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AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO E EFICÁCIA DO PROGRAMA DE 

FORMAÇÃO PARENTAL   

 

QUESTIONÁRIO PAIS 
 

 
 

 
 
Agora que terminou o programa gostaríamos de conhecer a sua opinião sobre ele. A sua 

colaboração é importante para continuar a melhorar a formação parental. Pedimos que nos 

responda honestamente. Pela nossa parte, garantimos que todas as suas respostas são 

confidenciais. 

Assinale (com uma cruz-x) qual o seu nível de concordância com cada uma das afirmações 

que se seguem. 

 

PARTE I 

 

 

Funcionamento Nada Pouco Assim-

assim 

Muito Totalmente 

A hora do funcionamento do 

programa ajudou a família a 

participar?  

     

O local era um sítio agradável para 

desenvolver o programa?  

     

Os cuidados que tiveram com o 

bebé ajudaram a família a 

participar?  

     

O programa foi aplicado de acordo 

com o planeamento inicial? 

     

 

 

Conteúdos Nada Pouco Assim-

assim 

Muito Totalmente 

Os assuntos tratados foram 

importantes para mim como 

mãe/pai  

     

Os assuntos que discutimos foram 

importantes para mim como pessoa 
     

Sinto que o que aprendi me vai ser 

útil para o futuro  
     

Os conhecimentos adquiridos foram 

de encontro às minhas expectativas 

e necessidades parentais 

     

 

 

Data: ______/______/_______     

Responsável pelo preenchimento ______________________________ 
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Grupo Nada Pouco Assim-

assim 

Muito Totalmente 

O apoio que o grupo me deu fez-me 

sentir bem  
     

Falar em grupo dos problemas dos 

pais fez com que me sentisse mais 

capaz para enfrentar as situações 

difíceis   

     

Estar num grupo com outras 

mães/pais fez com que me sentisse 

mais acompanhada/o  

     

Neste grupo conheci outras pessoas 

com quem gostaria de continuar a 

encontrar-me 

     

 

 

Mudanças  Nada Pouco Assim-

assim 

Muito Totalmente 

Sinto que entendo melhor o(a) 

meu/minhafilho(a)  
     

Sinto que aprendi a interpretar de 

forma mais adequada os 

comportamentos e reacções do meu 

filho(a). 

     

Acho que o(a) meu/minha filho(a) 

mudou em alguns comportamentos 

em casa 

     

Acho que como família mudámos 

para melhor  
     

Dou comigo a pensar naquilo que 

falámos nas sessões para resolver 

um problema 

     

Percebi que a qualidade do 

ambiente familiar, é muito 

importante para um 

desenvolvimento equilibrado do 

meu filho 

     

 

Dinamizador(es) do programa Nada Pouco Assim

assim 

Muito Totalmente 

Senti que o dinamizador aceitou as 

minhas opiniões 
     

Acho que o dinamizador foi capaz de 

ter boas soluções relativamente às 

minhas dúvidas 

     

Acho que o dinamizador teve um papel 

importante para que o grupo se sentisse 
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bem  

A forma como o dinamizador orientou 

as sessões motivou-me a falar 

abertamente e a dizer o que penso e o 

que faço  

     

 

Opinião geral Não Não sei Sim Muito Totalmente 

O programa foi melhor do que esperava      

Acho que foi importante o(a) 

meu/minha filho/s ter participado  
     

Houve alturas que pensei que não valia 

a pena estar a frequentar o programa 
     

Considera este tipo de apoio/programa 

recomendável a outros pais  
     

Durante o programa adquiri 

conhecimentos que vou continuar a pôr 

em prática no meu dia-a-dia  

     

 

 

 

PARTE II 

 

 

Considere a utilidade dos diferentes tipos de trabalho propostos no programa: 

1 = Nada útil 

2 = Pouco útil 

3 = Relativamente útil 

4 = Útil 

5 = Muito útil 

 

Por favor coloque o n.º que corresponde à sua opinião no traço à frente de cada tipo de apoio 

desenvolvido no programa: 

 

 Observação/Aprendizagem dos comportamentos e pontos-chave do bebé ___ 

 Folhetos ou documentos fornecidos ___ 

 Metodologia do Programa___ 

 Realização das técnicas de massagem ___ 

 Temáticas abordadas na sessão ___ 

 Teoria e Discussões Parentais ___ 

 Esclarecimento de dúvidas ou questões ___ 
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PARTE III 

 

 

1. Que parte do programa foi mais útil para si? 

 

 

 

 

 

2. Em termos gerais o que mais lhe agradou no programa?  

 

 

 

 

 

3. Em termos gerais o que menos lhe agradou no programa?  

 

 

 

 

 

4. Que melhorias poderiam ser feitas no programa? 

 

 

 

 

 

 

5. Neste momento sente necessidade de apoio ao seu papel parental? Se sim, indique 

por favor que tipo e para quê? 

 

 

 

 

 

6. Quais os aspectos sobre os quais gostaria de obter mais informação? 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigada pela sua Colaboração! 


