
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA IRMÃ MARIA TERESA 
PESQUISA INSTITUCIONAL 2011 

SEGMENTO: ALUNOS 

 
 

Qual a sua idade? 

 
Outros: 

23: 2 

 
Qual o seu sexo? 

 
 

Qual o Bairro onde você reside? 

 
Outros: 

Alto Aririú: 7; Jardim Aquarius: 13; Aririú da Formiga: 1; Gamboa: 1; Jardim Eucalipto: 2; Madri: 13; Pagani: 7; Passagem do Maciambu: 2; 
Pedra Branca: 2; Pinheira: 3; Pontal: 2; Praia de Fora: 19; Praia do Sonho: 1; Rio grande: 21; São Sebastião: 36; Sul do Rio: 1; Vila Nova: 1; 

Santo Amaro da Imperatriz:  1; São José: 17. 

 



Há quantos anos você reside nesse Bairro? 

 
 

Se for o caso, qual o Estado de procedência de sua família? 

 
 

Qual a série que você frequenta na escola? 

 
 

Quantos irmãos você possui (sem contar com você mesmo)? 

 
 



Você possui computador em casa? 

 
 

Se você não possui computador em casa, mantém contato frequentemente com o equipamento em outro 
local? 

 
 

No caso de possuir computador, tem também acesso à internet em casa? 

 
 

Você considera que possui bons conhecimentos em informática? 

 
 

Você já teve aulas de informática? 

 
 

Se você já teve aulas de informática, onde as teve? 

 
Outros: 

Em casa: 3; Lan House: 1. 
 

Você fuma cigarro? 

 
 

Você toma com frequência bebidas alcóolicas? 

 
 



Você utiliza algum tipo de droga ilícita? 

 
 

Você considera que sabe se comunicar em alguma outra língua estrangeira? 

 
 

No caso de considerar que fala em outra língua, onde a aprendeu? 

 
 

Assinale quais itens abaixo existem em sua casa e em que quantidade: 

 
 

Que tecnologias você habitualmente utiliza no ambiente escolar? 

 
Outros: Smartphone: 1; Nintendo DS: 3; PsP: 2. 

 

Há automóvel em sua casa? 

 
 

Se há automóvel em sua residência, quantos são? 

 



Há motocicleta em sua residência? 

 
 

Se há motocicleta em sua casa, quantas são? 

 
 

Quantas pessoas de sua família (pai, mãe, irmãos) possuem curso superior (universidade)? 

 
 

Quantas pessoas da sua família (pai, mãe, irmãos) não concluíram o ensino médio (não considere os que estão 
cursando)? 

 
 

Quantas pessoas de sua família (pai, mãe, irmãos) não concluíram o ensino fundamental (não considere os que 
estão cursando)? 

 
 
 
 



Qual o grau de instrução de seu pai? 

 
 

Qual o grau de instrução de sua mãe? 

 
 

Qual a sua pretensão profissional (o que quer fazer profissionalmente)? 
Não sabe: 110; Administrador: 63; Advogado: 80; Aeromoça: 2; Agronomo: 3; Ambientalista: 1; Analista de 

Sistemas: 2; Arqueologia: 1; Arquiteto: 45; Artes cênicas: 4; Artes Pláticas: 2; Assistência social: 3; Astronomia: 2; 
atriz: 2; Auxiliar adiministrativo: 1; Azulejista: 1; Biologia: 14; Biomedicina: 1; Bioquímica: 2; Bombeiro: 6; 

Cabelereira: 6; Cantora: 2; Chaveiro: 1; Chefe de cozinha: 1; Ciência da computação: 4; Ciências Contábeis: 13; 
Cinema: 2; Comércio exterior: 1; Computação: 3; Comunicação Social: 1; Consultor de vendas: 2; Consultora de 

moda: 2; Contabilidade: 28; Corretor de imóveis: 2; Cozinheiro: 2; Delegado: 6; Dentista: 9; Dermatologia: 2; 
Desenhista: 2; Desembargador: 1; Design: 10; Design de moda: 5; Design gráfico: 4; Design de produtos: 1; Design 

de interiores: 5; Design de modas: 2; Diplomacia: 1; Dj: 5; Economia: 4; Educação física: 26; Eletrecista: 4; 
Eletrônica: 1; Eletrotécnica: 1; Empresário: 9; Engenharia civil: 72; Engenharia química: 2; Enfermagem: 10; 

Engenharia Aeroespacial: 1; Engenharia Naval: 4; Engenharia aeronáutica: 1; Agronomia: 1; Engenharia ambiental: 
3; Engenharia elétrica: 4; Engenharia mecânica: 16; Escritor: 1; Esteticista: 6; Estilista: 4; Farmácia: 3; Fisioterapia: 

22; Físico: 1; Militar: 4; Fonoaudióloga: 1; Fotógrafa: 13; Gastronomia: 14; Geógrafo: 1; Geólogo: 3; Geriatra: 1; 
História: 5; Jogador de futebol: 18; Jogador de vôlei: 1; Inglês: 1; Intercâmbio: 1; Jornalismo: 31; Juiz: 6; Legista: 1; 

Letras: 3; Libras: 1; Lutador: 2; Manutenção de computadores: 3; Marinha: 5; Marketing: 1; Massoterapia: 2;  
Matemática: 2; Mecânica: 11; Mecânica de aviação: 2; Médico: 68; Metereologia: 1; Jardinagem: 1; Militar: 3; 

Moda: 13; Modelo: 3; Motorista: 1; Museólogo: 1; Músico: 7; Natação: 1; Naturologia: 1; Nutrição: 23; 
Oceanografia: 2; Odontologia: 8; Pedagogia: 6; Pedreiro: 1; Personal Trainer: 3; Piloto: 2; Psicologia: 4; Policial: 

Polícia: 18; Produtor musical: 1; Professor: 5; Programador: 6; Promotora: 1; Psicologia: 45; Psiquiatria: 2; 
Publicidade: 7; Química: 2; Radialista: 1; Radiologia: 1; Relações Internacionais: 7; Serralheiro: 1; Serviço Social: 1; 

Sexóloga: 2; Sistemas de Informação: 3; Skatista pro: 1; Surfista : 1; Técnica em informática:  8; Técnico em 
enfermagem: 2; Turismo: 2; Veterinária: 32; Web design: 4. 

 



Pretende fazer algum curso técnico ou profissionalizente como SENAI, Escola Técnica, etc? 

 
 

Você pretende fazer algum curso superior (universidade)? 

 
 

Que curso pretende fazer? 

Administração: 58; Advocacia: 7; Agronomia: 3; Analista de sistemas: 1; Arqueologia: 1; Arquitetura: 31; Artes cênicas: 7; Assistência social: 
2; Bilbioteconomia: 1; Biologia Marinha: 2; Biologia: 8; Biomedicina(Ciências Biológicas): 3; Ciência Contábeis: 44; Ciência da Computação: 

2; Cinema: 4; Comunicação Social: 1; Cosmetologia e Estética: 2; Culinária: 1; Dermatologia: 2; Design de interiores: 13; Design de Produtos: 
2; Design gráfico: 6; Direito: 68; Economia: 3; Edificações: 1; Educação física: 31; Eletrônica: 3; Enfermagem: 14; Engenharia Ambiental: 3; 

Engenharia civil: 47;  Engenharia de materiais: 1; Engenharia de mobilidade: 2; Engenharia de produção: 3; Engenharia elétrica: 5; 
Engenharia em automação: 1; Engenharia mecânica: 16; Engenharia naval: 1; Engenharia Química: 2; Engenharia sanitária: 1; Estética: 6 ; 

Filosofia: 1; Física: 2; Fisioteapia: 14; Fisioterapia: 2; Fonodiaulogia: 1; Fotografia: 7; Gastromia: 14; Geografia: 1; Geologia: 2; Gestão 
ambiental: 1; História: 5; Informática: 6; Jornalismo: 23; Letras: 6; Marketing: 1; Massoterapia: 1; Matemática: 1; Mecânica: 4; Medicina: 

55; Metereologia: 1; Moda: 13; Moda: 7; Música: 9; Não sabemi: 44; Naturologia: 1; Nutricão: 21; Oceanografia: 4; Odontologia: 12; 
Pedagogia: 9; Propaganda: 2; Psicologia: 39; Publicidade: 8; Química: 2; Relações Internacionais: 8; Serviço social: 3; Sociologia: 2; 

Tecnologia da  Informação: 5; Teologia: 1; Turismo: 3; Veterinária: 15; Zootecnia: 1; 
 

Você já reprovou algum ano? Quantos? 

 
 

Você frequentou a pré-escola (jardim, creche)? 

 
 

Se você já estudou em escola particular, indique quantos anos. 

 



Se você pudesse escolher, estudaria em escola particular? 

 
 

Qual o motivo da escolha? 
(Seleção das respostas por expressão do pensamento coletivo) 

Pois o ensino de algumas escolas particulares é melhor que uma escola pública. 
Pois preferia gastar o dinheiro que pagaria em escola particular numa faculdade. 

Depende da escola e dos alunos. 
Por causa de amigos! 

Minha escolha se dá pelo fato de que uma escola pública tem tantos recursos quanto uma escola particular, pois o que faz a escola é o 
aluno e não a escola em si. 

Não estudaria em escola particular por que eu deixaria de ter cota na UFSC... 
Não, pois todas as escolas tem professores que ajudam os alunos. Uma escola pública pode  

Melhor ensino. 
Porque eles dão mais atenção para nós! 

Qualidade.  
Por que eu acredito que a escola pública em que eu estudo tem as mesmas qualidades de uma escola particular. 

Pela qualidade de ensino! 
Prefiro escola pública, pois na escola pública há menos diferenças de classes sociais. 

Por fornecer uma melhor estrutura e ensino e pelo fato da escola pública não ter recursos em um todo, com uma boa qualidade, pois o 
governo não investe o necessário para dinamizar este fato. 

Penso que o aluno que faz a escola, não a escola que faz o aluno, pois depende da minha força de vontade os meus conhecimentos. 
Colégios particulares preparam mais para o vestibular, possuem menos alunos por sala, aulas extra-classe, etc. 

É indiferente, já estudei e não vejo diferença. 
Porque já estudei tantos anos, e não sei dizer se voltaria. Me sentia excluída de alguma forma e pedi para meus pais me tirarem.  

Considero o ensino da escola pública bem satisfatório. 
Porque quero a cota da UFSC. 

Não, pois o ENEM possibilita mais chances de vagas para pessoas que estudaram a vida toda em escola pública 
Muito rígido 

O colégio publico te da mais chances de conseguir bolsas em faculdades públicas, e pelos anos em que eu estudei em colégio particular, 
considero o ensino público melhor. 

Pois nas escolas particulares não tem tanta brincadeira em sala de aula, os alunos levam mais a sério.  
O ensino é praticamente o mesmo. 

 

Você trabalha atualmente? 

 
 

Em que ocupação? 
Administração: 3; Agenciador de Imóveis: 1; Ajudante de marcineiro: 2; Ajudante de programador: 1; Ajudante de eletricista: 1; Ajudante: 

8; Almoxarifado: 1; Auxiliar de classe: 4; Aprendiz: 4; Aprendiz em vendas: 2; Aprendiz de mecânico: 1; Assistente Administrativo: 8; 
Assistente de DP e RH: 1; Atendente: 17; Professor de música: 1; Auxiliar de processamento de dados: 2; Auxilar de sala (em um creche); 

Auxiliar Adiministrativo: 10; Auxiliar de almoxarifado: 2; Auxiliar de arquivamento: 5; Auxiliar de depósito: 3; Auxiliar de entrega: 1;  Auxiliar 
de marceneiro: 1; Auxiliar de montagem: 1; Auxiliar de Produção: 6; Auxiliar de secretário: 1; Auxiliar de serviços gerais: 1; Auxiliar 

Financeiro: 1; Auxiliar de técnico em redes: 1; Auxiliar de corte e facção: 1; Babá: 4; Backoffice: 1; Balconista: 5; Banho e tosa: 1; 
Cabeleireira: 3; Caixa: 3; Call Center: 2; Carga e descarga: 2; Chaveiro: 1; Colorista automotivo: 1;  Consultor de negócios: 1; Contabilidade: 

1; Cotista: 2; Customização de roupas: 1; Departamento fotográfico: 1; Desenhista Particular: 1; Digitador : 1; Digitalização: 2; Doméstica: 1; 
Edição de imagens: 1; Edificação: 1; Eletrecista: 2; Eletrônico: 1; Embalador de super mercado: 1; Empacotadora: 1; Entrega: 1; Estágio: 28; 
Estoque: 4; Farmácia: 2; Financeira: 2; Florista: 1; Fotografia: 2; Frentista: 1; Garçom: 4; Indexadora de documentos: 1; Gerente de loja: 2; 
Jardineiro: 1;  Jovem Aprendiz: 16; Lavação: 2; Manicure: 2; Manobrista: 1; Marcenaria: 2; Mecânica de moto: 1; Mecânico automotivo: 1; 

Mecânico de bicicleta: 1; Menor aprendiz: 10 ; Mercado: 3; Metalúrgico: 1; Modelo: 1; Monitor Transporte Escolar: 1; Monitoria de Vendas: 
1; Montador: 3; Músico: 1; Office Boy: 3; Operadora de cobrança: 1; Operadora de  telemarketing: 7; Organização de arquivos: 1; 

Organização de reuniões: 1; Monitora de parque infantil: 1; Pizzaiolo: 2; Projetos de móveis: 1; Preparação de documentos: 3; Produtora e 
professora de criação: 1; Professor: 1; Professora de Inglês em escola de Idiomas: 1; Programador de Computador: 1; DJ: 1; Promotora: 1; 

Recepcionista: 11; Recreadora: 1; Repositor: 3; Revendedora de produtos de beleza: 2; Secretária: 7; Serralheiro: 2; Servente: 4; 
Tele atendente: 10; Vendedor: 16; Wed Desing: 1. 

 
 



Qual a renda média mensal de sua família (renda total das pessoas que moram em sua residência)? 

 
 

Como você qualifica seus pais quanto à sua vida escolar? 

 
 

Como você define o sistema de ensino em que se vê inserido (escola, secretaria de educação, governos)? 

 
 

Se quiser deixar algum comentário: 
(Seleção das respostas por expressão do pensamento coletivo) 

O governo esta acabando com a educação... 
Os políticos não dão valor pro estudo no Brasil. 

Nossa escola é boa, porém o nosso governo cobre-se de corrupção. 
Falta investimento na educação pública. 

Todos nós estamos deixando o Brasil como ele está hoje. Não nós importamos mais com o descaso do Governo, ou com suas mentiras, 
somos coniventes e sempre reclamamos, mas na hora de agir: NADA! 

 

Como você define seu desempenho enquanto estudante? 

 
 

Se quiser deixar algum comentário: 
(Seleção das respostas por expressão do pensamento coletivo) 

Não estudo muito em casa, mas quando estou na escola dou o meu melhor. Faço cursinho pré-vestibular, portanto me sinto preparada 
para o vestibular. 

Devo estudar mais em casa. 
Bom, pois sou uma aluna dedicada nas minhas tarefas, no desempenho do meu comportamento, mas as vezes tenho muito dificuldade... 

Poderia me esforça mais.  
Preciso me esforçar mais. 

Eu me esforço bastante pra passar de ano , mais tem algumas matérias que não consigo entender bem (...)! 
A escola não me estimula muito a estudar, só mandam fazer. 



Eu me deixo levar muito pelas amizades! 
Procuro sempre estar estudando para tirar boas notas, pois sei que o que eu estou fazendo será para mim, e isto implicara no meu futuro, 
pois se não estudar não teria obviamente um bom trabalho e quero muito fazer uma faculdade. Sempre que tenho tempo fico estudando 

principalmente quando chego a noite da escola... fico até tarde da noite estudando quando meus pais deixam e não dizem que é muito 
tarde. 

O EEBIMT tem um sistema de estuda muito forçado para o qual não fui preparada anteriormente pela escola que frequentava, mas com 
esforço estou tentando tirar boas notas. 

Preciso estudar, mas as vezes me deixo levar pela preguiça. 
Comparado aos outros alunos sou um bom aluno, no entanto continuo abaixo da media, tenho problema com influências! 

Parece que não entra nada na minha cabeça (...) eu sou muito no mundo da lua. 
Me esforço, mas demoro para entender. 

 

Classifique, quanto ao aspecto físico, os ambientes da escola: 

 
 

Classifique, quanto ao aspecto funcional (atendimento, eficácia, organização, etc), os ambientes da escola: 

 
 

Como você avalia a sua sala de aula? 

 
 

Se quiser deixar algum comentário: 
(Seleção das respostas por expressão do pensamento coletivo) 

Porque possui muita conversa paralela. 
Porque falam demais. 

Embora tenha muita conversa, eu gosto da sala. Quanto ao aspecto físico, acho uma sala boa também, por ter ar-condicionado, iluminação 
boa, por NÃO possuir mesas e cadeiras quebradas etc. 

Porque ela é limpa, bem arrumada, e muito bem organizada. 
Conversa fora de hora 

Por que tem uma excelente estrutura para que possamos estudar com qualidade. 
Pois dentro da escola e dentro das salas temos o suporte de termos aulas com mídias. 

Talvez por causa do pequeno espaço. 
Alguns alunos poderiam se esforçar mais, isso atrapalha o andamento da turma como um todo. 

Muitos dos colégios não tem uma sala de aula reformada todos os anos, que não tenha nenhum vidro quebrado e com ar condicionado e 
ventilador de teto. 

Porque os alunos não sabem se por em seus lugares, eles em vez de vir estudar,muitos deles estão vindo brincar,e quando é pego no pé, 
eles ainda acham ruins. E esses alunos estão prejudicando quem quer estudar de verdade, e isso é muito injusto. 

Pois a turma é muito bagunceira os professores não sabem impor sua autoridade de professor em sala e a turma não colabora, os alunos 
não sabem a hora de ficar em silêncio... 

Muito ruim, pois tem muito barulho do ginásio. 
 
 



Como você avalia a Rádio Escolar (programação, organização, músicas, etc)? 

 
 

Se quiser deixar algum comentário: 
(Seleção das respostas por expressão do pensamento coletivo) 

Acho a rádio muito boa! :D 
A rádio poderia ter a programação mais diversificada. 

Poderia ser melhor. 
Deviam ter votações para a escolha das músicas, quem sabe assim proporcionasse mais interesse dos alunos. 

Eles poderiam colocar mais diversidade. 
Todo dia toca quase a mesma música. 

Uma rádio não é uma boa escolha, pois temos uma grande diversidade de gostos sonoros. 
Deveria haver algum top 10. 

Falta diálogo entre os radialistas e os estudantes. 
Sem qualidade, não escolhem pessoas adequadas. 

Falta informação, organização e parece que eles colocam músicas que eles gostam. 
 

Como você avalia o Jornal EEBIMT? 

 
 

Se quiser deixar algum comentário: 
(Seleção das respostas por expressão do pensamento coletivo) 

Em minha opinião poderia ter mais edições do jornal. 
Falta informação e matérias criativas. 

Durante 2 anos que estudo no EEBIMT recebi esse jornal duas vezes. 
É uma forma de termos um contato maior com a escola.  

O jornal tem boas matérias, porém é raramente distribuído. 
Tive oportunidade de desfrutar apenas uma vez 

Seria melhor se tivesse mais informações construtivas. 
 

Como você avalia a Agenda Escolar? 

 
 

Se quiser deixar algum comentário: 
(Seleção das respostas por expressão do pensamento coletivo) 

A Agenda pra mim é fundamental, pois assim não me perco nos dias que tem prova, trabalho.. Assim os pais ficam sabendo tudo que 
acontece na escola e como anda o andamento de seu filho em sala. 

Tem tudo o que se precisa. 
Para uma melhor organização. 

Folha reciclável é legal ajuda o meio ambiente. 



Como você avalia seus professores? 

 
 

Se quiser deixar algum comentário: 
(Seleção das respostas por expressão do pensamento coletivo) 

Os professores substitutos não sabem lidar com os alunos e muitas vez não sabem ensinar.  
Alguns dos professores deixam se levar e não dão o máximo de si para ensinar o que sabem, porém, alguns professores (...)dão um ensino 

excelente preparando assim para facilitar em um vestibular.  
Alguns professores deixam a desejar na explicação. 

Os professores são bem qualificados, e procuram junto com a escola trazer conhecimentos para os alunos em sala de aula. 
Não são todos os professores que acho bons, pois alguns deles não sabem ou não conseguem colocar respeito em sala de aula, alguns em 

vez de levar as coisas a sério, começam a fazer brincadeiras e quando chega a hora de impor silêncio eles não conseguem.  
Alguns professores não tem clareza no método de ensino. 

Quase todos os professores estão atuando com a competência que espero, mas está havendo atividades desnecessárias para quem está 
cursando o 3º ano... 

Mas deveriam se empenhar mais, pois há muita brincadeira. 
A maioria são bons, alguns não sabem separar vida profissional de pessoal, e descontam seus problemas na turma. 

 Alguns são mal preparados, muitas aulas, ficamos sem fazer nada, e as vezes alguns professores saem da sala se aula, sem necessidade, 
alguns andam faltando muito. 

Falta um pouco mais de pulso firme e mais calma em relação aos alunos. 
 

Como você avalia a direção da escola? 

 
 

Se quiser deixar algum comentário: 
(Seleção das respostas por expressão do pensamento coletivo) 

Penso que se não fosse a mesma, a nossa escola não teria o reconhecimento que tem. 
Acho que eles tentar fazer seu papel e ficam cobrando melhora dos alunos. 

São ótimos em organização! 
Estão sempre nos ajudando no que precisamos. 

Muito organizada, nunca tinha visto tanta disciplina como nesta escola. 
São organizados e mantém um bom controle dos alunos. 

Sem dar muita atenção aos alunos. 
 

Você estuda apenas quando precisa para provas ou trabalhos? 

 
 

Se quiser deixar algum comentário: 
(Seleção das respostas por expressão do pensamento coletivo) 

Estudo quando o meu pai manda, ou seja, todos os dias. 
Tenho bom índice de concentração nas aulas assim não precisando de estudos fora da sala. 

Não quando estou fazendo minhas tarefas da escola sempre procuro estudar para aquela disciplina em que tenho dificuldade, enfim 
sempre procura me esforçar ao máximo para um rendimento escolar bom. 



Estudo sempre que possível para reforçar o que eu aprendi e o que eu não sei! 
Quando tenho tempo! 

Estudo quando sobra algum tempo, e quando me interesso pela matéria. Assim, acho que os professores deveriam explicar melhor as 
matérias, despertando o interesse dos alunos. 

Quase nunca tenho tempo por conta do trabalho. 
Eu não estudo. 

Eu nunca estudo!! XD 
Nunca estudei para provas, a não ser quando é o simulado e quando tem a recuperação final. 

 

Em média, quantas horas por dia você dedica ao estudo fora da escola? 

 
 

Você lê quantos livros em média por ano? 

 
 

Qual é a sua ocupação preferida (passa-tempo)? 
Andar de bicicleta: 1; Andar de jeep: 1; Assistir a vídeos no YouTube: 1; Assistir filmes: 35; Assistir jogos: 1; Assistir jornal: 1; Assistir 

reuniões bíblicas: 1; Assistir televisão: 118; Boi-de-mamão : 1; Caminhada: 4; Cantar: 1; Cinema: 8; Comer em família ou fora: 30; Comer: 
12; Comprar: 3; Computador: 3; Computador: 4; Conversar: 36; Cozinhar: 1; Dançar: 6; Descansar: 6; Descontrair: 2; Dormir: 30; Esportes: 
15; Festa: 13; Ficar em casa: 38; Fotografar: 1; Igreja:  11; Internet: 8; Ir na casa de familiares: 23; Leitura: 2; Música: 1; Não sabem: 176; 

Nenhuma:  14; Passear: 256; Pescar: 2; Pizzaria: 1; Plantar: 1; Praia: 27; Reunião de família: 8; Rodeio: 1; Sair com amigos: 3; Shopping: 9; 
Sítio: 15; Tocar: 1; Trabalhar: 15; Trilha de moto: 1; Trilha: 1; Viajar: 86. 

 

Você costuma frequentar bibliotecas, cinemas, teatros ou ambientes do gênero? 

 
 

Você realiza ou pretende um dia realizar trabalhos voluntários? 

 
 
 
 
 
 



Você se considera religioso ou participante assíduo de alguma confissão religiosa? 
 

 

 
Qual é a sua confissão religiosa? 

 
 

Outra religião: 
Acredito em Deus, mas não tenho religião: 19; Adventista: 8; Agnóstica: 2; Assembléia de  Deus: 1; Candomblé: 1; Católica e espítira: 14; 

Hinduísmo: 1; Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias: 1; Luterana: 1; Quadrangular: 2; Rastafari: 1; Testemunha de Jeová: 12; 
Umbanda: 2; Wiccan: 2. 

 

Você participa de algum tipo de associação comunitária não religiosa (grêmios, centro comunitário, grupos, 
etc)? 

 
 

O que você acha que mais o motiva em relação à: 
(Seleção das respostas por expressão do pensamento coletivo) 

 
Organização da escola: 

A atenção prestada ao aluno. A competência. A cooperação em manter o local limpo. A disciplina. A disponibilidade. A diversificação das 
atividades, como rádio, festivais e derivados.  

A limpeza. A própria organização. A variedade de opções e métodos de aprendizagem. Alguns professores. As atividades fora do horário 
escolar. Atendimento. Festivais.  

 

Recursos disponíveis 
A atenção. A biblioteca é muito bem equipada, com livros atuais e antigos. A disposição aos alunos da tecnologia e modernidade da escola. 
A organização dos locais. A quadra de esportes. A tecnologia que a escola possui. Ar-Condicionado. Biblioteca. Computadores. Diversidade. 

Informática. Internet.  
 

Professores 
A amizade entre alunos e professores. A atenção deles, e o cuidado em nos ajudar sempre que preciso. A exigência deles. A explicação. A 
maioria dos professores são bons. A persistência deles. A vontade de querer ajudar. A vontade que eles tem de passar seu conhecimentos 

para os alunos. Acho que fazem um bom trabalho. Alguns motivam pois passam vontade de dar aula e prazer pelo que fazem. Alguns 
ótimos professores. Atenciosos e responsáveis. Empenhados , objetivos , e sinceros (alguns). Explicam bem. Liberdade e respeito.  

 

Conteúdo 
Aprender. Apropriado. Assuntos próximos ao vestibular. Bastante focado. Bem atual. Bem desenvolvidos. Bem diversificado e interessante. 

Bem elaborado. Bem trabalhado. Conteúdos diferentes diversos e interessantes. Diferenciados.  
 

Avaliações 
A dificuldade. Apropriado. Bem elaboradas. Bem organizadas. Com disciplina. Com um nível alto. Complexas. Difíceis. Objetivas. 

Organização e clareza. Preparam para o futuro. Provas de múltipla escolha. São bem variadas.  
 



O que você acha que mais o desmotiva em relação à: 
(Seleção das respostas por expressão do pensamento coletivo) 

 
Organização da escola: 

A bagunça em algumas turmas. A exigência de cores de calças. A falta de atenção, algumas vezes falta de educação com os alunos. A falta 
de capricho dos alunos. A falta de compromisso com algumas datas. A pouca sutileza de alguns funcionários. Acho que é muita cobrança. 

Alguns colegas irritantes. Alguns educadores nervosos. Alunos que não participam. Bagunça. Banheiros sujos e sem papel higiênico. A falta 
de comunicação. Falta de espaço. Falta de professores. Falta de segurança na saída. O favorecimento para com os alunos que não querem 

saber de estudar. O governo.  
 

Recursos disponíveis 
A indisponibilidade de horário. A gente não aproveita muito. Alunos não podem ter acesso ao auditório, laboratório sem professores. As 

bolas de educação física. Deveria de ter mais. falta de alguns materiais. Falta de espaço. Não serem usados com a maioria dos professores. 
Não ter acesso ao youtube para pesquisa de trabalhos. O noturno não tem tanta oportunidade quanto os do diurno. Pouca utilização. Sala 

de artes.  
 

Professores 
A falta de atenção. A falta de atenção dos professores ao pessoal do fundo da sala. A falta de autoridade dentro de sala de aula. A falta de 
compromisso e flexibilidade de certos professores. A falta de domínio de sala de alguns. Alguns desinteressados. Alguns despreparados. 

Ausentes demais. Cobram demais dos alunos e não os ajudam a melhorar. Falta de dinâmica nas aulas. Falta de motivação deles.  
 

Conteúdo 
A dificuldade. A má explicação. Alguns são repetitivos. Aprendemos coisas desnecessárias. Falta de conteúdos que caem do vestibular. 
Falta de dinâmica. Falta de planejamento. Falta tempo para mais conteúdos. Que nada irão ajudar para o futuro de um vestibulando.  

 

Avaliações 
Algumas ruins. Algumas são de graça. Algumas são meio difíceis de interpretar, poderia ser mais prático. Alguns professores colocam coisas 

que não nos ensinam nas provas e questões muito confusas. As vezes são muito difíceis. Cobram conteúdos que não foram explicados. 
Com perguntas muitos grandes e complexas. É ruim quando a única forma avaliativa é a prova, pois muitos alunos sabem e acabam indo 

mal por motivo de tensão. Muitas avaliações em dupla. Quando dão só 20 minutos para fazer uma prova que normalmente levaríamos 40 
minutos. (Existem pessoas que tem dificuldade de entender e tem que ler mais de 2 vezes). 

 
 

Classifique os eventos mantidos pela escola durante o ano letivo: 

 
 

Se quiser deixar algum comentário: 
(Seleção das respostas por expressão do pensamento coletivo) 

Acho errado o Garoto e Garota EEBIMT, pois é uma escola e não devia ampliar mais ainda o nosso conceito de beleza, já vi muitas alunas 
ficarem deprimidas com o festival e acho que a "ditadura da beleza" está muito presente em nossos dias e que deveríamos nos aceitar 

como somos. Creio que um festival desses em uma unidade de ensino traga algo realmente negativo para alguns alunos e alunas.  
Acho muito bom esses eventos, pois sai um pouco da rotina de sala de aula. Acho que a escola podia fazer também um festival de danças, 
afinal, dança também é uma forma de arte e expressão. Acho que os festivais deveriam ter uma integração com matérias na sala de aula. É 

raro ver uma escola com tanta dinâmica e com resultados tão bons. Falta mais eventos esportivos.  
 

Com que frequência você navega pelo site da escola? 

 
 
 
 



Como você avalia o contato por e-mail mantido pela escola com os alunos para avisos, notícias e informações? 

 
 

Se quiser deixar algum comentário: 
(Seleção das respostas por expressão do pensamento coletivo) 

Eu recebo e-mails escolares semanalmente e fico contente quanto a preocupação da escola em relação às informações levadas aos alunos. 
Acho muito útil. Sempre recebo notificações e até dicas importantes. É ótimo ser informada diariamente! Isso é uma forma simples e fácil 
de informar os alunos do que acontece na escola. Quando estávamos em greve fiquei informada dos acontecimentos pela comunidade da 
escola. Poucas escolas fazem isso. Excelente! Nos mantém atualizados quanto os acontecimentos da escola! Raramente verifico meus e-

mails. Não tenho muito acesso aos meus e-mails. Não leio nenhum.  
 

Você já pensou em desistir da escola? 

 
 

Você se sente bem, feliz, quando vem à escola? 

 
 

Às vezes, quando: 
Quando estou feliz. Quando tenho nota boa. Quando estou de bem com a vida. Porque é o único lugar que tenho alguém para conversar. É 
uma coisa inexplicável. Devido à grade de aulas, alguns dias são muito maçantes.  Quando não tem prova e trabalhos. Quando não tenho 

problemas particulares. Quando eu encontro meus amigos. Quando tem educação física. Quando tem algo interessante e que nos permita 
interagir com outros colegas, além apenas de aulas explicativas. Tem dias que a gente preferia ficar em casa. Quando não tem prova nem 

trabalho. Ou então quando tem prova e eu estudei. É a pior parte do meu dia! Adoro vir para o colégio.  Quando tem as disciplinas que me 
interessam que me serão úteis no futuro.  

 

Se você pudesse mudar alguma coisa, de maneira geral, na escola, o que seria? 
(Seleção das respostas por expressão do pensamento coletivo) 

O atendimento na secretaria. Algumas pessoas, professores. Colocaria as aulas de educação física no período oposto e no lugar delas 
incluiria aulas de diferentes como idiomas. Mudaria a regra das calças jeans. Mudaria a organização de aula como, por exemplo, colocar 

aulas mais dinâmicas. Eu particularmente mudaria alguns professores. Não mudaria nada. Projeto Inovador, que deveria beneficiar a todos 
os alunos, inclusive os terceirões, que poderiam sair ainda mais preparados para o vestibular e outros concursos. A sala de artes que não 

oferece nenhum espaço bom para realização de oficinas. Deixaria usar notebook na sala. Tiraria os alunos que não querem estudar. 
Deveríamos ter sala de dentista para os alunos freqüentarem.  O xerox é muito importante, mas deveria ser 0,005 centavos e nao 0,10. 

Período integral, com atividades recreativas. A rádio. Mais horas de aula. A forma de ensino e como avaliam. Aumentaria o espaço. Seria a 
Biblioteca, com livros melhores, e com um espaço maior e mais confortável. Mudaria o ginásio, porque de alguma forma quando queremos 
jogar vôlei somos atrapalhados pelo basquete, e quando queremos jogar ping-pong as duas quadras atrapalham. Colocaria projetores nas 

salas de aula para o ensino ficar mais sofisticado para aprender. Não mudaria nada, pois é uma escola excelente. Daria mais espaço a 



laboratório de informática. a sala de artes. Deveria ter mais bancos espalhados pela escola. o banheiro devia ser mais limpo. Os professores 
deveriam chamar mais atenção dos alunos em questão de conversas, pois atrapalha muito á quem quer prestar atenção na aula. 

Praticamente nada, porém, o pátio eu acho que deveria ser mais amplo.  
 

Descreva seu sentimento quanto a escola e/ou a educação: 
(Seleção das respostas por expressão do pensamento coletivo) 

Sinto que estou preparada para o futuro com o ensino da escola. Eu gosto e sempre gostei do colégio. Pretendo me formar aqui mesmo. A 
escola é bem organizada, com bons professores, bom atendimento tanto nas salas como na biblioteca, sala de informática, etc. Gosto 

muito da escola em que estudo, mas acho que teria aproveitado mais em uma escola particular. Espero que, no futuro, eu e meus colegas 
possamos mudar algo. Quanto à escola: um lugar para aprender e com alguns dos melhores professores que já tive. Quanto à educação: 

desprezado pelo governo.  A nossa escola, é bem dedicada, gosto do método de ensino daqui, e gosto dos professores também, e eu acho 
que sem educação o mundo não iria para a frente, pois sem educação não temos um mundo melhor. É uma boa escola, mas poderia 

melhorar em alguns aspectos ainda. Felicidade! É um ambiente muito bom, as pessoas te acolhem. Adoro essa escola e acho que é muito 
boa. Deixa os alunos bem preparados para enfrentar os vestibulares.  Gostaria que houvesse mais interesse por parte do governo, assim 

existiriam mais escolas como a Maria Teresa. Na escola alem de receber conhecimentos conhecemos pessoas que iremos levar para a vida 
toda, o EEBIMT tem uma relação familiar com todos os alunos. É um ambiente onde faz com que nos sentimos bem nos sentimos 

protegidos e amparados aqui é como se fosse uma segunda casa para mim. Obrigada EEBIMT ! 
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ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA IRMÃ MARIA TERESA 
PESQUISA INSTITUCIONAL 2011  

SEGMENTO: PROFESSORES 

 
 

Qual a sua idade? 

 
 

Você possui computador em casa? 

 
 

No caso de possuir computador, também há conexão com internet em sua residência? 

 
 

Você já teve aulas de informática? 

 
 

Você sabe se comunicar em outra língua? 

 
 

Quantas pessoas em sua família (pai, mãe, irmãos) possuem curso superior? 

 
 

Quantas pessoas em sua família (pai, mãe, irmãos) não concluíram o ensino médio? 

 
 
 
 
 



Quantas pessoas em sua família (pai, mãe, irmãos) não concluíram o ensino fundamental? 

 
 

Qual o grau de instrução de seu pai? 

 
 

Qual o grau de formação de sua mãe? 

 
 

Que curso você frequentou na universidade? 

 
 



Fez algum outro curso superior? 

 
 

Fez também algum curso de especialização? 

 
 

Fez ou está fazendo mestrado? 

 
 

Se não fez, ainda pretende fazer algum curso de especialização, mestrado ou doutorado? 

 
 

Na sua vida escolar você já reprovou algum ano? 

 

 
 

Você chegou a frequentar a pré-escola (creche, jardim)? 

 
 

Você já estudou em escolas particulares? 

 

 
 
 
 
 
 



Como você define o nosso sistema de ensino (escola, secretaria, governo)? 

 

 
 

Como você define seu desempenho docente? 

 
 

Classifique, quanto ao aspecto físico, os ambientes da escola: 

 

 
 

Classifique, quanto ao aspecto funcional (atendimento, eficácia, organização, etc), os serviços da escola: 

 
 

Como você avalia as salas de aula da escola? 

 

 
 

Como você avalia nossa equipe de diretores? 

 
 
 
 



Você prepara suas aulas? 

 
 

Caso prepare suas aulas, seu planejamento é: 

 
 

Quantas horas por dia, fora da escola, você se dedica às atividades docentes? 

 
 

Quantos livros você lê em média por ano? 

 
 

Você costuma frequentar bibliotecas, cinemas, teatros e ambientes do gênero? 

 
 

Qual é a sua confissão religiosa? 

 
 

O que você acha que mais o motiva em relação à educação? 

 
 



O que você acha que mais o desmotiva em relação à educação? 

 
 

Você já pensou em desistir da docência? 

 
 

Você se sente realizado quando vem à escola? 

 

 
 

Se você pudesse mudar algo na escola, de maneira geral, o que seria? 

 
 

Descreva seu sentimento quanto à educação ou à escola: 

 
 
 
 
 
 



Como você qualifica seu aluno? 

 
 

Você acredita que a educação ainda seja o caminho para uma sociedade melhor? 

 

 
 

Você considera que pode fazer mais para melhorar suas atividades enquanto docente? 

 
 

Você utiliza a biblioteca da escola para suas atividades docentes? 

 

 
 

Você utiliza do laboratório de informática para suas atividades docentes? 

 
 

Assinale quais os recursos tecnológicos você utiliza em suas atividades docentes: 

 

 



Como você avalia o ambiente virtual da nossa escola (site, fotolog, videolog, blogs, página de downloads)? 

 
 

Como você percebe a rádio da escola? 

 
 

 
 

Classifique os eventos promovidos pela escola: 

 
 

Como você avalia a organização da nossa escola (normas, funcionamento, gestão, simulados, etc)? 

 
 

 
 

Você considera seu trabalho aqui na escola inovador? 
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