
 
“Cultural Heritage an Inclusive Path for participation and exchange in Europe” 
 
Como nossa escola está a implementar o programa Erasmus +, intitulado 'Património cultural, um caminho inclusivo 

para participação e intercâmbio na Europa', solicitamos que preencha o questionário abaixo. Todas as informações 

fornecidas são tratadas com confidencialidade, apenas para uso escolar. As suas respostas ajudarão a tirar conclusões 

importantes para o desenvolvimento do nosso programa 
 

Agradecemos desde já a sua ajuda e cooperação. 

 

Detalhes demográficos 

 

Género :  Masculino     9                           Feminino 19 

 

Idade :  Entre 31 e 49 anos 

 

Por favor, circule a resposta que melhor representa a sua opinião. 

 
 

Afirmações 

 
Concordo 
plenamente 

 
 
Concordo 

 
Não 
tenho a 
certeza 

 
 
Discordo  

 
Discordo 
completamente 

1.  Os meus filhos e eu frequentemente 
visitamos locais ou eventos culturais (por 
exemplo, festivais culturais) no nosso país 
e / ou no exterior. 
 

10 16 1 1  

2. Os meus filhos têm oportunidades na 
escola para conhecer a nossa herança 
cultural. 
 

10 15 2   

3. Acredito que a herança cultural é 
importante para o futuro de nossas 
crianças 

20 8    

4. O património cultural deve fazer parte do 
currículo escolar. 21 6 1   

5. Na escola, os meus filhos participam em 
atividades que estimulam os seus 
interesses e aptidões. 

11 15 2   
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6. Os meus filhos referem que têm algumas 
responsabilidades nas aulas. 10 18    

7. Os meus filhos referem que têm algumas 
responsabilidades na escola. 8 16 4   

8. Participo em eventos ou palestras 
organizadas na escola. 5 13 7 2  

9. Uso a página da escola para saber de 
eventos e atividades. 8 12 3 3  

10. Eu leio diariamente os comunicações 
enviados da escola para casa 12 13 1 1  

11.  Participo voluntariamente nos eventos da 
escola. 8 16  3  

12. O património cultural de um povo pode 
criar novos postos de trabalho. 
 

14 14    


