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Questionário

O questionário apresentado a seguir foi aplicado no dia 16 de julho de 2010 na Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Luiz Gonzaga Burity, localizado em Rio
Tinto-PB. Tendo como objetivos primordiais coletar, constatar e avaliar informações
referentes á identificação e caracterização da instituição de ensino, suas dependências
administrativas, seus recursos humanos, seus aspectos e práticas pedagógicas utilizados para
a disseminação do conhecimento, tais como: Planejamento Pedagógico, Projeto Político
Pedagógico, Planejamento de Aulas, entre outras particularidades. Este questionário é
destinado a equipe administrativa da escola em foco, bem como, ao corpo docente da mesma.

[1] IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO

Nome da escola: EEEFM Professor Luiz Gonzaga Burity
Rede de ensino: Publico
Endereço: Praça da Vitoria S/N
Bairro: Centro CEP: 5897-000
Município: Rio Tinto Fone: 3291-1944
Diretor: Gerlane do Socorro Oliveira
Porte de escola: ( ) Pequena ( ) Média ( X ) Grande

NÍVEL / MODALIDADE DE ENSINO:
( ) Educação Infantil ( ) Educação de jovens e adultos
( X ) Ensino fundamental – 2ª fase
( X ) Ensino médio
( ) Ensino normal

TURNO DE FUNCIONAMENTO:
( X ) Manhã ( X ) Tarde ( X ) Noite
Número de salas de aula em cada turno: Manhã = 14 salas / tarde = 8 salas / Noite= 9 salas

[2]DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS:

Sala da direção: (x ) Secretaria: (x ) Biblioteca: (x )
Sala da vice-direção: ( x ) Arquivo: ( x ) Sala de professores: ( x
) Laboratório de informática: ( x )



Sala de coordenação pedagógica: ( ) Sala de leitura: (x ) Auditório: ( x )
Há outros ambientes?Quais? Sim. Laboratório de Química.

[3]RECURSOS HUMANOS:

Quadro de professores: ( X ) Completo : Ensino fundamental e médio , 48 professres.
( ) Incompleto
Quadro técnico: ( ) Psicológico ( )Coordenador
Supre a necessidade de escola? Justifique.. Sim, o quadro de professores supre.
Quadro de apoio administrativo: ( X ) Completo ( ) Incompleto

[4]ASPECTOS PEDAGÓGICOS:

1)A escola possui projeto político pedagógico? Como ele se encontra?
Não, a escola não possui projeto político pedagógico.

2) A escola possui encontros periódicos para a efetivação do Planejamento Pedagógico?
A E.E.E.F.M Professor Luiz Gonzaga Burity não possui encontros para Planejamento
Pedagógico. O último encontro realizado focando estes aspectos (a citar: i) postura do
professor em ambiente escolar, ii) preenchimento correto de diários de classe, entre outros.)
ocorreu em abril/2010. Segundo os professores, não foi muito proveitoso, pois o encontro
tratou de assuntos já conhecidos por eles, e os outros temas abordados , não condiziam com a
realidade vivida pela escola. A equipe enviada pela Secretaria de Educação do Estado deveria
vir como auxílio, e infelizmente não foi assim, afirmam os professores. Contudo houveram
tentativas para a realização de reuniões, mas todas fracassaram pois não houve consenso de
horário entre os docentes.

3)Existe um consenso de todos os professores quanto ao planejamento pedagógico?
O que podemos observar é que os professores foram unânimes em afirmar a necessidade de
uma equipe de apoio pedagógico.

4) Existe um Coordenador Pedagógico para orientação dos docentes?
Segundo a vice-diretora Gerlane do Socorro dos Santos a cerca de cinco anos a escola não
conta com coordenador pedagógico, vale ressaltar que a Secretária de Educação já está ciente
da situação, porém, até agora nenhuma providência foi tomada.

5)Como se dá o planejamento das atividades escolares?
Os conteúdo são abordados de acordo com os livros da mesma ,de acordo com a vice diretora
a escola não recebe plano pedagógico.

6)Quem participa do planejamento pedagógico?
No inicio do ano a diretoria organizou uma reunião neste sentido, orientou os professores a
entregar um plano de aula referente ao período letivo, contudo, só um professor entregou algo
parecido com um plano de ensino. Os professores se organizam sozinhos na busca de
materiais metodológicos para a realização das aulas.

7)A equipe técnico-administrativa estimula o trabalho integrado na escola?



A equipe técnico-administrativa da escola conta com a diretora, vice-diretores, secretários,
contudo os mesmos apoiam algumas atividades isoladas de alguns professores.

8)A escola desenvolve projetos e/ou atividades interdisciplinares, envolvendo os
conhecimentos de todas os componentes do currículo escolar? Quais?
Não, porém, existe algum interesse isolado por parte de alguns professores de desenvolverem
atividades deste cunho, porém sem o apoio da coordenação da escola. A escola não
proporciona atividades interdisciplinares, entretanto, alguns professores realizam atividades
extra-classe em suas disciplinas, tais como: passeios georáficos, ecológicos, entre outros.

9) Sabendo que a escola é o órgão principal da formação social do cidadão, como são
trabalhados os temas transversais em relação ao currículo praticado na escola?
Os temas transversais são trabalhados em palestras realizadas na própria escola.
Recentemente, houve uma palestra sobre Sexologia.

10) Os professores recebem ou participam regularmente de Encontros de Formação
Continuada? Como isto ocorre?
Segundo os professores, a Secretaria de Educação Estadual não proporciona este tipo de
treinamento continuado á escola. Os encontros de formação que participam são oferecidos
pela Secretaria de Educação Municipal e se deve ao vínculo profissional que alguns dos
professores possuem com as instituições municipais de ensino.

11) De quantos períodos o ano letivo se constitui?
São quatro períodos letivos, a escola hoje está em calendário especial, ainda não definido,
devido a greve e reforma da mesma.

12)Como são aplicadas as provas e quantas avaliações são feitas durante o período letivo?
Os alunos são avaliados de forma tradicional, continua, e existe recuperação continua, ou
seja, a cada prova uma recuperação, três provas e três recuperações por bimestre para cada
disciplina (de acordo com relatos dos professores os alunos ou tiram Xerox com seus próprios
recursos, ou copiam do quadro).

13) A escola utiliza algum recurso de recuperação para os alunos com maiores dificuldade no
aprendizado?
Não, eles são submetidos às mesmas formas de avaliação, sem critério especial para
recuperação de alunos com maior déficit de aprendizagem.

14) Em qual intervalo de tempo o Planejamento Pedagógico acontece (anual, trimestral,
bimestral, mensal, ou outro)?
Segundo relato dos professores eles se organizam o conteúdo anualmente e dividem os
conteúdos em bimestres.

15) Como é feito o Planejamento das Aulas? O professor planeja as aulas que irá ministrar
com antecedência, ou as aulas ocorrem no “improviso”?
As aulas são planejadas individualmente por cada professor. Não há encontros entre os
professores de mesma disciplina para “combinarem” e/ou seguirem os mesmos conteúdos nas
turmas de séries iguais. Pudemos observar, ainda, que a maioria dos professores não planeja
com minúcia e antecedência sua aula; define o conteúdo que irá abordar, e pronto! Os



professores justificam este ato, através da longa experiência que possuem em sala de aula
(boa parte deles estão em sala de aula a mais de 20 anos).

16) Como a escola fiscaliza/avalia os professores á respeito da pontualidade nos conteúdos
abordados em cada disciplina?
A fiscalização dos conteúdos abordados em cada disciplina é um trabalho que cabe ao
Coordenador Pedagógico, como a escola não o possui, este tipo de acompanhamento não
ocorre!! Os professores seguem o Conteúdo Programático que as comissões de vestibular
organizam para seu Processo Seletivo e/ou provas. Portanto a única fiscalização que existe é
o diário de classe utilizado pelos professores, e o mesmo está sendo preenchido sem data.

17) Quais os recursos didáticos que a escola disponibiliza (livros, quadro negro,
retroprojetores, entre outros)?
A escola possui livros didáticos, quadro negro, giz, apagador, retroprojetores, mimeógrafos,
máquina de xerox/impressora e computadores.

18) Dos recursos didáticos que a escola oferece, qual (s) são utilizados pelos professores em
sala de aula? E, quais não são utilizados? Explique o motivo de ambas as indagações.
Em sala de aula, os professores utilizam quadro negro, giz, apagador e livros didáticos. Não
são utilizados os retroprojetores e os computadores, pois os professores não sentem-se
preparados para utilizá-los, e alguns, não sabem usá-los.

19) Todos os alunos possuem Livro Didático?
Sim, de acordo com a vice-diretora, todos os alunos da Escola possuem livros didáticos.


