DESLOCAÇÕES PARA A ESCOLA NA CIDADE DE CASTELO BRANCO:
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Inquérito aos pais dos alunos do 3º Ciclo e Secundário
Escola:………………………………………………………………………………………………………
Residência habitual em tempo de aulas Local (Cidade/Aglomerado) ………………………………
Se for a cidade de Castelo Branco Identificar Bairro/Rua nº de Polícia…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………

IDA PARA A ESCOLA
1 - O questionário envolve quantas crianças destes níveis de ensino?
1
2
3
+3
2 - Para além das crianças inseridas nestes níveis de ensino existem mais crianças,
adolescentes ou jovens neste aglomerado familiar?
1
2
3
+3
2.1 - Qual o nível de ensino destas crianças, adolescentes ou Jovens? (Assinale o
número de alunos no respectivo ciclo)
Pré-escolar
1º Ciclo (1º, 2º, 3º e 4º Anos)
2º Ciclo (5º e 6º Anos)
Secundário (10º, 11º e 12º Anos)
Ensino Superior

3 - Como se desloca (m) os seus filhos para escola?
2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

Todos os dias

A Pé, Sozinho
A Pé, acompanhado pelos pais
A Pé, acompanhado por outro familiar
A Pé, acompanhado por pessoas adultas amigas
A Pé, acompanhado pelos amigos da escola
Em bicicleta
Em carro com os pais
Em carro com outro familiar
Em carro de pessoas amigas
Na carrinha da Escola
Nos transportes colectivos urbanos
Outro

4 - Se for levar os filhos à escola a que horas é que sai de casa?
2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

Todos os dias

5 - Quanto tempo demora na viagem para a escola? (em minutos)
Até 5

5 a 10

10-15

15-20

20-25

25-30

+ 30

6 - Se for de carro quantas crianças e adolescentes costuma levar no carro,
independentemente de serem seus filhos?
1
2
3
4
+4
7 - Se o seu filho for de carro para escola o condutor termina aí a viagem? (O condutor pode
ser você ou outra pessoa) Sim
Não
8 - Se o condutor não fosse levar o seu filho à escola, o caminho que ele iria fazer para chegar
ao destino seria o mesmo? (O condutor pode ser você ou outra pessoa) Sim
Não
8.1 - Se respondeu não, o trajecto que o condutor efectuaria seria mais curto em quantos
minutos?
Até 5

5 a 10

Entidade executora:

10-15

15-20

Apoio Financeiro:

20-25

25-30

Parceiros:

+ 30
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ALMOÇO
9 - O seu filho almoça na escola? Sim
Não
9.1 - Se Não, utiliza o mesmo modo de deslocação para ir almoçar e regressar à escola?
Sim
Não

REGRESSO DA ESCOLA
10 - Como regressa o seu filho a casa no final do dia da escola?
2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

Todos os dias

A Pé, Sozinho
A Pé, acompanhado pelos pais
A Pé, acompanhado por outro familiar
A Pé, acompanhado por pessoas adultas amigas
A Pé, acompanhado pelos amigos da escola
Em bicicleta
Em carro com os pais
Em carro com outro familiar
Em carro de pessoas amigas
Na carrinha da Escola
Nos transportes colectivos urbanos
Outro

11 - Se regressar de carro quantas crianças e adolescentes costuma levar no carro,
independentemente de serem seus filhos?
1
2
3
4
+4
12 - Para ir buscar as crianças a escola o condutor parte:
de casa
do trabalho
ou
de outro local ?
12.1 - Se parte do trabalho ou de outro local quantos minutos é mais longo o trajecto por ir
buscar o seu filho à escola?
Até 5

5 a 10

10-15

15-20

20-25

25-30

+ 30

13 - Nas viagens para a escola, dos seus filhos, costuma partilhar o carro com outras famílias?
Sim
Não
13.1 - Se sim:
Sempre como condutor
Sempre como passageiros
Alternando
entre passageiro e condutor
13.2 - Se sim, quando? Na ida
No almoço
No regresso
Na ida e no regresso
14 - Se residir a uma distância inferior a 1 km e se o seu filho não vai ou regressa a pé,
aceitaria que ele se deslocasse deste modo nas deslocações casa/ escola?
Sim
Não
14.1 - Se respondeu não, qual a razão? Segurança
Trajecto difícil e pouco cómodo
Trajecto desadequado
Outro Qual? …………………………………………………………...
15 - Aceitaria que os seus filhos pudessem fazer a viagem de ida/regresso para a escola em
transporte colectivo urbano? Sim
Não
15.1 - Se respondeu não, quais as razões?
Porque não existe autocarro na zona
Porque é a pagar
Porque não é seguro
Porque os horários não servem
Porque não é cómodo
Porque perco tempo para
os levar/receber
Outro
Qual?.............................................................................................
Entidade executora:

Apoio Financeiro:

Parceiros:

