Avaliação do curso Treino Social 14+ PRE
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









ABCDEFG...

Estou
completamente
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) Sua idade:

____ anos.

3) Seu sexo:

feminino 

masculino 

4) Você trabalha em um/uma: (SE FOR O CASO, PODE MARCAR MAIS DE UMA OPÇÃO)
Clube

Projeto esportivo governamental
Escola

Projeto esportivo particular
ONG(Organização Não Governamental) 
Escolinha
Outro:_____________________






Há quantos anos? ___________
5) Qual é a qualificação/formação que você tem?
Ensino fundamental
Ensino médio
Outro:____________





Mestrado
Ensino Profissional




Doutorado
Ensino Superior

6) Com quem você trabalha? (PODE MARCAR MAIS DE UMA OPÇÃO)
Com
meninas 
Eles/elas tem 6 até 10 anos 

meninos 
11 até 14 anos 

Mais que 14 anos 

7) Em media, quantos crianças/adolescentes participam por aula/sessão?
 1-10

 11-20

 21-30

 31-40

 Mais que 40

8) Com que frequencia você administra atividades esportivas?
 Diariamente
 1 vez por mês

 2 ate 4 vezes por semana  1 vez por semana
 Somente durante as férias  Nunca




9) Quais são as habilidades que os jovens devem aprender durante os treinos?
Não é
importante

Habilidades técnicos
Habilidades táticos
Habilidades físicos
Habilidades pessoais/emocionais
Habilidades sociais







Pouco
importante







Mais ou
menos

Importante

Muito
importante



















10) 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

















































































11) Quais espectativas você tem para o curso? Quais aspectos e conteúdos do curso vão ser 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
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