Escola de Educação Básica Irmã Maria Teresa - Pesquisa Institucional 2015
1066 alunos entrevistados
44% dos entrevistados - masculino
56% dos entrevistados - feminino
Qual a sua idade?

Qual a sua identidade étnico-racial (cor de pele)?

Que série você está na escola?

Sem contar com você mesmo, quantos irmãos você possui?

Qual o bairro onde você mora?

Quantos anos sua família (pais e irmãos) reside neste bairro, aproximadamente?

Se sua família (pais e irmãos) não é natural de Santa Catarina, de onde vocês vieram?

Em qual orientação sexual você se insere?

Você já teve relações sexuais com outra pessoa?

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

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

No caso de ser usuários de drogas ilícitas, com que frequência você as utiliza?

Você costuma fazer uso de bebida alcoólica?

Se você faz uso de bebida alcoólica, com que frequência você as consome?

Você é fumante?

Se você é fumante, com que frequência você fuma?

Sua família possui computador em casa?

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

Você acredita que domina qual dos seguintes recursos da informática:

Você toca algum instrumento musical? Qual?

Outros: acordeão, caixa, cajon, cavaquinho, clarinete, flauta, meia lua, pandeiro, piano, trompete, viola.

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

Língua: alemão, inglês, espanhol, italiano, francês,

Que tecnologias você utiliza com frequência na escola?

Que itens existem em sua residência e em que quantidade?

Qual o grau de instrução do seu pai?

Qual o grau de instrução de sua mãe?

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

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 (faculdade)?

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

De modo geral, como você avalia a direção da escola?

Comentários:
“A escola é de alto nível excelentes professores com uma direção ótima e muito mais”. “Acho a direção muito eficaz, em relaçã o à disciplina! Contribuem para o bem
de todos os alunos, procuram fazer a nossa escola um lugar confortável”. “Acho que a direção da escola deveria ser um pouco mais compreensível, e tratar os alunos
como alunos do ensino médio, e não ensino fundamental!” “Acho que poderiam responder aos alunos com mais educação, da mesma forma que eles desejam receber.
E também poderiam dar mais atenção aos educadores da Escola”. “Bem atenciosos com os alunos”. “Eu acho que a administração da escola em relação a atenção com
os pais e alunos é muito ruim, no atendimento e fornecimento de informações”. “Há pessoas que não sabem conversar e acabam sendo mal educadas, com alunos e
pais”. “Sinceramente, são pessoas esforçadas que trabalham na direção da escola, entretanto não se importam o necessário com os alunos”.

De modo geral, como você avalia seus professores?

Comentários:
“A qualidade de ensino de um professor para outro tem um grande contraste, temos alguns excelentes, e alguns que deixam o ensino vago”. “Alguns precisam ser mais
pacientes”. “Alguns professores não dão aula como deveriam. Fingem estar dando dar aula, e dão nota de graça para os alunos. Isso faz com que não aprendemos”.
“Alguns professores são bons, mas a grande maioria não tem autoridade na sala e em questão de matéria, alguns nem explicam”. “Alguns professores só fazem prova e
não fazem trabalho. Acho que deveria ter algum trabalho uma vez por bimestre, pois existem alunos com dificuldade e trabalho ajuda meio que "recuperar" a nota”.
“Alguns são muito bons, outros já nem tanto, porque usam muito slids e não fazem exercícios, apenas explicação e prova ai não da pra pegar muito a matéria e acaba
indo ruim”. “Muitos não revisam ou tem paciência pra falar sobre assuntos básicos da matérias ou iniciais. E alguns ficam irritados com perguntas sobre coisas que
eles já explicaram mas não foram entendidas”.

Como você avalia a Agenda Escolar?

Você recebe os e-mails que a escola lhe envia?

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

Como você avalia o site da escola (www.eebimt.xpg.com.br)?

Com que frequência você navega pelo site da escola?

Você conhece o facebook da escola?

Como você avalia o facebook da escola?

Como você avalia a Rádio Escolar – programação, organização, músicas, etc (não esqueça que estamos falando de

uma rádio com perfil escolar)?

Coloque na ordem quais dos canais de comunicação da escola você prefere para receber informações ou notícias:

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

Classifique quanto ao aspecto físico (espaço, disposição, equipamentos, etc) os ambientes da escola:

Como você define seu desempenho enquanto estudante?

Como você qualifica seus pais quanto à sua vida escolar?

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

Qual a sua confissão religiosa?

Você costuma frequentar bibliotecas, teatros ou ambientes do gênero?

Comentários:
Cinemas. Estádio de futebol. Biblioteca virtual.

Você é leitor da biblioteca de nossa escola (tem carteirinha)?

Em média, quantos livros você lê por ano (independente de onde pega o livro)?

Você estuda apenas quando precisa para provas ou trabalhos?

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

Você já pensou em desistir da escola?

Você já sofreu alguma situação de bullying na nossa escola (violência física, verbal ou simbólica – perseguição, etc)?

Comentários:
“O estilo de roupa que uso”. “Algumas vezes me chamaram de: bicha, gayzinho etc. Porém eu relevo”. “Fui agredido no banheiro”. “Pelo fato de meu cabelo ser bem
crespo e armado, pela minha cor e varias outras coisas”. “Por exercer o cargo de lider e receber criticas por exigir muito ou por gostar das coisas bem organizadas, fui
chamada como aquele famoso vocabulário "mandona"”.

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

Comentários:
“Não estou feliz com a organização deste ano, ano passado a escola era muito melhor, eles eram mais exigentes. Todos os dias volto com dor de cabeça porque os
alunos não ficam em silêncio e os professores deixam eles fazer o que querem, já reclamei, meus pais ligaram e nada adiantou. O certo é fazer igual ano passado, tirar
aluno bagunceiro da sala e dar advertência”. “Ficaria feliz, se eles separassem as pessoas que não querem nada da vida pra outra sala, porque quando os professores
estão explicando a matéria virá uma bagunça!!!”.

Se você pudesse mudar alguma coisa, de maneira geral, na escola, o que seria?
“A explicação de alguns professores”. “A forma dos alunos se portarem e alguns professores”. “A grosseria com que na maioria das vezes somos tratados”. “A
maneira tradicional de dar aula”. “A obrigatoriedade de usar leggin na ed. Física”. “A quadra de futebol mais longe das salas de aulas, pois tem muito barulho”. “A
secretaria que trata as pessoas com grosseria gratuita e alguns professores ruins”. “Acho que os gestores deveriam dar mais atenção ao que os alunos querem”.
“Alguns funcionários que não sabem respeitar os alunos, alguns professores que não se importam”. “Alguns professores”. “A rádio escolar”. “Aumentar a distribuição
de comida e melhorar o atendimento na secretaria”. “Aumentaria a biblioteca”. “Atividades dinâmicas, melhorar o som e a iluminação do auditório”. “Lanchonete”.
“Deixar somente professores preparados para a profissão, pois temos aqui professores que não ensinam”. “Abrir a escola para a comunidade”.

Você gostou de participar deste pesquisa?

_____________________________
Pesquisa elaborada pela Equipe Técnico Pedagógica da Escola de Educação Básica Irmã Maria Teresa e respondida por
1.066 alunos da instituição entre os meses de agosto e setembro de 2015 através da plataforma QuickSurveys.

Escola de Educação Básica Irmã Maria Teresa - Pesquisa Institucional 2015
17 professores entrevistados
47% dos entrevistados - masculino
53% dos entrevistados - feminino

Você é:

Qual a sua idade?

Qual a sua identidade étnico-racial (cor de pele)?

Você é casado?

Você possui filhos? Quantos?

Você estudou em escolas particulares? Se sim, quantos anos estudou?

Quantos anos você reprovou durante sua vida escolar?

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 alguma língua estrangeira? Qual?

Você já teve aulas de informática?

Você considera que possui bons conhecimentos em 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:

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

De maneira geral, como você qualifica seu aluno?

Você se sente realizado quando vem à escola?

Comentários:
As vezes sim ,outras não. Depende muito do estado de saúde e do contra-cheque.
Fazem mais de 4 anos que todo dia penso em pedir demissão, pois me sinto desvalorizado e inútil. Estou muito frustrado e decepcionada. Não sei até quando vou.
Minha resposta foi "sim", em função do trabalho com os alunos, mas não senti acolhimento por parte dos colegas de trabalho assim que cheguei. Aliás, nem mesmo
agora, passada metade do ano... Nos intervalos, boas companheiras são as revistas da Avon, Boticário etc., já que dificilmente a palavra me é dirigida, mesmo quando
questiono algo... Penso que não é preciso ser "antigo" na escola para estar inserido no grupo...

Você já pensou em desistir da docência?

Qual 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 costuma frequentar bibliotecas, teatros e ambientes do gênero?

Quantos livros você lê em média por ano?

Em média, quantas horas por dia, fora da escola, você se dedica às atividades docentes?

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

Qual a sua percepção sobre a rádio escolar?

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

Você conhece o site da escola e seus recursos?

Você conhece o facebook da escola?

Você lê os e-mails enviados pela escola?

Assinale quais recursos tecnológicos você utiliza em suas atividades docentes:

Você considera que conhece o Projeto Político Pedagógico da escola?

Você sabe como funcionam os órgãos de representatividade da escola (Conselho Deliberativo, Associação de Pais e
Professores e Grêmio Escolar)?

Se desejar deixe aqui seu comentário, crítica ou sugestão:

_____________________________
Pesquisa elaborada pela Equipe Técnico Pedagógica da Escola de Educação Básica Irmã Maria Teresa e respondida por
17 professores da instituição entre os meses de agosto e outubro de 2015 através da plataforma QuickSurveys.

