
V ENCONTRO PROGRAMA DE BOLSA AUXÍLIO 
RESULTADO QUESTIONÁRIO BOLSISTAS 

 

1. Por que você decidiu fazer esse curso? 
57% para ampliar conhecimentos, aperfeiçoar o trabalho, ampliar horizontes, permanecer 
na área 
26% pelo sonho de ser educadora, gostar e acreditar na educação, gostar muito de 
criança, começou a trabalhar na creche e se apaixonou, foi o que sempre quis 
5% para ser mais útil na creche 
10% para descobrir o potencial dos recursos artísticos e porque quer trabalhar com surdos 
  
2. O curso atende as suas expectativas? 
100% sim 
  
3. As instalações da escola são adequadas?        Sim (   ) Não (   ) Se não por quê? 
95% sim      
5% não, porque falta espaço para aulas práticas, conforto e atenção da secretaria. 
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4. Os professores são dedicados?      Sim (  ) Não (  ) Se não por quê? 
95% sim      5% a maioria 
4.1. São assíduos e pontuais? Sim (  ) Não (  ) Se não por quê? 
100% sim 
4.2. Tem conhecimento da matéria? Sim (  ) Não (  ) Se não por quê? 
100% sim 
  

5. Como tem sido seu desempenho nos estudos no último ano (ou semestre) letivo? 
53% bom, muito bom e ótimo 
32% médio, satisfatório, melhorou em relação ao semestre anterior, poderia ser melhor, 
dedica-se ao máximo 
15% esforçam-se muito para entender as explicações, têm dificuldade, os professores 
conhecem o assunto, mas não explicam com clareza 
  
6. Que disciplinas ajudam você no trabalho com as crianças na creche? 
Mais de 20 disciplinas foram citadas. Com 13% das respostas, tivemos artes, jogos e 
brincadeiras, oficinas, música, educação física.  Outros 13% para Currículo e programas e mais 
13% para todas. Psicologia obteve 10% das respostas e as outras disciplinas variaram 2,7% e 
5,4% cada. 
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7. Você enfrenta dificuldades para poder estudar o conteúdo das disciplinas? 
Se sim , por quê? 
43% sim        57% não 
Porque: 20% não dominam a tecnologia do computador, demoram a entender, muita 
informação e pouco aprofundamento, distância e trajeto. 20% não tem tempo para se 
dedicar e tem dificuldades com Matemática, Filosofia. 
 
7. 1 Quais dificuldades você enfrenta para poder estudar? Horário das aulas em relação 
ao horário do trabalho. Se sim, por quê? 
5% sim        90% não      5% sem resposta 
 
7.2. Quais dificuldades você enfrenta para poder estudar? Tempo disponível para estudar 
além da escola. Se sim, por quê? 
42% sim     52% não       5% sem resposta 
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8. A escola oferece algum tipo de reforço escolar para alunos com dificuldades? 
42% sim      26% não     26% sem resposta     4% desconhece 
O que você faz para superar as dificuldades? 
47% tiram dúvidas com colegas, professores e pessoas mais experientes 
31% estudam fim de semana, leem e pesquisam 
10% têm reuniões na faculdade 
5% sem dificuldades 
 
9. Que mudanças aconteceram no seu trabalho depois que você começou a fazer esse 
curso? Por quê? 
52% dizem que a teoria colabora com a prática, mudaram a visão da educação infantil, se 
dedicam mais, superaram dificuldades 
36% acham que aperfeiçoa conhecimentos, ampliaram repertório, mais criatividade e 
novas estratégias,  melhoraram as relações interpessoais, refletem mais, mais flexíveis 
10% percebem várias mudanças, as pessoas passaram a olhá-la de outro modo, estudo é 
importante para o trabalho 
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10. Você notou mudanças no seu relacionamento com os colegas de trabalho? Se sim, 
quais? Cite exemplos. 
82% sim      10% não     5% é nova na função 
Exemplos: 52% mencionam a troca de opiniões, consultas, atividades, mais segurança 
26% citam mais compreensão, troca de conhecimento e olham os colegas com mais carinho 
10% incentivam os colegas a estudar 
  
11. Você notou mudanças no seu relacionamento com as famílias? Se sim, quais? Cite 
exemplos. 
36% sim       21% não     42% entendeu sua própria família  
Os que responderam sim citaram exemplos como: trabalha com clareza, os pais veem como 
educadora e não como tia, pedem orientações, tem melhor diálogo, ampliou o olhar para 
todos.  
  
12. Você tem em casa espaço adequado para estudar? 
63% sim     36% não  
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13. Você tem computador em casa? Se sim, com acesso a internet? 
73% sim     26% não     7% com computador sem internet 
  
14. O que você espera do Programa de bolsa auxílio do Instituto Girassol? 
47% ajuda no orçamento 
42% ampliar horizontes, troca de experiências, crescer profissionalmente 
10% participar do programa, criar laços de amizade 
  
15. Você gostaria de fazer algum pergunta que não fez? 
5% sim        63% não      31% sem resposta 
A pergunta foi sobre documentos que precisa apresentar. 


