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 Dossiê socioantropológico; 

 

 Bolsistas do Programa Institucional de Bolsa a 

Iniciação á Docência-PIBID; 

 

 Intuito de resgatar a história do da escola, 

além de recuperar a identidade e aproximar a 

comunidade dessa vivência.   



 Descrever a percepção de estudantes da 

Educação de Jovens e adultos do Instituto 

Estadual de Educação Bernardino Ângelo, 

sobre o ambiente escolar. 

 

 



Pesquisa 

Qualitativa 

Questionários 



 Estudantes da Educação de Jovens e Adultos: 

 

  Ensino Médio; 

 

  Ensino Fundamental séries finais. 



Por que a escolha desta escola? 

 

• Pelo ensino com qualificação, professores são muito 
bons e comprometidos, pela localização da escola e 
por poder concluir um ano letivo em meio ano.  

 
O que a escola proporciona aos alunos? 

 

• Ambiente agradável, com uma educação de 
qualidade e refeição saudável.  

 

 

  



Vocês utilizam os recursos da escola: sala de 
multimídias, biblioteca, quadra, entre outros?  

 

• Quadra de esportes para as aulas de Educação 
Física, a sala de multimídias é utilizada às vezes e 
não utilizam a sala de informática; 

 

Se pudesse modificar a escola o que modificaria? 

 

• A quadra de esportes de forma que ela fosse coberta, 
os computadores, o horário de intervalo, o bar da 
escola e a acessibilidade para cadeirantes; 

 



Gostaria que houvesse um laboratório de Ciências? 
Por quê? 

• Sim, seria diferente e interessante aprender as 
disciplinas desenvolvendo experiências; 

  

Quantas pessoas moram com você e quais são as 
pessoas? 

• Maioria mora com pai, mãe ou filhos; 
 

Quais hábitos você costuma ter? Gosta de ler, ouvir 
música, olhar filme, acessar a internet entre outros? 
Quais? 

• Escutar música, ler, dormir, olhar filme, acessar á 
internet e sair.  

 



 Incentivo financeiro para manutenção e 
ampliação de sua estrutura física; 

 
 Finalização da obra da quadra poliesportiva; 

 
 Manutenção da sala de informática e 

construção de um laboratório de Ciências; 
 
 Estudantes reconhecem o esforço e a 

dedicação que a escola tem perante uma 
educação de qualidade, com profissionais 
engajados no processo de ensino. 

  



A Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES) - 

pelo apoio financeiro. 
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