
ESCOLAS PÚBLICAS DE MIDDLEBOROUGH 

Forest Street, nº 31   Middleborough, MA 02346  

TELEFONE: 508-946-2000           

                                                                                                        

Avaliação do Programa 

Pesquisa com os Pais de Aprendizes de Inglês (EL) 

Faça um círculo ao redor de sua resposta, para cada um dos itens a seguir: 

1. Você tem uma compreensão clara de como seu filho/sua filha se qualificou para receber os serviços como Aprendiz 
de Língua Inglesa (EL)? 

1                                   2                                        3                                                4 

não muita                               alguma                                bastante                                  muita 

2. Você tem uma compreensão clara do propósito e dos objetivos do programa de EL? 

       1                                          2                                          3                                              4 

não muita                               alguma                                bastante                                  muita 

3. Você tem uma compreensão clara da instrução e das atividades que seu filho/sua filha realiza no programa de EL? 

       1                                         2                                          3                                              4 

não muita                               alguma                                bastante                                  muita 

4. Você tem uma compreensão clara do que seu filho/sua filha deve conseguir realizar, a fim de sair do programa de EL? 

      1                                          2                                          3                                               4 

não muita                               alguma                                bastante                                  muita 

5. O progresso de seu filho/sua filha no programa de EL foi comunicado a você com clareza? 

      1                                          2                                         3                                                4 

não muito                               algum                                bastante                                  muito 

6. Você teve oportunidades para debater sobre o progresso de seu filho/sua filha com o(a) professor(a) de EL? 

      1                                          2                                        3                                                  4 

não muitas                               algumas                                bastante                                  muitas 

7. Seu filho/sua filha demonstrou um maior interesse na escola, como resultado do aprendizado de EL? 

      1                                          2                                          3                                               4 

não muito                               algum                                bastante                                  muito 

8.  Você conseguiu ter contato/encontrar com o(a) professor(a) de EL de seu filho/sua filha? 

              Sim                                                                     Não  

9. Você participou/participa das reuniões/da recepção de pais de EL?  

                               Sim                                                                     Não 

10. Você tem alguma sugestão para melhorar o Programa de EL neste momento? Faça seus comentários no verso desta 
folha. 

 

“A missão das Escolas Públicas de Middleborough é preparar todos os alunos para a excelência como 
cidadãos educados, responsáveis e globalizados” 


