitor biológico do seu filho participou nas 

atividades realizadas na instituição, desde o início deste ano letivo? (Assinale apenas uma resposta.)   

  0 vezes 

  De 1 a 3 vezes 

 Nenhum 1 2 3 4+ 

- Do atual agregado familiar      

- De anteriores agregados familiares      
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  De 4 a 6 vezes 

  Mais de 6 vezes 

 

12.Indique quais as atividades em que, a mãe e o pai biológicos, mais participam. Assinale apenas 

três para cada um. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Considera que a vossa participação como pais biológicos nas atividades no jardim de infância é: 

(Assinale apenas uma resposta.)   

 

 Suficiente Insuficiente Muito 

insuficiente 

A sua participação    

Participação do outro progenitor    

 

 

14. No que se refere à relação dos pais com o jardim de infância, considera que (assinale apenas uma 

resposta em cada afirmação):   

 

 

É importante a participação 

dos pais nas atividades de 

jardim de infância. 

Concordo 

bastante 

Concordo Concordo 

pouco 

Discordo 

    

 

 

 Mãe Pai 

Ir levar/buscar a criança ao Jardim de Infância   

Participa nas reuniões só com a educadora   

Participa em reuniões de pais com a educadora   

Organiza e desenvolve atividades na sala a pedido da educadora   

Participa em atividades na sala, organizadas pela educadora   

Participa em atividades desenvolvidas em casa (como trabalhos de 

casa…) 

  

Participa em eventos da instituição (como festas temáticas, 

aniversários…) 

  

Participa nos órgãos de direção da Instituição (direção, assembleia 

geral…) 

  

Nunca   
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15. Se lhe fosse pedido, que colaboração gostaria de ter com a educadora do seu educando/a (assinale 

apenas três respostas por ordem de importância 1º lugar, 2º lugar, 3º lugar): 

___ Participar na organização de uma atividade (definir o que fazer e como fazer no Natal, no 

Carnaval, etc.) 

 

___ Participar na concretização de uma atividade (fazer fatos, participar em peça de teatro,              

etc.) 

___ Participar na organização e concretização de uma atividade (definir o que fazer e também                                        

participar) 

___ Participar numa atividade na sala do meu educando/a 

 

 ___ Participar num órgão da Direção do Jardim de Infância. 

___ Outra: ____________________________________________ 

  

16. Quais as principais dificuldades que sente em participar na vida do seu educando/a no jardim de 

infância: 

 

 O horário profissional não me permite  

 Dificuldade em conciliar o horário profissional com o horário do jardim de infância 

  Nunca me foi solicitada a participação 

  Não me sinto à vontade para acompanhar as atividades propostas 

  Outra situação Qual? _________________________________________ 

  

17. Das atividades em que participou qual gostou mais e porquê? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

18.Na sua opinião, o que poderia o jardim de infância fazer para conseguir uma maior participação 

dos pais?   

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Obrigada pela colaboração! 


