[Modelo de Formulário]
QUE ESCOLA DE ENSINO MÉDIO
VOCÊ DESEJA?

Queremos saber sobre a sua escola atual
(marque apenas uma resposta por linha)
Tá tenso
Prédio e estrutura
Alimentação
Atividades esportivas
Relação entre alunos
Relação entre
equipe da escola e
alunos
Maioria dos
Professores
Uso de tecnologia
Aulas
Material
pedagógico (livros,
etc)
Atividades
artísticas
Atividades
extraclasse

Tem que melhorar

Tá tranquilo, tá
favorável

Não sei / não
quero responder

Aqui embaixo você vai ver uma lista de iniciativas e atividades.
Quais dessas iniciativas e atividades VOCÊ GOSTARIA QUE
TIVESSE NA SUA ESCOLA? *
(Marque quantas quiser)

Grêmio estudantil
Participação dos estudantes nas decisões sobre a escola
Atividades que integram professores, pais e alunos
Atividade de melhoria da qualidade de vida (alimentação saudável, atividades físicas,
prevenção a situações de risco/violência)
Atividades que ajudam a lidar com emoções (autoconhecimento, lidar com sentimentos,
afetividade, relações)
Campeonatos esportivos
Atividades e oficinas culturais na escola, como cinema, música, dança, teatro, festivais
Atividades de interação com a comunidade do entorno da escola (dentro e fora)
Visitas, passeios e trabalhos fora da escola
Olimpíadas de conhecimento (matemática, português, etc.)
Oficinas e atividades de criação de vídeos, jornais, rádio, blog, fotografia e outras mídias
Atividades em laboratório ( física, química e biologia)
Laboratório de informática

PENSE NUM AMBIENTE EDUCACIONAL QUE TE FARIA APRENDER MAIS E
QUE TAMBÉM TE DEIXARIA MAIS FELIZ...
Que FOCO/OBJETIVO principal da escola te faria APRENDER
MAIS?
(Marcar 3 respostas)
Preparar os alunos para mercado de trabalho
Preparar os alunos para o ENEM
Preparar os alunos para realizarem o seu planejamento de vida
Preparar os alunos para se relacionarem melhor com os outros
Preparar os alunos para lidarem com suas próprias emoções
Desenvolver habilidades artísticas, culturais, científicas
Aprofundar os conhecimentos nas diversas disciplinas
Preparar para a cidadania

De que maneira você APRENDE MAIS?
(Marcar apenas 2 respostas)
Professores dando aulas teóricas e aplicando provas
Alunos monitores e professor orientando a turma
Alunos aprendendo sozinhos e professor tirando dúvidas
Aprender fazendo projetos/trabalhos em grupos que envolvam atividades práticas ou resolução
de problemas
Aprender usando tecnologias (Ex: computador, tablet, celular.)
Interagindo com a comunidade dentro e fora da escola

Que CONTEÚDOS te fariam APRENDER MAIS? *
(Marcar apenas 2 respostas)
Temas do cotidiano
Habilidades de relacionamento com outras pessoas e com a sociedade
Conhecimentos ligados à tecnologia
Formas de autoconhecimento e de lidar com minhas emoções
Política, cidadania e direitos humanos
Sustentabilidade e meio ambiente
Cultura
Esportes e bem-estar

Que RECURSOS EDUCACIONAIS TECNOLÓGICOS te fariam APRENDER MAIS?
(Marcar apenas 3 respostas)
Ferramentas de pesquisa online
Games ou jogos educativos digitais
Aplicativos
Livros digitais
Vídeos
Robótica e programação
Redes sociais
Ferramentas de criação de vídeo, fotos, áudios
WI-FI aberto para os alunos

Que AMBIENTE ESCOLAR te faria APRENDER MAIS?
(Marcar apenas 1 resposta)
Carteiras em círculo
Carteiras em filas
Carteiras em pequenos grupos
Poder mudar carteiras de acordo com a aula
Poder usar ambientes internos e externos
Ter ambientes e móveis variados na escola (puffs, bancadas, almofadas, sofás)

Pensando em condições físicas da escola, quais as TRÊS coisas que não podem faltar para a escola
dos seus sonhos? *
(Marque apenas 3 respostas)
Mais pátios
Quadras esportivas e equipamentos esportivos (bolas, redes, cordas, raquetes etc...)
Biblioteca para estudos e pesquisas
Auditório
Tecnologias na sala de aula e outros espaços da escola
Laboratório de Ciências e outros
Salas temáticas
Mais área verde

Quais dessas características você acha MAIS importantes para um bom professor?
(Marque apenas 2 respostas)
Ter muito conhecimento sobre um assunto
Ter vários interesses e conhecimentos diversos
Saber explicar bem os conteúdos
Propor diferentes atividades nas aulas
Ser acolhedor e ter uma boa relação com os alunos
Saber relacionar os conteúdos com a vida cotidiana
Ser exigente e saber colocar limites nos alunos

Qual a sua prioridade para o futuro?
(Marque apenas 1 resposta)
Cursar a Educação Técnica Profissional
Arrumar um emprego
Ingressar numa faculdade
Realizar trabalho voluntário
Outro:

Agora queremos saber um pouco mais a respeito do uso
de tecnologias que você faz...
Você possui celular que permite acesso à internet?
Sim, mas só acesso se tiver algum Wi-Fi disponível
Sim, acesso sem necessidade de Wi-Fi
Não. Possuo celular mas não é modelo SmartPhone
Não possuo celular

Quais aplicativos você usa no celular?
Marque quantas opções desejar.
Whatsapp
Facebook
Youtube
Instagram
Jogos em geral
Twitter
Snapchat
aplicativo de música
Não uso

Quais outras tecnologias você possui:
Computador
Notebook
Tablet
Não tenho equipamento tecnológico

Em qual (is) local( is) você costuma acessar a Internet?
Marque uma ou mais opções, conforme seja o caso
Em casa
Na escola
Em redes wi-FI
Em lan house
Na casa de um amigo ou parente
Não acesso

O que você costuma fazer na Internet?
Marque uma ou mais opções, conforme seja o caso
Acessar redes sociais (Facebook, WhatsApp etc)
Trocar e-mails
Navegar pelos sites de seu interesse
Ler notícias
Conversar com pessoas/chats (troca de mensagens instantâneas)
Pesquisas escolares em sites para estudar conteúdos ou fazer trabalho
Baixar conteúdos digitais (vídeos, jogos, videoaulas, arquivos etc) para estudar

Assistir a vídeos ou ouvir músicas
Fazer downloads (séries, filmes, músicas, etc.)
Consultar mapas
Participar de jogos online.
Outro(s):

