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Existem 6 perguntas neste inquérito

BEM-VINDOS
O seu distrito escolar está interessado na sua opinião, uma vez que vão contratar um novo Superintendente. Este inquérito
foiconcebido para obter a sua percepção sobre o distrito escolar e a importância das várias características encontradas
emsuperintendentes eficazes. Esta informação vai ser utilizada para determinar as características desejadas do próximo
Superintendente. Obrigado pelo tempo dedicado a partilhar a sua opinião. Este inquérito é realizado por uma empresa de selecção, a
qual garante queas suas respostas são mantidas anónimas e confidenciais.

Por favor responda todas as questões da melhor forma possível. Pode não dar resposta a qualquer pergunta para o qual acha não
terinformação suficiente para responder.

[]Por favor indique o seu cargo: *

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:

 Administrador

 Membro da Comunidade

 Pai ou Mãe ou Tutor

 Estudante

 Funcionários professores

 Funcionário não professores



SECÇÃO I: ESTADO DO DISTRITO

[]

Por favor, selecione a posição apropriada para cada elemento:

 Insatisfatório Pobre Mediano Bom Excelente
Por favor classifique a qualidade global da
educação no Distrito.
[]

Por favor escolha uma resposta de entre as opções abaixo que melhor descreve a sua
opinião relativamente a cada afirmação.   Pode não dar resposta a qualquer pergunta para
o qual acha não ter informação suficiente para responder.

Por favor, selecione a posição apropriada para cada elemento:

 Discordo
Totalmente Discordo

Não
Discordo

nem
Concordo Concordo

Concordo
Totalmente

O distrito oferece uma visão clara
compartilhada e atraente para o futuro.
O distrito está no caminho certo.
O distrito têm altos padrões para o
desempenho dos estudantes.
O distrito toma decisões com base na
informação obtida de dados e investigação.
O distrito está a trabalhar para melhorar as
falhas no rendimento e oportunidades
escolares.
O distrito fornece uma educação abrangente a
todos os estudantes.
Os professores personalizam as estratégias
deinstrução para ir de acordo com
asnecessidades individuais de aprendizagem
de educação especial e deestudantes dotados.
As escolas do distrito são seguras.
As necessidades sociais e emocionais dos
estudantes estão a ser atendidas.
Os estudantes estão bem encaminhados para
passarem para o próximo ano lectivo, e
eventualmente para a universidade e uma
carreira.
A tecnologia está integrada nas salas de aulas.
O distrito envolve a comunidade como
parceira.
Existe uma comunicação transparente por
parte do Distrito.
O distrito está envolvido com os diferentes
grupos raciais, culturais e sócio-económicos.
As instalações são bem mantidas.
O distrito é fiscalmente responsável.
O distrito emprega professores,
administradores e funcionários de apoio
efectivos nas suas escolas.



 Discordo
Totalmente Discordo

Não
Discordo

nem
Concordo Concordo

Concordo
Totalmente

Os funcionários regem-se por padrões
elevados.
A infraestrutura de tecnologia do distrito é
suficiente para apoiar o uso da tecnologia na
sala de aula.



SECÇÃO II: PERFIL DE LIDERANÇA
Na secção anterior, partilhou a sua opinião sobre os pontos fortes e os desafios do Distrito. Isto vai ajudar a restringir a procura por
líderes com experiência nessas áreas de importância. Esta próxima secção pede para restringir ainda mais a nossa procura. As
seguintes 12 afirmações são as aptidões que procuramos num líder. Gostaríamos de saber quais as aptidões que considera ser mais
importante. Por favor seleccione as 4 afirmações que são MAIS importantes para si.
[]Eu gostaria que o novo Superintendente: (seleccione apenas quatro)

Selecione no máximo 4 respostas

Por favor, selecione todas as que se aplicam:

 Tivesse uma comunicação transparente

 Fosse visível por todo o Distrito e estivesse activamente envolvido com a vida comunitária

 Fornecesse uma visão clara e convincente para o futuro

 Compreendesse e fosse sensível às necessidades de uma população diversificada de estudantes

 Fornecesse orientação para um currículo e instruções que abrangem o distrito

 Demonstrasse um conhecimento profundo de investigação educacional e as melhoras práticas emergentes, e que

implementasse estratégia

 Fomentasse um clima positivo e profissional de confiança mútua e respeito entre professores, funcionários e

administradores

 Estabelecesse uma cultura de altas expectativas para todos os estudantes e funcionários

 Integrasse oportunidades de educação personalizadas no programa de instrução

 Fosse um gestor eficaz das operações diárias do Distrito

 Recrutasse, empregasse e conseguisse manter pessoal efectivo no Distrito e nas suas escolas

 Planeasse e gerisse de forma eficaz a saúde financeira, a longo prazo, do Distrito



SECÇÃO III: OUTRAS CONSIDERAÇÕES

[]Por favor escreva quaisquer comentários adicionais que possa querer partilhar
relativamente a o que acha serem características necessárias para um Superintendente.
Por favor tenha em conta que os seus comentários vão ser transcritos palavra por palavra
e podem ser tornados públicos.

Por favor, escreva aqui a sua resposta:

 

[]

Caso conheça alguém que pense ser um bom candidato para esta posição, por favor
partilhe o seu nome de detalhes de contacto abaixo.

Por favor, escreva aqui a(s) sua(s) resposta(s):

Nome

 

Email

 

Telefone

 



Submeter o seu inquérito
Obrigado por ter concluído este inquérito.


