Avaliação do curso Treino Social 14+ POST
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:

ABCDEFG...

Não estou
nada de
acordo


Não estou de
acordo

Não sei

Estou de
acordo







Estou
completament
e de acordo


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

Seção 1 – O/A participante
1) O meu code: _______________________
2) Escolha um quadrado para indicar se você está de acordo.

Os adolescentes procuram para pedir conselhos ou
contam coisas ocorridas em seu dia a dia
Os adolescentes lhe têm como referencial.
Você valoriza a opinião dos todos os adolescentes.
Você distribua tarefas que estimula a responsabilidade.
Você realiza reuniões ou eventos com os pais.
Você busca acompanhar o desempenho escolar dos
seus educandos.
Eu sei como transmitir habilidades socioemocionais
pelo futebol aos educandos.
Eu acho que o futebol pode fomentar habilidades
sociais.

Não estou
nada de
acordo

Não
estou de
acordo

Não
sei

Estou
de
acordo

Estou completamente
de acordo


































































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

O curso atingiu as minhas expectativas.
Eu gostei do trabalho dos facilitadores.
O local do curso foi adequado.
Tenho suficiente sabidura dos competencias e
habilidades.
Eu conheci novas atividades de futebol e quero aplicarlhes.
Com o material que tenho eu posso realizar o treino
social.
Sinto preparado de transmitir habilidades
socioemocionais pelo futebol aos educandos.
Eu acho que o futebol pode fomentar habilidades sociais.

Não estou
nada de
acordo

Não
estou de
acordo

Não
sei

Estou
de
acordo

Estou completamente
de acordo







































































O curso me ajudou a melhorar o meu trabalho com os
adolescentes.
Eu consigo organizar e realizar as minhas aulas de forma
mais eficiente.
O curso meu ofereceu a oportunidade de participar
ativamente.































4) Quais aspectos/conteúdos do cursos foram mais relevante para o seu trabalho?

Orientações sobre o trabalho com adolescentes
Os jogos especiais
Os jogos esportivos (iniciais, analíticos e
situacionais)
Orientações sobre o trabalho com habilidades
socioemocionais no futebol
A troca de experiencia com os outros
participantes

Não é
relevante

Pouco
relevante

Mais ou
menos

relevante

Muito
relevante














































5) Que coisas faltaram? O que mudaria ou melhoraria?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6) Respeito á apostila: Escolha um quadrado para indicar se você está de acordo.

O formato da apostila e útil.
A apostila envolve todos os aspectos relevantes
para poder planejar e aplicar um treino com
conteúdos socioemocionais.
O formato fichario da Apostila 14+ é melhor que
o formato livro da apostila 6-12 anos.

Não estou
nada de
acordo

Não estou
de acordo

Não sei

Estou de
acordo

Estou completamente
de acordo































Seção 3 – O futuro
7) Você se sente preparado para aplicar os novos conhecimentos e atividades esportivas com os seus
alunos?
 Sim
 Não
Explice:______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8) Que apoio além de material você precisa para poder aplicar o treino social?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
9) Você está interessado em uma ferramenta online?
sim 
não 
A ferramenta online deveria tratar de:___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
10) Outros Commentarios:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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