Questionário curso Treino Social, 2015

Prezado(a) participante,
este é um questionário anônimo. Por favor, responda às perguntas como descrito abaixo:
- A sua resposta deve ser marcada com o X:
- Nos espaços com linhas você pode escrever a sua resposta: ___________
- Nas perguntas com escala, você pode escolher um quadrado entre “não estou de acordo” e
“estou completamente de acordo”. Quanto mais próximo de um ou de outro, significa o seu
nível de aceitação à informação. Por exemplo:

Não estou
nada de
acordo

Não estou
de acordo

Não sei

Estou de
acordo

Estou
completame
nte de
acordo

ABCDEFG...
No caso de você ter perguntas, por favor, contate alguém da nossa equipe.

Seção 1 – O/A participante
1) Sua idade:

____ anos.

2) Seu sexo:

feminino

masculino

3) Você trabalha em um/uma: (SE FOR O CASO, PODE MARCAR MAIS DE UMA OPÇÃO)
Clube
Projeto esportivo governamental
Projeto esportivo particular
Escola
ONG(Organização Não Governamental)
Escolinha
Outro:_____________________
Há quanto tempo? ___________
4) Qual é a qualificação/formação que você tem?
Ensino fundamental
Ensino médio
Ensino Profissional
Ensino Superior

Mestrado
Doutorado
Outro:____________

5) Qual são os temas sociais importantes para o seu trabalho? (SE FOR O CASO, PODE
MARCAR MAIS DE UMA OPÇÃO)
Gênero
Meio Ambiente
Saúde

Cultura da paz
Outro(s):____________

6) Com quem você trabalha? (SE FOR O CASO, PODE MARCAR MAIS DE UMA OPÇÃO)
Com
meninas
meninos
Eles/elas tem
6 até 10 anos
11 até 14 anos
Mais que 14 anos

7) Respeito a seus educandos: Escolha um quadrado para indicar se...
Não
estou
nada de
acordo

Não
estou de
acordo

Não sei

Estou
de
acordo

Estou
completamen
te de
acordo

as crianças lhe procuram para pedir
conselhos ou contar coisas ocorridas
em seu dia a dia.
as crianças lhe têm como
referencial.
você costuma repreender o
participante na frente de todos.
você distribua tarefas que chamam a
criança a responsabilidade.
você realiza reuniões o eventos com
os pais.
você busca acompanhar o
desempenho escolar dos seus
educandos.

Seção 2 – O curso
8) Respeito á organização do curso: Escolha um quadrado para indicar se você está de
acordo.

Não
estou
nada de
acordo

Não
estou de
acordo

Não sei

Estou
de
acordo

2
Estou
completament
e de
acordo

O curso atingiu as minhas
expectativas.
Eu gostei do trabalho dos
facilitadores.
O local do curso foi adequado.
Tenho suficiente sabidura dos temas
sociais.
Eu aprendi novas técnicas de futebol.
Com o material q tenho eu posso
realizar o treino social.
Sinto preparado de transmitir temas
sociais pelo futebol aos educandos.
Eu acho que o futebol pode fomentar
habilidades sociais.
O curso me ajudou a melhorar o meu
trabalho com as crianças.
O treinador precisa mais habilidades
técnicas que sociais.
9) Que você mais gostou do curso?
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________

Por favor, explica brevemente porque lhe gostou mais esta parte:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________
10) Que coisas faltaram? O que mudaria ou melhoraria?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________
11) Respeito á apostila: Escolha um quadrado para indicar se você está de acordo.

Não
estou
nada de
acordo

Não
estou de
acordo

Não sei

Estou
de
acordo

Estou
completament
e de
acordo

O formato da apostila e útil.
A apostila envolve todos aspectos
relevantes.
Com a apostila foi facil preparar e
guiar um treino social.

Seção 3 – O futuro
12) Que impacto você espera que tem o treino social com as crianças com as quais trabalha?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

13) Quais são os obstáculos que poderiam ocorrer na aplicação do treino social?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
14) Que apoio além de material você precisa para poder aplicar o treino social?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
15) Você está interessado no curso de continuação?

sim

não

O curso de continuação deveria tartar
de:________________________________________________
_________________________________________________________________________
16) Outros Commentarios:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________

3

