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(1) Baixista, (252) não sabem, (52) Administração, (47) Advocacia, (8) Aeronáutica, (2) Agronomia, (13) Militar, (1) Setor 
de Tecnologia, (6) Artes Cênicas, (1) Apresentação de Programas Televisivos, (1) Arqueologia, (25) Arquitetura, (1) 
Astrologia, (3) Nutrição, (1) Automação de Escritórios, (23) Educação Física, (2) Esportes: Basquete, (9) Biologia, (3) 
Bombeiros, (1) Caminhoneiro, (1) Cartoonismo, (2) Ciências da Computação, (39) Contabilidade, (1) Cinema, (32) 
Psicologia, (1) Comércio, (2) Corretoria de Imóveis, (2) Culinária, (24) Enfermagem, (1) Dança, (4) Odontologia, (1) 

Departamento Pessoal, (1) Dermatologia, (3) Design de Interiores, (4) Design Gráfico, (1) Estilista, (1) Detetive, (2) Dj, (7) 
Empresário, (1) Economista, (2) Educação Infantil, (1) Elétrica Automobilista, (1) Eletrônica Industrial, (1) Eletrotécnica,  

(28) Engenharia Civil, (1) Engenharia de Alimentos, (1) Engenharia de Computação, (3) Engenharia Eletrônica, (13) 
Engenharia Mecânica, (1) Engenharia Robótica, (1) Engenharia Química, (1) Entregas, (1) Cabeleira, (4) Estética, (5) 

Estilismo, (2) Telemarketing, (1) Executivo, (11) Gastronomia, (10) Moda, (4) Farmácia, (8) Pedagogia, (43) Medicina, 
(12) Fisioterapia, (1) Fonoaudiologia, (6) Eletrônica, (5) Fotografia, (13) Futebol, (1) Garçom, (27) Veterinária, (1) 

Historiador, (3) Hotelaria e Turismo, (26) Informática, (2) Investigação Criminal, (1) Vôlei, (28) Jornalismo, (5) 
Jurisprudência, (1) Física, (1) Magistério, (1) Línguas, (1) Massoterapia, (7) Mecânica, (1) Metereologia, (1) Modelo, (11) 

Música, (1) Psicologia, (7) Nutrição, (1) Oceanografia, (5) Odontologia, (20) Polícia, (1) Paraquedismo, (1) Produção 
Musical, (1) Professor de Matemática, (1) Professor de História, (6) Professor, (3) Programação de Computadores, (4) 

Promotoria, (2) Psiquiatria, (6) Publicidade, (1) Química, (4) Radiologia, (2) Sacerdote, (1) Secretariado, (1) Bancário, (1) 
Educador Sexual, (1) Publicidade, (1) Surfista, (1) Segurança do Trabalho, (1) Técnico Judiciário, (2) Topografia, (2) 

Tornearia, (2) Web Designer, (1) Serviço Social



(128) Não sabem, (28) Educação Física, (69) Administração, (62) Direito,  (2) Agronomia, (25) Informática, (1) 
Telecomunicação, (22) Arquitetura, (2) Arqueologia, (4) Artes Cênicas, (9) Biologia, (26) Contabilidade, (18) Ciência da 

Computação, (16) Pedagogia, (18) Letras, (1) Odontologia, (5) Designer Gráfico, (3) Designer de Interiores, (1) Designer 
de Modas, (2) Designer de Animação e Cinema, (2) Economia, (8) Eletrotécnica, (20) Enfermagem, (25) Engenharia Civil, 
(2) Engenharia Elétrica, (15) Engenharia Mecânica, (2) Química, (1) Engenharia Sanitária, (14) Fisioterapia, (5) Farmácia, 

(2) Física, (8) Gastronomia, (4) História, (8) Turismo e Hotelaria, (23) Jornalismo, (32) Medicina, (13) Veterinária, (16) 
Moda, (2) Música, (1) Bioquímica, (1) Economia, (8) Nutrição, (1) Oceanografia, (9) Odontologia, (28) Psicologia, (5) 

Publicidade, (2) Química, (7) Sistemas da Informação



O conceito é que escola particular, tem estudos melhores. Assim tendo mais provabilidade de alunos 
melhores. Quando estudei vi que o grau de ensino é bom, mas há muita diferença de classes e não gosto 
disso. Prefiro mil vezes a escola publica. Mesmo grau de ensino de uma escola pública, pois o interesse é 
do aluno, e só depende dele o seu nível de aprendizagem. Que existem muitas escolas públicas que são 

melhores que as particulares, a nossa por exemplo. Por ter um ensino mais qualificado! (mas onde estudo 
tenho um muito bom também). Pela melhor qualidade estudo (pelo menos é o que ouço falar.). O ensino 
é melhor. Decidi não estudar em escola particular porque no Colégio onde estudo (Irmã Maria Teresa), é 
um ótimo colégio, com regras e muita disciplina.  Claro que a escola particular tem mais recursos, mas 
vai depender do aluno em si. Se ele for bom na escola pública, será o mesmo na escola particular. As 

vezes tem diferentes estudos, como por exemplo saídas de campo, isso eu sinto falta num colégio público. 
Por que ñ gosto prefiro escola publica por que não tem aquelas garotinhas nogentinhas, gurisinhos 

playboys e particular paga muito e aprende pouco. Porque acho o ensino das escolas publicas com um 
nível bom. Não que escola pública, ou que o EEBIMT seja ruim. Mas o principal motivo é porque os 
professores lá cobram mais dos alunos e por esse motivo conseguimos pelo menos ouvir o que os 
mesmos falam. Melhor ensino, sem dúvida. Estudar é uma questão de interesse que varia de cada 

pessoa! O ensino tem mais aula você aprende mais coisas. Acho que seria melhor. A qualidade,dedicação 
e o comprometimento que os professores teriam com os alunos. Não que a publica não tenha mais na 
particular creio que seja mais. Pois acho que estaria melhor preparada para passar em um vestibular se 
tivesse estudado em escola particular. Não tenho vontade. Ter Mais qualidade no ensino Parece que os 
professores,diretor,possuem mais empenho, aulões e reforços mais aulas para que os alunos passem no 
vestibular,não que eu não ache o Maria bom,mais ao meu ver teria que dar mais bola para os alunos que 
querem passar nas universidades publicas e não igual a professora de espanhol que falou que não iria 

direcionar nossas aulas para o vestibular porque existem alunos que não vão fazer vestibular. 
Comparando o Maria Teresa, é a mesma qualidade de um particular pelo que meus pais se informaram. 
Não, pois acho que o que vale é o interesse da pessoa,se querer progredir ela consegue em qualquer 

colégio. Não, porque acho que posso receber ensino de qualidade mesmo estudando em escola pública. 
Eu coloquei não porque eu me esforçando posso passar nos 2 a mesma coisa,e no particular ainda tem 

que pagar! Acredito que o ensino seja melhor. Inclusive para passar no vestibular. Pois em escola 
particular eles conseguem aprender mais conteúdos por terem mais aulas.como ex: eles conseguem 

terminar o terceiro com todos os conteúdos vistos e na escola publica não conseguimos, principalmente 
matemática. Olha, nunca estudei em escola particular, e não tenho vontade, sei lá, acho que não me 

acostumaria!! Quando eu ia começar o ensino médio esse ano, tive a oportunidade de escolher, mais ai eu 
não queria e também ouvia falar muito bem do Maria Tereza, e antes de terminar a 8ª em outra escola, já 

queria estudar no Maria. É um colégio ótimo, oportunidades para os alunos não faltam. Além de 
realmente ser um colégio para jovens, muito legal mesmo. Ter materiais de estudo mais aperfeiçoados. E 



um aprendizado mais puxado. Acho desnecessário, afinal as escolas públicas dão o mesmo ensino. (...) 

 
(2) Auxiliar em gráfica, (1) Assessor contábil, (2) Assessor de cobranças, (1) Adesivagem, (18) Ajudante, 
(1) Ajudante de eletrecista, (1) Estoquista, (1) Instalador de Ar-condicionado, (1) Ajudante de jardineiro, 
(2) Ajudante de marcenaria, (2) Ajudante de mecânica, (1) Ajudante de pedreiro, (1) ajudante de pintor, 

(1) Ajudante de serralheiro, (1) Ajudante de Serviços Gerais, (1) Ajudante técnico, (1) Ajudante de 
vendedor, (1) Ajudante de instalador de calhas, (1) Ajudante de motorista, (1) Aprendizagem industrial, 
(1) Arte finalista, (1) Artesão, (2) Aprendiz, (1) Assistência técnica, (4) Assistente administrativa, (1) 

Assistente de esteticista, (43) Atendente, (1) Auxiliar de vendas, (47) Auxiliar, (17) Babá, (1) Mecânico, 
(18) Balconista, (1) Bar man, (9) Caixa, (1) Carregador, (1) Chapeiro, (2) Cobrador, (2) Conferente, (1) 

Designer, (1) Editor de Vídeos, (2) Eletrônica, (5) Empacotador, (1) Encanador, (2) Entregas, (2) 
Panfletagem, (29) Estagiário, (2) Estampador, (1) Estofador, (2) Estoquista, (2) Salgadinhos, (1) 

Frentista, (8) Garçom, (4) Gerência, (1) Gesseiro, (1) Jardineiro, (4) Jovem aprendiz, (3) Lavador, (1) 
Limpezas de piscina, (6) Manicures, (13) Menor aprendiz, (2) Modelo manequim, (6) monitor de 
transporte, (7) Office boy, (1) Ourives, (1) Organização de eventos, (1) Padeiro, (1) Pedreiro, (1) 

Professora, (17) Recepcionista, (8) Repositor, (18) Secretario, (1) Serralheiro, (8) Servente, (8) Serviços 
gerais, (8) Telemarketing, (1) Topógrafo, (17) Vendedor, (1) Web Designer   









 
(253) festas, (4) filmes, (119) futebol ou outros esportes, (398) internet, (1) igreja, (10) amigos, 

(2) andar a cavalo, (17) assistir televisão, (2) realizar atividades físicas, (2) sair para festas,  

(2) cantar, (61) cinema, (3) computador, (1) cuidar dos filhos, (6) descansar ou dormir, (2) escrever, (6) 
estar com a família, (1) ler a bíblia, (5) estudar, (23) namorar, (7) ficar em casa, (3) jogos on-line, (25) 

ler, (3) motos, (5) música, (3) natação, (23) passear, (2) praia, (2) rodeio, (5) surf 



 
Conteúdo. A atenção de todos os funcionários. A área de lazer (ginásio) muito bom e os equipamentos 
usados na sala de informática, laboratório, sala de vídeo, etc. A biblioteca e alguns professores. A boa 

qualificação dos professores, os recursos oferecidos pela escola que nos proporciona uma melhor maneira 
de aprendizado, e com certeza, as amizades. A eficiência dos professores, a organização da escola, etc. A 
escola é boa. A escola e exigente e bem organizada. a escola em si é uma motivação pois é boa, mais a 
organização e os recursos me surpreenderam e me motivam a estudar aqui. A escola num todo, por que 

sem a organização, recursos, professores, funcionários, conteúdos, avaliações, a escola não teria 
nenhuma função. Essas opções fazem a escola, e isso é o que me motiva. a escola tem uma estrutura 
muito boa em nível de escolas publicas da região, eu diria que seria uma escola modelo, para todas as 

outras, que deveriam se espelhar em nossa escola, parabéns diretores e funcionários. A motivação são os 
professores , alguns eu particularmente não aprendo muito com eles , não por eles , que são qualificados 
, mais pela aula , e isso não seria um rendimento mal só meu , grande parte da sala tem dificuldades em 

algumas matérias , mais tirando isso os professores são um grande incentivo pra mim. (20) A 
organização. (17) Alguns professores e funcionários. (91) Os amigos. (9) A aprendizagem. (11) As 

meninas. (8) As avaliações. (75) O conteúdo. (5) A educação física. (7) Os funcionários. (1) Os festivais. 
(130) A organização. (200) Os professores. (66) Os recursos.  

 
 



A abertura da escola nos fins de semana para que so alunos possam utilizar de sua infra-estrutura. A 
atitude de algumas pessoas, e pra ser honesta, o modo de tratar alguns alunos. A bagunça, o pessoal 

sem interesse. A biblioteca maior, e a inutilização da sala de artes. A compreensão dos alunos. A dinâmica 
de alguns professores pra explicar. A educação dos alunos. A estrutura da escola. A estrutura das salas, 
colocando mais tecnologia ao dispor dos alunos. A estrutura física, aumentaria o colégio que não dispões 

de muito espaço. A falta de educação e desrespeito de alguns alunos em relação aos professores e 
funcionários da escola. A forma de avaliaçao dos professores A minha escola é uma escola bem 'dinâmica' 
em vista das outras, mas eu ainda acho que falta um pouco de dinamismo nas diversas atividades que 

nós alunos efetuamos, talvez oficinas, palestras, entre outras coisas. A rádio deveria ser bem melhor... A 
sala de artes. A secretária. A segurança. Acho que colocaria mais conteúdos que muitas vezes nós de 
escola públicas nunca vimos em todos os anos de estudo... E um ambiente maior para os alunos. Acho 

que eu mudaria o estilos de algumas aulas faria com que elas se tornassem mais interessantes ou 
práticas ex: na aula de química ir ao laboratório em outras disciplinas fazer passeios interessantes como ir 
ao teatro ao museu etc e tentaria fazer com que os professores se interessassem mais pela sua profissão. 
Alguns professores. Colocaria armários com chaves para que deixemos os livros na escola sem termos 

que levar muito peso,que pode prejudicar nossa coluna. (...) 

Muito bom, pena que tem gente que tem essa chance e não aproveita... eu estou fazendo de tudo para 
passar. Ruim. A educação poderia ser melhor pela parte de contribuição do governo, porém quanto a 
escola são bem organizados. A escola ate hoje foi a melhor que eu estudei. A escola é boa, o ensino é 
bom, só que eu não sou muito de estudar, sou mais malandro e isso é o que me estraga... no estudo 

minhas notas são baixas por isso, a escola é um momento de prazer da vida onde e uma vez na vida por 
isso temos que aproveitar o bastante. A escola é boa para o convívio, porém também tem que ter mais 
rédia curta com os alunos que já incomodam a bastante tempo. A escola é boa por que preciso dela pra 
ser algo q eu quero e poder atingir minha meta. A escola é boa, organizada, mas a educação não me 

motiva muito. A escola me da um sentimento de sucesso, de vitória e derrota, que me faz ter um motivo 
para me esforçar, e me faz querer ser alguém na vida. Gosto de estudar pois isso me motiva ao um 

futuro melhor, mas as vezes me sinto mal por ter adultos lá na frente maus motivados pra isso. As vezes 
um professor manda um atividade sai da aula e só volta pra corrigir nem pra tirar dúvidas. Estão 

atarefados demais pra notar a incapacidades deles mesmos.  



(200) A bagunça. A desmotivação dos a
dos alunos na hora que devem. A falta de aula de reforços na depend
do governo sobre a educação isso não prejudica somente a nossa escola mais a todas as escolas púb
A falta de dinâmica em algumas explicações
falta de profissionalismo de alguns professores que trazem seus problemas particulares para dentro da 
sala de aula. A falta de recursos. A
nessa escola só não aprende quem não quer estudar mesmo porque aqui temos todos os meios de 

aprender as pessoas que realmente não vão b
anteriores não tinham o ensino muito bom porque aqui é um colégio forte e não estão acostumados com 
o pique da escola ou pelo simples fato de que não vem pra estudar! Acho que um dos principais fatores 
são: a falta de interesse por parte de alguns alunos; e o pouco tempo de aula comparado a quantidade 
enorme de conteúdo que deve ser abrangida, isso faz com que os professores tenham de correr com o 

conteúdo dificultando seu entendimento.
espaço (dentro de sala de aula) ficam todos muito aglomerados, os professores tentam separar mais não 
adianta pois não tem onde colocar os alunos não tem como separar. 
a nossa escola tem um ótimo grupo de professores e não creio que o problema esteja com eles, mas sim 
nos próprios alunos que não querem participar e nem aprender e acabam atrapalhando os alunos que 

querem obter mais conhecimento. 

Abrir a escola durante os fins de semana
coisas diferentes com os alunos. A
ótima e as pessoas que trabalham para torn

continue e mude para melhor o que já está bom. A escola lida com alunos e se não souberem o que eles 
pensam o que eles acham das coisas. O que poderiam mudar? Pergunte para os alunos terão diversas 

respostas. Alunos que querem melhorar o conv
estudar, diminuindo a desistência da escola. Alguns funcionários poderiam ser mais atentos e mais 

dedicados à dar aula, e as provas são muito difíceis, onde exigem muito, sem explicar direito o conteúdo; 
e alguns professores pedem muitos x

______________________________________

dos alunos... sempre a mesmice, nunca se 
A falta de aula de reforços na dependência. A falta de dedicação e atenção 

do governo sobre a educação isso não prejudica somente a nossa escola mais a todas as escolas púb
falta de dinâmica em algumas explicações. A falta de educação dos alunos. (12) A

falta de profissionalismo de alguns professores que trazem seus problemas particulares para dentro da 
 falta de vontade de alguns funcionários. Acho que na verdade aqui 

nessa escola só não aprende quem não quer estudar mesmo porque aqui temos todos os meios de 
aprender as pessoas que realmente não vão bem na aula as vezes pode ser pelo fato de que as escolas 
anteriores não tinham o ensino muito bom porque aqui é um colégio forte e não estão acostumados com 
o pique da escola ou pelo simples fato de que não vem pra estudar! Acho que um dos principais fatores 

o: a falta de interesse por parte de alguns alunos; e o pouco tempo de aula comparado a quantidade 
enorme de conteúdo que deve ser abrangida, isso faz com que os professores tenham de correr com o 

conteúdo dificultando seu entendimento. Acompanhamento direto dos professores. Muito aluno em pouco 
espaço (dentro de sala de aula) ficam todos muito aglomerados, os professores tentam separar mais não 
adianta pois não tem onde colocar os alunos não tem como separar. Muito barulho ao redor. Na realidade, 

scola tem um ótimo grupo de professores e não creio que o problema esteja com eles, mas sim 
nos próprios alunos que não querem participar e nem aprender e acabam atrapalhando os alunos que 

querem obter mais conhecimento.  

e semana. A escola é muito boa mais poderia melhorar fazendo mais 
A escola é boa, mas precisa melhorar certos professores

ótima e as pessoas que trabalham para torná-la cada dia melhor são excelentes e espero qu
continue e mude para melhor o que já está bom. A escola lida com alunos e se não souberem o que eles 
pensam o que eles acham das coisas. O que poderiam mudar? Pergunte para os alunos terão diversas 

respostas. Alunos que querem melhorar o convívio da sua escola, fazendo assim estimular mais o aluno a 
estudar, diminuindo a desistência da escola. Alguns funcionários poderiam ser mais atentos e mais 

dedicados à dar aula, e as provas são muito difíceis, onde exigem muito, sem explicar direito o conteúdo; 
e alguns professores pedem muitos xérox. Melhor atendimento aos alunos
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se muda. A falta de atenção 
falta de dedicação e atenção 

do governo sobre a educação isso não prejudica somente a nossa escola mais a todas as escolas públicas. 
. (12) A falta de interesse. A 

falta de profissionalismo de alguns professores que trazem seus problemas particulares para dentro da 
Acho que na verdade aqui 

nessa escola só não aprende quem não quer estudar mesmo porque aqui temos todos os meios de 
aula as vezes pode ser pelo fato de que as escolas 

anteriores não tinham o ensino muito bom porque aqui é um colégio forte e não estão acostumados com 
o pique da escola ou pelo simples fato de que não vem pra estudar! Acho que um dos principais fatores 

o: a falta de interesse por parte de alguns alunos; e o pouco tempo de aula comparado a quantidade 
enorme de conteúdo que deve ser abrangida, isso faz com que os professores tenham de correr com o 

to dos professores. Muito aluno em pouco 
espaço (dentro de sala de aula) ficam todos muito aglomerados, os professores tentam separar mais não 

uito barulho ao redor. Na realidade, 
scola tem um ótimo grupo de professores e não creio que o problema esteja com eles, mas sim 

nos próprios alunos que não querem participar e nem aprender e acabam atrapalhando os alunos que 

 
muito boa mais poderia melhorar fazendo mais 

mas precisa melhorar certos professores. A escola é 
la cada dia melhor são excelentes e espero que tudo 

continue e mude para melhor o que já está bom. A escola lida com alunos e se não souberem o que eles 
pensam o que eles acham das coisas. O que poderiam mudar? Pergunte para os alunos terão diversas 

sua escola, fazendo assim estimular mais o aluno a 
estudar, diminuindo a desistência da escola. Alguns funcionários poderiam ser mais atentos e mais 

dedicados à dar aula, e as provas são muito difíceis, onde exigem muito, sem explicar direito o conteúdo; 
elhor atendimento aos alunos.  
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 Ciências Sociais. Letras: Português, Espanhol, Inglês. Pedagogia Séries Iniciais, Educação Infantil e Educação de Jovens e 
Adultos. (3) Filosofia. Geografia. Historia e pedagogia. (3) Letras. Letras: português/inglês. Licenciatura em Física 

(incompleto). (2) Pedagogia. Pedagogia e história. 

 



 
 



 

 

 

 



 

 



 

 



 



Os sorrisos e os bons projetos. Acreditar que ainda posso fazer a diferença e que as pessoas desejam ser melhores. 

Imaginar que estamos dando um futuro melhor para esses jovens. Penso que ainda acredito que possa melhorar, mas 

está difícil... É o fato de você saber que nada sabe. O desafio que representa o trabalho junto à juventude. A 

oportunidade de contribuir para a construção de um mundo melhor. O empenho de determinadas turmas e/ou alunos. 

O comprometimento de alguns professores. A possibilidade de mudança. A busca constante em inovar o cotidiano 

pedagógico. A troca: ensinar e aprender. Saber que estou contribuindo com a educação dos indivíduos. Mediar o 

conhecimento. Passar o meu conhecimento para as outras pessoas não importando a área.

 A falta de vontade dos alunos e professores. Desinteresse.  Desvalorização do profissional pelos governantes, baixos 

salários, impassibilidade e apatia de muitos alunos, falta de apoio da sociedade em geral. A falta de perspectiva que os 

jovens tem; e, claro, o descaso das autoridades. Falta de interesse dos alunos e os baixos salários. O descaso e a falta de 

perspectiva. Sem falar no desvio de função na qual as escolas (públicas) padecem. A escola serve para tudo, menos para 

ensinar. A política do jogo dos poderes. A desvalorização da atividade profissional em relação as demais atividades 

desenvolvidas no aparelho estatal. A insatisfação da categoria, os baixos salários e a falta de empenho dos alunos. O 

descaso por parte dos governantes e alguns profissionais da área despreparados. A falta de compromisso dos alunos 

para com os estudos. A burocracia, a preocupação com a prova e não com a aprendizagem, a ingerência. A falta de 

leitura e informação de alguns profissionais. A falta de comprometimento de alguns alunos e professores. O descaso do 

governo, os baixos salários e o desinteresse dos alunos. O governo. A falta de estrutura familiar dos estudantes. Muitos 

não têm apoio.

 



A visão das pessoas sobre as coisas. Espaço para hora atividade. A parte disciplinar, com alunos e professores. Maneiras 

mais dinâmicas de dar aula (lousa digital, aulas fora da sala...). Trabalhar com menos turmas, salas mais aconchegantes. 

Daria mais autonomia para ela. Nós sabemos o que falta e o que não falta. Os recursos seriam utilizados com mais 

precisão. Procuraria sair mais (de sala de aula) dos muros que a cercam. Mais classes, com menos alunos. A motivação 

dos professores, funcionários e alunos. A concepção de avaliação, avalia-se para mostrar resultado e não para melhorar 

o processo ensino-aprendizagem. A sala com gabinetes individualizados para docentes. Mudaria tudo, desde a estrutura 

física à burocrática. O relacionamento entre os professores e professores e alunos. Faria algo para conseguir chamar a 

atenção dos alunos para a importância da educação. O sistema de ensino. A Escola poderia se tornar aberta para a 

comunidade, sem grades, sem portões.

Cansaço. Carinho. Estou desanimado, parece que temos que pedir desculpas por querer ensinar. A educação é 

necessária e deveria ser prioridade de todo governante e do povo em geral. Ultimamente estou sentindo uma total falta 

de perspectiva, mas isso vale para o país como um todo. Uma atividade rigorosa do ponto de vista profissional, útil do 

ponto de vista pragmático e produtiva do ponto de vista científico. As vezes motivadora, as vezes desgastante. A escola, 

mesmo com todas as dificuldades, tem conseguido bons resultados, todavia, a educação pública está muito aquém do 

desejado. Acredito que a escola tem uma importante função social e dispomos em nossa unidade de profissionais 

comprometidos com um projeto democrático.  Tristeza, desesperança e falta de compromisso público. Sentimento de 

realização pessoal. Amo... A escola eu gosto muito, mas a educação precisa mudar, tem que sair da mesmice.

 

 



 Ótima. Nós professores teríamos que ter mais tempo para trocarmos mais experiências e idéias com os colegas, pois 

teríamos muito a aprender. Fazemos um bom trabalho, mas, quase não partilhamos. Gestão democrática, como explana 

o cabeçalho só pode ser piada de mau gosto. Me poupem! Só quero que a lei seja cumprida. Por nós professores e pelo 

governo. E que os pais assumam a educação dos filhos. Os professores são os atores que recebem o mandato de 

exercer, na escola, as funções de educar e instruir, por isso temos toda a responsabilidade desse ato. Um questionário 

tão fechado, que permite somente uma opção nas respostas, torna 

poucas alternativas para tratar com questões tão subjetivas, como as da educação. A escola é de todos e para todos. 

Todos os espaços devem ser receptivos, aproveitados e explorados. Cada um de nós, professo

ciência de nossas obrigações e responsabilidades. Penso que ainda não temos como prática escolar instrumentos que 

avaliem nosso "fazer pedagógico" cotidiano. Ficamos muito receosos, ou, por vezes reticentes. É importante que 

comecemos!! Ótima proposta para repensar: educação, escola, prática pedagógica. Esta escola está no caminho certo, 

______________________________________

Ótima. Nós professores teríamos que ter mais tempo para trocarmos mais experiências e idéias com os colegas, pois 

muito a aprender. Fazemos um bom trabalho, mas, quase não partilhamos. Gestão democrática, como explana 

o cabeçalho só pode ser piada de mau gosto. Me poupem! Só quero que a lei seja cumprida. Por nós professores e pelo 

ucação dos filhos. Os professores são os atores que recebem o mandato de 

exercer, na escola, as funções de educar e instruir, por isso temos toda a responsabilidade desse ato. Um questionário 

tão fechado, que permite somente uma opção nas respostas, torna seu resultado duvidoso. O questionário apresentou 

poucas alternativas para tratar com questões tão subjetivas, como as da educação. A escola é de todos e para todos. 

Todos os espaços devem ser receptivos, aproveitados e explorados. Cada um de nós, professo

ciência de nossas obrigações e responsabilidades. Penso que ainda não temos como prática escolar instrumentos que 

avaliem nosso "fazer pedagógico" cotidiano. Ficamos muito receosos, ou, por vezes reticentes. É importante que 

emos!! Ótima proposta para repensar: educação, escola, prática pedagógica. Esta escola está no caminho certo, 

mas não pode esquecer de sonhar. 
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Ótima. Nós professores teríamos que ter mais tempo para trocarmos mais experiências e idéias com os colegas, pois 

muito a aprender. Fazemos um bom trabalho, mas, quase não partilhamos. Gestão democrática, como explana 

o cabeçalho só pode ser piada de mau gosto. Me poupem! Só quero que a lei seja cumprida. Por nós professores e pelo 

ucação dos filhos. Os professores são os atores que recebem o mandato de 

exercer, na escola, as funções de educar e instruir, por isso temos toda a responsabilidade desse ato. Um questionário 

seu resultado duvidoso. O questionário apresentou 

poucas alternativas para tratar com questões tão subjetivas, como as da educação. A escola é de todos e para todos. 

Todos os espaços devem ser receptivos, aproveitados e explorados. Cada um de nós, professores e funcionários, temos 

ciência de nossas obrigações e responsabilidades. Penso que ainda não temos como prática escolar instrumentos que 

avaliem nosso "fazer pedagógico" cotidiano. Ficamos muito receosos, ou, por vezes reticentes. É importante que 

emos!! Ótima proposta para repensar: educação, escola, prática pedagógica. Esta escola está no caminho certo, 



 

 


