
Escola de Educação Básica Irmã Maria Teresa 

 
46% dos entrevistados - masculino 
54% dos entrevistados - feminino 
 
Qual a sua idade? 

 
Que série você está na escola? 

 
Sem contar com você mesmo, quantos irmãos você possui?

 
 

Escola de Educação Básica Irmã Maria Teresa - Pesquisa 
1288 alunos entrevistados 

 

quantos irmãos você possui? 

Pesquisa Institucional 2013 

 

 



Qual bairro onde você mora? 

 
Quantos anos sua família reside neste bairro, aproximadamente?Quantos anos sua família reside neste bairro, aproximadamente? 

 

 



Se sua família não é natural de Santa Catarina, de onde vocês vieram?

 
Você já utilizou algum tipo de droga ilícita (maconha, 

 
 

Se sua família não é natural de Santa Catarina, de onde vocês vieram? 

Você já utilizou algum tipo de droga ilícita (maconha, cocaína, extasy, crack, etc)? 

 



Você é usuário frequente de drogas ilícitas (maconha, cocaína, crack, extasy, etc)?

 
No caso de já ter usado ou ainda usar drogas ilícitas, que drogas você usou/usa?

Outras: lança-perfume (5), esteróides anabolizantes 

 
Você costuma tomar bebida alcoólica? 

 
 
Com que frequência você consome bebidas alcoólicas?

 
Você é fumante? 

 

Você é usuário frequente de drogas ilícitas (maconha, cocaína, crack, extasy, etc)? 

 

No caso de já ter usado ou ainda usar drogas ilícitas, que drogas você usou/usa? 

perfume (5), esteróides anabolizantes (1). 

Com que frequência você consome bebidas alcoólicas? 

 

 



Sua família possui computador em casa? 

 
 
Se existe computador em sua casa, também há conexão com a internet?

 
Você acredita que possui bons conhecimentos em informática?

 
Você já frequentou algum curso de informática?

 

 

Se existe computador em sua casa, também há conexão com a internet? 

 

bons conhecimentos em informática? 

 

Você já frequentou algum curso de informática? 

 



Você toca algum instrumento musical? Qual?

Outros: trompete, flauta doce (8), pandeiro (8), alfocher, sanfona, cavaquinho
(7), clarinete (3), gaita, órgão, bumbo, piano (2), trombone, 

 

Você sabe falar bem alguma língua estrangeira (inglês, espanhol, etc)?

 
 
Que tecnologias você utiliza com frequência na escola?

Outras: psp, ipod, iphone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Você toca algum instrumento musical? Qual? 

), alfocher, sanfona, cavaquinho (3), sax alto (3), violino (5), violoncelo, acordeon, rebolo, saxofone 
, trombone, triângulo (2), berimbau, atabaque. 

Você sabe falar bem alguma língua estrangeira (inglês, espanhol, etc)? 

 

frequência na escola? 

 
), violoncelo, acordeon, rebolo, saxofone 

 



Que itens existem em sua residência e em que quantidade?

 
Assinale a quantidade de pessoas de seu núcleo familiar (pai, mãe, irmãos) que possuem:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que itens existem em sua residência e em que quantidade? 

Assinale a quantidade de pessoas de seu núcleo familiar (pai, mãe, irmãos) que possuem:

 

Assinale a quantidade de pessoas de seu núcleo familiar (pai, mãe, irmãos) que possuem: 

 



Qual o grau de instrução do seu pai? 

 
Qual o grau de instrução de sua mãe? 

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

 
 
 
 
 

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

 

 

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

 



Qual a sua pretensão profissional (o que quer fazer profissionalmente)?Qual a sua pretensão profissional (o que quer fazer profissionalmente)? 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Você trabalha atualmente? 

 
Você já reprovou algum ano? Quantos? 

 
Você pretende fazer algum curso superior (universidade)?

 
 

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

 

 

Você pretende fazer algum curso superior (universidade)? 

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

 

 



Como você avalia a direção da escola? 

Outros: Muito atenciosa!! Realmente a direção da escola e excelente, mais tem algumas coisas que eles falham em achar 
tem razão. A direção é bastante competente, tem suas metas é rapida para resolver qualquer tipo de problema. Poderiam ser mais compree
Falta interagir com os alunos. Não sei dizer, tem quer ouvir mais o aluno
com o rendimento tanto do espaço escolar quanto dos conhecimentos e educação dos alunos.
com determinados alunos e escutar mais os alunos tamb

 
Como você avalia seus professores? 

Outros: Alguns são bem simpáticos, versáteis e te explicam bem o conteúdo já outros são muitos durões não ensinam o conteúd
não são pacientes. Os professores são ótimos, porém alguns não estão fazendo seu trabalho e apenas passa atividades sem que o
fazer. Alguns não ensinam o assunto direito e quando perguntamos não explicam. Alguns são excelen
Excelentes, porém deveriam ser mais severos.  

 
Como você avalia a Agenda Escolar? 

Outros: Poderia ter adesivos. Acho desnecessário
como no primeiro ano... era mais flexível, 
algum tipo de líquido. Ecológica.  
 
Você recebe os e-mails que a escola lhe envia?

Realmente a direção da escola e excelente, mais tem algumas coisas que eles falham em achar 
A direção é bastante competente, tem suas metas é rapida para resolver qualquer tipo de problema. Poderiam ser mais compree

Não sei dizer, tem quer ouvir mais o aluno. A direção da escola é excelente porque observo que eles se preocupa
com o rendimento tanto do espaço escolar quanto dos conhecimentos e educação dos alunos. Falta ouvir os alunos.

escutar mais os alunos também. 

Outros: Alguns são bem simpáticos, versáteis e te explicam bem o conteúdo já outros são muitos durões não ensinam o conteúd
não são pacientes. Os professores são ótimos, porém alguns não estão fazendo seu trabalho e apenas passa atividades sem que o
fazer. Alguns não ensinam o assunto direito e quando perguntamos não explicam. Alguns são excelentes, já outros poderiam ser melhores. 

cho desnecessário. Organizada e espaçosa. Gostava mais quando a capa era de pl
 maleável, mais difícil de estragar a capa quando entrava em contato com 

mails que a escola lhe envia? 

 

 
Realmente a direção da escola e excelente, mais tem algumas coisas que eles falham em achar que só os professores 

A direção é bastante competente, tem suas metas é rapida para resolver qualquer tipo de problema. Poderiam ser mais compreensivos. 
direção da escola é excelente porque observo que eles se preocupam 

alunos. Falta um pouco de pulso firme 

 
Outros: Alguns são bem simpáticos, versáteis e te explicam bem o conteúdo já outros são muitos durões não ensinam o conteúdo direito. Alguns 
não são pacientes. Os professores são ótimos, porém alguns não estão fazendo seu trabalho e apenas passa atividades sem que os alunos saibam 

tes, já outros poderiam ser melhores. 

 
ostava mais quando a capa era de plástico, 

cil de estragar a capa quando entrava em contato com 



Você costuma ler os e-mails que a escola lhe envia?

 
 
Como você avalia os e-mails que a escola lhe envia?

 
Outros: Muito bons, é por lá que fico sabendo de vagas de estágio, entre outras coisas muito úteis, sempre que posso, estou l

 
Como você avalia o site da escola? 

 
Com que frequência você navega pelo site da escola?

 

mails que a escola lhe envia? 

 

mails que a escola lhe envia? 

Outros: Muito bons, é por lá que fico sabendo de vagas de estágio, entre outras coisas muito úteis, sempre que posso, estou l

lo site da escola? 

 

 

Outros: Muito bons, é por lá que fico sabendo de vagas de estágio, entre outras coisas muito úteis, sempre que posso, estou lendo. Bom. Não leio. 

 



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

Outros: As músicas são muito repetitivas. Não tem como ser perfeita, pois o gosto musical é algo relativo. Pouca variação de 
musical e não só o que a rádios e as MTV's colocam 50 vezes por dia na programação. Existem milhares de músicas com conhecimento e 
informação, e principalmente qualidade instrumental.
intervalos para estudar, e o barulho incomoda. Ter o nome das musicas tocadas no site e ter um sistema de votação no site.

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

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

 
Como você define seu desempenho enquanto estudante?

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

Outros: As músicas são muito repetitivas. Não tem como ser perfeita, pois o gosto musical é algo relativo. Pouca variação de 
só o que a rádios e as MTV's colocam 50 vezes por dia na programação. Existem milhares de músicas com conhecimento e 

informação, e principalmente qualidade instrumental. Não gosto da rádio escolar, na minha opinião é um atrapalho para quem só tem os 
Ter o nome das musicas tocadas no site e ter um sistema de votação no site.

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

aspecto físico, os ambientes da escola: 

Como você define seu desempenho enquanto estudante? 

 
Outros: As músicas são muito repetitivas. Não tem como ser perfeita, pois o gosto musical é algo relativo. Pouca variação de músicas. Liberdade 

só o que a rádios e as MTV's colocam 50 vezes por dia na programação. Existem milhares de músicas com conhecimento e 
Não gosto da rádio escolar, na minha opinião é um atrapalho para quem só tem os 

Ter o nome das musicas tocadas no site e ter um sistema de votação no site.  

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

 

 

 



Como você qualifica seus pais quanto à sua vida escolar?

 
Você realiza trabalhos voluntários? 

 

Você participa de algum tipo de associação comunitária não r

 

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

 

Qual é a sua confissão religiosa? 

Outros: Acredito em Deus, mas não frequento a igreja

Hinduísmo. Luterana Renovada. Ministério Impactar
Filadelfia. Agnóstica. Umbanda. Candomblecista. CCB

 
 
 

Como você qualifica seus pais quanto à sua vida escolar? 

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

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

 

o frequento a igreja. Só creio em Deus. Comunhão cristão. Igreja Batista Palavra Viva

Ministério Impactar. Universal do Reino de Deus. Budista. Filosofia Rastafari. Co
CCB. 

 

 

eligiosa (grêmios, centro comunitário, grupos, etc)? 

 

 
Igreja Batista Palavra Viva. 

. Congregação Cristã do Brasil. 



Você costuma frequentar bibliotecas, teatros ou ambientes do gênero?

Comentários: Não tenho muitas oportunidades. Depois que comecei a
agrada extremamente ambientes do gênero, porém, além de não 
gente que possa me acompanhar. Fora o custo que não tenho condições para suprir.

 
Em média, quantos livros você lê por ano?

Você estuda apenas quando precisa para provas ou tra

 

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

 

Você já pensou em desistir da escola? 

Comentários: Sim, mas sempre penso bem antes, pois sem estudo eu não serei nada no futuro. Sempre penso nisso.
Me sinto cansada. As vezes dá uma preguiça de vir para a escola, principalmente nesses dias frios, mas, paro e penso que meu futuro depende 
disso.  

 
 

frequentar bibliotecas, teatros ou ambientes do gênero? 

epois que comecei a trabalhar parei de ler porque não dava mais tempo. 
agrada extremamente ambientes do gênero, porém, além de não ter informações de peças e conhecer bibliotecas, não conheço nenhum lugar ou 
gente que possa me acompanhar. Fora o custo que não tenho condições para suprir.  

Em média, quantos livros você lê por ano? 

 
Você estuda apenas quando precisa para provas ou trabalhos? 

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

Comentários: Sim, mas sempre penso bem antes, pois sem estudo eu não serei nada no futuro. Sempre penso nisso.
vezes dá uma preguiça de vir para a escola, principalmente nesses dias frios, mas, paro e penso que meu futuro depende 

 
rque não dava mais tempo. Infelizmente não: Me 

ter informações de peças e conhecer bibliotecas, não conheço nenhum lugar ou 

 

 

 
Comentários: Sim, mas sempre penso bem antes, pois sem estudo eu não serei nada no futuro. Sempre penso nisso. 

vezes dá uma preguiça de vir para a escola, principalmente nesses dias frios, mas, paro e penso que meu futuro depende 



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

Comentários: Depende das aulas e dos professores. Sim! Os meus colegas de sala fazem valer a pena! Minha turma tem muita bagu
aprender dessa forma. Minha turma é horrível, tem muita bagunça e pouca produção, apesar de serem pessoas legais

 
O que você acha que mais o motiva em relação à:

Organização da escola: Bem estruturada. Razoavelmente agradável. A limpeza dos ambientes e disposição dos funcionários são boas. A 

organização da escola me motiva muito, pois eu tenho orgulho de estudar no E.E.B.I.M.T. Ela é bem organizada, não tem bagunça. E é usada como 
exemplo para outras. A biblioteca esta sempre organizada, e é fácil achar livros, o pátio sempre limpo. As informações passad
escola procura prestar contas e está sempre disposta a explicar AOS PAIS o que está acontecendo. O ambiente é bem cuidado, sempre organizado, 
temos profissionais da educação. Muito exigente o que torna um ambiente controlado. Escolhi esse ensino pelo motivo da escola
organização à comparação com as outras. Eu gosto muito da diretoria da escola e dos professores que são muito preocupados com
Ótima organização, pois é visível a preocupação com o bem estar de todos. Acho que é boa além do mais tratam
importante!!  
Recursos disponíveis: A internet rápida. Laboratório, livros, etc. Bem equipadas, com ar

atualizados. Os recursos disponíveis para o estudo estão de parabéns. Oficinas de teatr
bons, o ruim é que os alunos acabam não valorizando. Xerox, deveria ter alguém de manhã ali para atender os alunos, não a gua

Ambientes: Organizados. Agradáveis. A escola tem um ambiente agradável. O ambiente é muito bom, com espaços ótimos para estudar. A 

biblioteca é excelente. Os pátios e salas quase sempre estão limpos e organizados. 

Professores: Alguns são bons outros são ruins! Falta

alunos. Alguns professores tem mau humor e não sabem explicar direito, outros são ex
mesmo que tenham problemas com alguns deles. 

Funcionários: Prestativos. Alguns são bons. Eficientes. Merendeiras, faxineiras e as orientadoras são gentis, gosto disso.

Alunos: Falta interesse de grande parte dos alunos. Falta interesse e um pouco de maturidade de alguns! Alguns são interessados, entr

outros não ligam para nada. No meu caso, alguns alunos são homofóbicos então sofro um pouco com isso! 

 
O que você acha que mais o desmotiva em relação à:

Organização da escola: Alunos baderneiros. Não ter papel higiênico no banheiro masculino. Acho interessante ter ao menos mensalmente 

um momento cívico (cantar o hino nacional, recepção, etc). Reclamações sobre calças jeans es
não sabem informa. Má informação quando nossos pais vem nos pegar, não sabem onde estamos. Preenchimento de aulas vagas, se h
professor na sala não ficaria uma baderna. Em relação a salas de aula com 
esta péssima, mal organizada. A organização da escola não me motiva, pois há muita cobrança com os alunos e pouco comprometim
de diversidade de algumas aulas e a fila no intervalo. Os alunos nunca terem razão. Poucos eventos sobre cultura, e pouco união entre os alunos.

Recursos disponíveis: Falta de equipamentos para o laboratório de química. Falta de disponibilidade. Livros. Só as cadeiras de algumas salas 

que deveria ser substituída pelas novas. Xerox pois demora muito para ter resposta ou ser entregue. Acho que seria válido haver uma sala de 
geografia, com maquetes que facilitariam o aprendizado. Mais ou menos, no laboratório devia ter mais substâncias e aulas prát
experiências. Muitas vezes não temos muito acesso, como o laboratório de informática, por exemplo. Acho que devemos ir ao lab
que nunca foi frequentado.  
Ambientes: Alunos que deixam o lixo jogado. Sala de artes. Banheiro. Goteir

diariamente é ridiculamente pequena. Pouquíssimo espaço em sala de aula. Acho que seria bem legal se tivesse mais espaços, ma
sentar e sombras e mais bebedouros. Minha sala de
sala de artes têm pouquíssimos recursos e a sala de química quase não é utilizada. As vezes a dificuldade na utilização dos e

Professores: Os professores antigos que pegam licença e deixam substitutos despreparados para dar aula. Alguns não são tão bons. Alguns não

saberem repassar a matéria aos alunos. Alguns professores deixam muito a desejar ao explicar a matéria.
em zona de conforto, desistindo de lecionar adequadamente

Funcionários: Educação e paciência são sempre necessários! Alguns exigem muito e não se comprometem c

Apesar de não dar muita atenção, não tenho mais o que reclamar. 

Alunos: Alguns que não se preocupam com o futuro e nem o ambiente. Aqueles que alem de não prestarem atenção, desrespeitam professores, 

e ficam bagunçando a aula toda! Mal educados e bagunceiros, o que prejudica no desempenho escolar.
parte dos alunos. Querem respeito, querem ser reconhecidos e querem ser tratados como adultos
apenas para brincar, acabam atrapalhando quem vem pra estudar

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

A falta de vagas. Não mudaria nada. A man
professores. O preço do lanche. O atendimento dos funcion
atendimento. A falta de educação de certos estudantes
ouvir mais as opiniões dos alunos. A rádio...

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

Comentários: Depende das aulas e dos professores. Sim! Os meus colegas de sala fazem valer a pena! Minha turma tem muita bagu
aprender dessa forma. Minha turma é horrível, tem muita bagunça e pouca produção, apesar de serem pessoas legais

O que você acha que mais o motiva em relação à: 

Bem estruturada. Razoavelmente agradável. A limpeza dos ambientes e disposição dos funcionários são boas. A 

tenho orgulho de estudar no E.E.B.I.M.T. Ela é bem organizada, não tem bagunça. E é usada como 
exemplo para outras. A biblioteca esta sempre organizada, e é fácil achar livros, o pátio sempre limpo. As informações passad

tar contas e está sempre disposta a explicar AOS PAIS o que está acontecendo. O ambiente é bem cuidado, sempre organizado, 
temos profissionais da educação. Muito exigente o que torna um ambiente controlado. Escolhi esse ensino pelo motivo da escola
organização à comparação com as outras. Eu gosto muito da diretoria da escola e dos professores que são muito preocupados com
Ótima organização, pois é visível a preocupação com o bem estar de todos. Acho que é boa além do mais tratam

A internet rápida. Laboratório, livros, etc. Bem equipadas, com ar-condicionado, computadores, câmeras, livros 

atualizados. Os recursos disponíveis para o estudo estão de parabéns. Oficinas de teatro e aulas de violão. Todos os recursos dados na escola são 
bons, o ruim é que os alunos acabam não valorizando. Xerox, deveria ter alguém de manhã ali para atender os alunos, não a gua

Organizados. Agradáveis. A escola tem um ambiente agradável. O ambiente é muito bom, com espaços ótimos para estudar. A 

biblioteca é excelente. Os pátios e salas quase sempre estão limpos e organizados.  
Falta de interação. Alguns são bons. Alguns são bons, outros mal educados e grossos com os 

humor e não sabem explicar direito, outros são excelentes. A maioria se empenha em ensinar os alunos, 

Prestativos. Alguns são bons. Eficientes. Merendeiras, faxineiras e as orientadoras são gentis, gosto disso.

Falta interesse de grande parte dos alunos. Falta interesse e um pouco de maturidade de alguns! Alguns são interessados, entr

outros não ligam para nada. No meu caso, alguns alunos são homofóbicos então sofro um pouco com isso!  

mais o desmotiva em relação à: 

Alunos baderneiros. Não ter papel higiênico no banheiro masculino. Acho interessante ter ao menos mensalmente 

um momento cívico (cantar o hino nacional, recepção, etc). Reclamações sobre calças jeans escura. Mal informação quando um pai vem buscar 
não sabem informa. Má informação quando nossos pais vem nos pegar, não sabem onde estamos. Preenchimento de aulas vagas, se h
professor na sala não ficaria uma baderna. Em relação a salas de aula com muita bagunça. Muitos alunos indisciplinados na mesma sala. A rádio, 
esta péssima, mal organizada. A organização da escola não me motiva, pois há muita cobrança com os alunos e pouco comprometim

rvalo. Os alunos nunca terem razão. Poucos eventos sobre cultura, e pouco união entre os alunos.

Falta de equipamentos para o laboratório de química. Falta de disponibilidade. Livros. Só as cadeiras de algumas salas 

bstituída pelas novas. Xerox pois demora muito para ter resposta ou ser entregue. Acho que seria válido haver uma sala de 
geografia, com maquetes que facilitariam o aprendizado. Mais ou menos, no laboratório devia ter mais substâncias e aulas prát
experiências. Muitas vezes não temos muito acesso, como o laboratório de informática, por exemplo. Acho que devemos ir ao lab

Alunos que deixam o lixo jogado. Sala de artes. Banheiro. Goteiras. Acho que há pouco espaço na biblioteca, e a sala em que estudo 

diariamente é ridiculamente pequena. Pouquíssimo espaço em sala de aula. Acho que seria bem legal se tivesse mais espaços, ma
sentar e sombras e mais bebedouros. Minha sala de aula é bastante precária, é quente e pequena. Banheiros em péssimas condições de limpeza. A 
sala de artes têm pouquíssimos recursos e a sala de química quase não é utilizada. As vezes a dificuldade na utilização dos e

s professores antigos que pegam licença e deixam substitutos despreparados para dar aula. Alguns não são tão bons. Alguns não

saberem repassar a matéria aos alunos. Alguns professores deixam muito a desejar ao explicar a matéria. Alguns professores parecem
em zona de conforto, desistindo de lecionar adequadamente. Alguns professores precisam tomar atitudes em relação a alunos que não respeitam.

Educação e paciência são sempre necessários! Alguns exigem muito e não se comprometem c

Apesar de não dar muita atenção, não tenho mais o que reclamar.  

ue não se preocupam com o futuro e nem o ambiente. Aqueles que alem de não prestarem atenção, desrespeitam professores, 

Mal educados e bagunceiros, o que prejudica no desempenho escolar. Muita bagunça e desrespeito por 
Querem respeito, querem ser reconhecidos e querem ser tratados como adultos, mas são crianças.

as para brincar, acabam atrapalhando quem vem pra estudar.  

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

. A maneira de dar aula de alguns professores. O atendimento na orientação
O atendimento dos funcionários da escola. Gostaria que os funcionários melhorassem o 
o de certos estudantes. O recreio um pouquinho maior. Itens básicos nos banheiros e 

... colocaria mais rock, e faria mais eventos musicas no EEBIMT

 
Comentários: Depende das aulas e dos professores. Sim! Os meus colegas de sala fazem valer a pena! Minha turma tem muita bagunça e fica difícil 
aprender dessa forma. Minha turma é horrível, tem muita bagunça e pouca produção, apesar de serem pessoas legais, a aula está insuportável.  

Bem estruturada. Razoavelmente agradável. A limpeza dos ambientes e disposição dos funcionários são boas. A 

tenho orgulho de estudar no E.E.B.I.M.T. Ela é bem organizada, não tem bagunça. E é usada como 
exemplo para outras. A biblioteca esta sempre organizada, e é fácil achar livros, o pátio sempre limpo. As informações passadas aos alunos. A 

tar contas e está sempre disposta a explicar AOS PAIS o que está acontecendo. O ambiente é bem cuidado, sempre organizado, 
temos profissionais da educação. Muito exigente o que torna um ambiente controlado. Escolhi esse ensino pelo motivo da escola ser muito bem 
organização à comparação com as outras. Eu gosto muito da diretoria da escola e dos professores que são muito preocupados com a educação. 
Ótima organização, pois é visível a preocupação com o bem estar de todos. Acho que é boa além do mais tratam-nos bem e isso e o mais 

condicionado, computadores, câmeras, livros 

o e aulas de violão. Todos os recursos dados na escola são 
bons, o ruim é que os alunos acabam não valorizando. Xerox, deveria ter alguém de manhã ali para atender os alunos, não a guardinha.  

Organizados. Agradáveis. A escola tem um ambiente agradável. O ambiente é muito bom, com espaços ótimos para estudar. A 

Alguns são bons, outros mal educados e grossos com os 

A maioria se empenha em ensinar os alunos, 

Prestativos. Alguns são bons. Eficientes. Merendeiras, faxineiras e as orientadoras são gentis, gosto disso. São bons.  

Falta interesse de grande parte dos alunos. Falta interesse e um pouco de maturidade de alguns! Alguns são interessados, entretanto 

Alunos baderneiros. Não ter papel higiênico no banheiro masculino. Acho interessante ter ao menos mensalmente 

cura. Mal informação quando um pai vem buscar 
não sabem informa. Má informação quando nossos pais vem nos pegar, não sabem onde estamos. Preenchimento de aulas vagas, se houvesse um 

muita bagunça. Muitos alunos indisciplinados na mesma sala. A rádio, 
esta péssima, mal organizada. A organização da escola não me motiva, pois há muita cobrança com os alunos e pouco comprometimento. A falta 

rvalo. Os alunos nunca terem razão. Poucos eventos sobre cultura, e pouco união entre os alunos. 
Falta de equipamentos para o laboratório de química. Falta de disponibilidade. Livros. Só as cadeiras de algumas salas 

bstituída pelas novas. Xerox pois demora muito para ter resposta ou ser entregue. Acho que seria válido haver uma sala de 
geografia, com maquetes que facilitariam o aprendizado. Mais ou menos, no laboratório devia ter mais substâncias e aulas práticas para fazermos 
experiências. Muitas vezes não temos muito acesso, como o laboratório de informática, por exemplo. Acho que devemos ir ao laboratório de artes 

as. Acho que há pouco espaço na biblioteca, e a sala em que estudo 

diariamente é ridiculamente pequena. Pouquíssimo espaço em sala de aula. Acho que seria bem legal se tivesse mais espaços, mais bancos para 
aula é bastante precária, é quente e pequena. Banheiros em péssimas condições de limpeza. A 

sala de artes têm pouquíssimos recursos e a sala de química quase não é utilizada. As vezes a dificuldade na utilização dos espaços (pelos alunos).  
s professores antigos que pegam licença e deixam substitutos despreparados para dar aula. Alguns não são tão bons. Alguns não 

Alguns professores parecem ter entrado 
Alguns professores precisam tomar atitudes em relação a alunos que não respeitam.  

Educação e paciência são sempre necessários! Alguns exigem muito e não se comprometem com os alunos e com a escola. 

ue não se preocupam com o futuro e nem o ambiente. Aqueles que alem de não prestarem atenção, desrespeitam professores, 

Muita bagunça e desrespeito por grande 
mas são crianças. Aqueles que vem pra escola 

O atendimento na orientação. Alguns 
Gostaria que os funcionários melhorassem o 

Itens básicos nos banheiros e 
colocaria mais rock, e faria mais eventos musicas no EEBIMT. Ampliaria as 



salas e o espaço exterior. Menos alunos em cada sala, mais salas de aula.
quando as janelas estão abertas atrapalhando as aulas.
medidas mais drásticas quanto a alunos que dão problemas
tivesse menos professores substitutos, pois atrapalha muito.
 
Você gostou de participar desta pesquisa institucional?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pesquisa elaborada pela Equipe Técnico Pedagógica da Escola de Educação Básica Irmã Maria Teresa e respondida por 

1.288 alunos da instituição entre os meses de abril e julho de 2013 

Menos alunos em cada sala, mais salas de aula. O Barulho que vem da quadra direto pras salas 
ando as aulas. A forma de passar o conteúdo. Ter algo no turno oposto

medidas mais drásticas quanto a alunos que dão problemas. Mais trabalhos em laboratórios e etc. 
tivesse menos professores substitutos, pois atrapalha muito.  

ocê gostou de participar desta pesquisa institucional? 

_____________________________ 
elaborada pela Equipe Técnico Pedagógica da Escola de Educação Básica Irmã Maria Teresa e respondida por 

1.288 alunos da instituição entre os meses de abril e julho de 2013 através da plataforma QuickSurveys

 
 

O Barulho que vem da quadra direto pras salas 
er algo no turno oposto. Tomar 

rabalhos em laboratórios e etc. Apenas mudaria que 

 

elaborada pela Equipe Técnico Pedagógica da Escola de Educação Básica Irmã Maria Teresa e respondida por 

através da plataforma QuickSurveys. 



Escola de Educação Básica Irmã Maria Teresa 

 
33% dos entrevistados - masculino 
67% dos entrevistados - feminino 
 
Qual a sua idade? 

 

 

Você possui filhos? Quantos? 

Quantidade de filhos: 1 filho – 33%; 2 filhos

 

 

Você estudou em escolas particulares? 

 

Quantos anos você reprovou durante sua vida escolar?

 

 

 

Escola de Educação Básica Irmã Maria Teresa - Pesquisa 
31 professores entrevistados 

2 filhos – 14%; 3 filhos – 11% 

antos anos você reprovou durante sua vida escolar? 

Pesquisa Institucional 2013 

 

 

 

 



Há quanto tempo você leciona? 

 

Você possui curso superior completo? 

 

Você possui um segundo curso superior? 

 

Você possui especialização? 

 

Você possui uma segunda especialização?

 

Você possui mestrado? 

 

Você sabe se comunicar em outra língua?

 

Você já teve aulas de informática? 

 

Você considera que possui bons conhecimentos de informática (sabe se virar)?

 

Você possui uma segunda especialização? 

Você sabe se comunicar em outra língua? 

Você considera que possui bons conhecimentos de informática (sabe se virar)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Você possui computador em casa? 

 

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

 

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

Comentários: O telhado do ginásio pede socorro! 
Espaços de sala de professores, secretaria e direção são muito pequenos
A sala dos Professores é muito apertada e o laboratório de ciências possui pouca ventilação e odores bem ruins.
 

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

Comentários: Deveria ter um atendente para o xerox no periodo diurno
vespertino/A direção precisa ser mais humana e profissional

 

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

 

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

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

s de sala de professores, secretaria e direção são muito pequenos 
A sala dos Professores é muito apertada e o laboratório de ciências possui pouca ventilação e odores bem ruins.

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

 
erox no periodo diurno/Leciono a 28 anos/Faz falta o serviço de xerox nos períodos matutino e 

A direção precisa ser mais humana e profissional. 

scola, de maneira geral, o que seria?  

 

 

 

 

A sala dos Professores é muito apertada e o laboratório de ciências possui pouca ventilação e odores bem ruins. 

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

 

Faz falta o serviço de xerox nos períodos matutino e 



Comentários: Menos burocracia e mais espaço adequado para os professores trabalharem em contraturnos na escola.
funcionalidade e a qualidade dos produtos da cantina.
períodos./Salas dos professores ampliada e equipada com computa
e condicionadores de ar mais eficazes./Sala dos professores. Não há espaço suficiente para o número de funcionários da escola.
dos professores e salas de aula ambiente./Sala dos professores
projetor./Sala dos professores e a excessiva burocracia.
 

Como você qualifica seu aluno? 

Comentários: Tem de tudo. Todos os ítens acima estão na sala.
pouca vontade de estudar e talvez o ambiente pudesse aprimorar mais seu gosto pelos estu
 

Você se sente realizado quando vem à escola?

Comentários: Já tive dias melhores. Hoje só penso em pedir demissão.
Venho para cumprir o compromisso de trabalho assumido. 
 

Você já pensou em desistir da docência?  

Comentários: Já, Mas gosto do que faço./Todos os dias isso passa pela minha cabeça.
 
 

Qual é a sua confissão religiosa? 

Outras: Não tenho religião./Não tenho religião./Não tenho religião.
 

Menos burocracia e mais espaço adequado para os professores trabalharem em contraturnos na escola.
funcionalidade e a qualidade dos produtos da cantina./Sala dos professores./A sala dos professores./Os alunos

Salas dos professores ampliada e equipada com computadores e impressoras. Salas de aulas, todas equipadas com recursos audiovisuais 
Sala dos professores. Não há espaço suficiente para o número de funcionários da escola.

Sala dos professores./Menos burocracia./Sala dos professores./Sala de aula com computador e 
Sala dos professores e a excessiva burocracia. 

em de tudo. Todos os ítens acima estão na sala./Do período noturno razoáveis do período vespertino bons.
pouca vontade de estudar e talvez o ambiente pudesse aprimorar mais seu gosto pelos estudos. 

Você se sente realizado quando vem à escola? 

Já tive dias melhores. Hoje só penso em pedir demissão./Tem dias que sim, outros não./Já me senti realizado há algum tempo atrás.
enho para cumprir o compromisso de trabalho assumido. Algumas vezes sem muita motivação. 

 

Todos os dias isso passa pela minha cabeça. 

Não tenho religião./Cristã./Não tem religião definida, mas reconhece um criador

Menos burocracia e mais espaço adequado para os professores trabalharem em contraturnos na escola./Mudaria a direção./A 
Os alunos./Que o xerox funcionasse nos três 

todas equipadas com recursos audiovisuais 
Sala dos professores. Não há espaço suficiente para o número de funcionários da escola./Ampliação da sala 

Sala de aula com computador e 

 
Do período noturno razoáveis do período vespertino bons./Os alunos possuem 

 
Já me senti realizado há algum tempo atrás./ 

 

 
, mas reconhece um criador. 



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

Comentários: 

A interação pessoal e a possibilidade de ampliar a cultura e os conhecimentos dos alunos.
conhecimentos./Os alunos dedicados, participantes, am
ajudar o estudante na sua busca pela cidadania./Os bons alunos.
principalmente respeitam a minha profissão./A interação com os alunos
desmotivada em relação á educação. Há uma política de mascaração da 
investimentos reais em busca de melhorias na qualidade do ensino como um todo.
alunos o conhecimento./Ensinar./Colaborar para o crescimento intelectual do individuo
aulas./Confiança de que possa melhorar./Estar em contato com pessoas em constante evolução intelectual
interessados./O fato de fazer diferença de alguém./Gosto de lecionar e de ver o brilho nos olhos dos alunos.
Quando ele consegue fazer relação do conhecimento com o seu dia a dia. E também, quando ele me diz: passei no vestib
tal curso./Ultimamente nada./A educação ser um agente de transformação social.
 

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

 
Comentários: 

A falta de reconhecimento profissional em todos os níveis, desde investimentos para a formação do professor até o desleixo com que muita
a parte pedagógica é tratada./O descaso e a irresponsabilidade por parte da maioria dos alunos e a f
colegas./Pessoas despreparadas assumindo cargos de grande importância
não estudam, falta de respeito por parte do governo e alguns alunos.
alunos./Quando o aluno nem se lembra do que voce falou na aula passada.
trabalho, a carga horária, baixa remuneração, excesso de dir
professor, incluindo baixos salários./A falta de reconhecimento
alunos e a pressão da direção./Falta apoio dos governantes, quest
Desrespeito da secretaria de educação. Como se todos os professores fossem um ban
detrimento da preocupação pedagógica./Alunos desco
remuneração e a falta de interesse de alguns alunos
sociedade./Alunos mal educados./Questão salarial./O descaso do governo./S
normativas ridículas impostas da GERED, burocracia escolar.
famílias, governos, etc./Falta de investimento e de reconhecimento da profissão.

 
Você costuma frequentar bibliotecas, teatros e ambientes do gênero?

Comentários: Quando possível./Falta tempo e recurso.
cultural./Falta de recurso./Biblioteca. 
 
 
 
 
 

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

 

A interação pessoal e a possibilidade de ampliar a cultura e os conhecimentos dos alunos./A interação com os alunos e a mediação de 
Os alunos dedicados, participantes, amigáveis e educados. Poder não só ensinar uma disciplina, mas passar valores importantes e 

Os bons alunos./Quando entro em uma sala e percebo que os alunos tem interese em aprender e 
interação com os alunos./Quando o aluno aprende./O ambiente de trabalho

desmotivada em relação á educação. Há uma política de mascaração da realidade da nossa educação brasileira e não vejo grandes mudanças e 
investimentos reais em busca de melhorias na qualidade do ensino como um todo./o progresso dos alunos./A possibilidade de partilhar com os 

rar para o crescimento intelectual do individuo./Hoje quase nada./Alunos que debatem as 
Estar em contato com pessoas em constante evolução intelectual./Hoje não sei dizer

/Gosto de lecionar e de ver o brilho nos olhos dos alunos./Quando um aluno entende o que falo. 
Quando ele consegue fazer relação do conhecimento com o seu dia a dia. E também, quando ele me diz: passei no vestib

A educação ser um agente de transformação social. 

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

 

reconhecimento profissional em todos os níveis, desde investimentos para a formação do professor até o desleixo com que muita
O descaso e a irresponsabilidade por parte da maioria dos alunos e a falta de compromisso (

Pessoas despreparadas assumindo cargos de grande importância./A falta de respeito e o desinteresse por parte dos alunos.
não estudam, falta de respeito por parte do governo e alguns alunos./O contrário do que foi citado em cima./a falta de interesse por parte dos 

Quando o aluno nem se lembra do que voce falou na aula passada./Falta de valorização do profissional, O sistema, as condições de 
trabalho, a carga horária, baixa remuneração, excesso de direitos aos alunos, alunos despreparados e outros./

falta de reconhecimento./Reconhecimento dos alunos e remuneração./
Falta apoio dos governantes, questão salarial./O salário. Desrespeito dos alunos em relação aos professores. 

Desrespeito da secretaria de educação. Como se todos os professores fossem um bando de relapsos e irresponsáveis. Excesso de burocracia em 
Alunos descompromissados./Sala de professores pequena e desconfort

remuneração e a falta de interesse de alguns alunos./Salário, falta de respeito de alunos e pais, desvalorização profissional perante a 
./O descaso do governo./Salário, falta de infraestrutura, alunos que não querem aprender, leis, 

impostas da GERED, burocracia escolar./De modo geral, a total negligência da sociedade como um todo. Passando pelas 
Falta de investimento e de reconhecimento da profissão. 

Você costuma frequentar bibliotecas, teatros e ambientes do gênero? 

alta tempo e recurso./Quando meu tempo permite./Apesar de financeiramente comprometer nossa qualificação 

A interação com os alunos e a mediação de 
igáveis e educados. Poder não só ensinar uma disciplina, mas passar valores importantes e 

uma sala e percebo que os alunos tem interese em aprender e 
O ambiente de trabalho./Me sinto totalmente 

realidade da nossa educação brasileira e não vejo grandes mudanças e 
A possibilidade de partilhar com os 

Alunos que debatem as 
Hoje não sei dizer./Alunos 
Quando um aluno entende o que falo. 

Quando ele consegue fazer relação do conhecimento com o seu dia a dia. E também, quando ele me diz: passei no vestibular, estou frequentando 

reconhecimento profissional em todos os níveis, desde investimentos para a formação do professor até o desleixo com que muitas vezes 
ta de compromisso (omissão) de muitos 

A falta de respeito e o desinteresse por parte dos alunos./Alunos que 
a falta de interesse por parte dos 

ional, O sistema, as condições de 
/O salário./Desvalorização do 
/A falta de comprometimento dos 

O salário. Desrespeito dos alunos em relação aos professores. 
psos e irresponsáveis. Excesso de burocracia em 

Sala de professores pequena e desconfortável bem como salário./Baixa 
lário, falta de respeito de alunos e pais, desvalorização profissional perante a 

alário, falta de infraestrutura, alunos que não querem aprender, leis, 
De modo geral, a total negligência da sociedade como um todo. Passando pelas 

 
Apesar de financeiramente comprometer nossa qualificação 



Quantos livros você lê em média por ano?

 
Quantas horas por dia, fora da escola, voc

Comentários: Embora, não receba para trabalhar em casa, sempre levo trabalho e gasto em média 2 a 3 horas.
possíveis/Administrativo./Bem mais de 4 horas./Qua
 

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

Comentários: As normas são excelentes, os alunos se condicionam a elas. Nos simulados, o aluno que tivesse terminado a avaliação, após 30 
minutos, deveria ausentar-se da sala de aula. É cansativo ficar com eles até determinado horário.
compromete o funcionamento das coisas./A gestão deixa a desejar (direção)
sua parte. 
 

Você lê os e-mails recebidos pela escola? 

 

 

 

 

Quantos livros você lê em média por ano? 

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

Embora, não receba para trabalhar em casa, sempre levo trabalho e gasto em média 2 a 3 horas.
uase todo final de semana. 

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

As normas são excelentes, os alunos se condicionam a elas. Nos simulados, o aluno que tivesse terminado a avaliação, após 30 
se da sala de aula. É cansativo ficar com eles até determinado horário./Apesar de acreditar que o excesso de burocracia 

A gestão deixa a desejar (direção)./Poderia ser melhor se todos se comprometessem,

 

 

 
Embora, não receba para trabalhar em casa, sempre levo trabalho e gasto em média 2 a 3 horas./Todas 

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

 
As normas são excelentes, os alunos se condicionam a elas. Nos simulados, o aluno que tivesse terminado a avaliação, após 30 

Apesar de acreditar que o excesso de burocracia 
Poderia ser melhor se todos se comprometessem, se cada um fizesse 

 



Como você percebe a rádio da escola? 

Comentários: Na minha opinião não é rádio, mas sim, som (muito alto), ambiente.
comentar./Não é uma rádio, é som ambiente./O som deveria ser mais baixo, com músicas mais calmas no início das aulas, no recreio outros 
estilos./A maioria das vezes o som é muito alto. 
 

Você conhece o site da escola e seus recursos?

 

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

 

Na minha opinião não é rádio, mas sim, som (muito alto), ambiente./A rádio deveria funcionar apenas no recreio./
om deveria ser mais baixo, com músicas mais calmas no início das aulas, no recreio outros 

Você conhece o site da escola e seus recursos? 

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

 
rádio deveria funcionar apenas no recreio./Prefiro não 

om deveria ser mais baixo, com músicas mais calmas no início das aulas, no recreio outros 

 

 



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

 
 

Você utiliza do laboratório de informática para suas atividades docentes?

Comentários: Não até o momento./Administrativo.
 
 

Você utiliza a biblioteca da escola para suas atividades docentes?

Comentários: As vezes./Nos intervalos dos turnos matutino p
espaço apropriado.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa elaborada pela Equipe Técnico Pedagógica da Escola de Educação Básica Irmã Maria Teresa e respondida por 

31 alunos da instituição entre os meses de 

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

Você utiliza do laboratório de informática para suas atividades docentes? 

. 

Você utiliza a biblioteca da escola para suas atividades docentes? 

Nos intervalos dos turnos matutino para vespertino e para noturno ela permanece fechada.

 

_____________________________ 
elaborada pela Equipe Técnico Pedagógica da Escola de Educação Básica Irmã Maria Teresa e respondida por 

alunos da instituição entre os meses de julho e agosto de 2013 através da plataforma QuickSurveys

 
 

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

 

 

 
noturno ela permanece fechada./Porque não considero o 

elaborada pela Equipe Técnico Pedagógica da Escola de Educação Básica Irmã Maria Teresa e respondida por 

através da plataforma QuickSurveys. 


