
 

Pesquisa do Programa Observatório da Educação – OBEDUC/UFES 

FORMAÇÃO 

Aplicação do Formulário para Diagnóstico da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no 

Espírito Santo Levantamento do Perfil dos Sujeitos da EJA 

 

CAMINHO METODOLÓGICO: 

A pesquisa estará retomando a aplicação do questionário de perfil na Escola Estadual de 

Ensino: EEEFM “Hildebrando Lucas” – Ensino Médio – no turno noturno 

APLICAÇÃO:  

Dias: 26 e 27 de novembro  

Horário: 18h às 21h 

Ensino Médio: 

I. Se apresentar como membro do grupo de pesquisa OBEDUC/UFES para a 

pedagoga do noturno Professora Rose Candeia.  

II. Explicar a pesquisa nas turmas: Ressaltar o objetivo da pesquisa que busca 

conhecer quem são os estudantes da EJA no ensino fundamental e médio nos 

municípios de Vitória e Serra, no Ifes e no Estado nessa escola, por ser uma 

escola de referência na oferta da EJA na rede Estadual. Esperamos que os 

resultados nos ajude a  propor melhorias para a Educação.  

III. Termo de Consentimento (ler e recolher assinaturas); Ressaltar que é anônimo e 

que a participação é voluntária.  

IV. Entregar os questionários para início do preenchimento, se colocar à disposição 

para esclarecimentos, dúvidas. 

V. Caso tenha algum aluno especial buscar apoio do estagiário que acompanha o 

aluno na rede ou alguém responsável para responder o questionário; 

VI. Elaborar um relatório que registre: a) Turma, b) número de alunos matriculado 

na turma, c) número de alunos presentes durante a aplicação, d) número de 

alunos que responderam ao questionário, e) data de aplicação, f)  responsáveis 

pela aplicação dos questionários na turma, g) Como foi a aplicação registrando 

procedimento e qualquer ocorrência  que  mereça destaque, h) observar e 

registrar as dificuldades no preenchimento apontando as questões e as dúvidas 

apresentadas pelos estudantes. 

 

 



 

 

Pesquisa do Programa Observatório da Educação – OBEDUC/UFES 

Escola Estadual de Ensino: EEEFM “Hildebrando Lucas” – Ensino Médio – 

noturno 

Responsável pela Aplicação  

Turma  

Data de Aplicação  

Nº de Alunos matriculados  

Nº de alunos presentes  

Nº de alunos que responderam ao 

questionário 

 

Entregue   

 

Os envelopes contendo os questionários deverão ser devolvidos ao NEJA. Solicitamos o 

registro no formulário disponível no NEJA que comprove a entrega do material.  

 

 

Prezada Edna, 

 
Segue o quantitativo de alunos de cada turma da EJA Noturno para aplicação do questionário. 

 
4ª feira: 1ª etapa A= 20 alunos; 1ª etapa B= 19 alunos; 1ª etapa C= 20 alunos; 2ª etapa A= 

26 alunos. 
 

5ª feira: 2ª etapa B=32 alunos; 3ª etapa A= 38 alunos; 3ª etapa B= 37 alunos. 
 
Atenciosamente, 

Ana Elisa C. dos Santos 
Diretora Escolar, EEEFM Hildebrando Lucas 

Av. Maruípe, nº 1455, Maruípe, Vitória- E.S. 

(27) 3100-7827 



 

Pesquisa do Programa Observatório da Educação – OBEDUC/UFES 

FORMAÇÃO 

Aplicação do Formulário para Diagnóstico da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no 

Espírito Santo Levantamento do Perfil dos Sujeitos da EJA 

 

CAMINHO METODOLÓGICO: 

A pesquisa estará iniciando  a aplicação do questionário de perfil na Escola Municipal 

de Serra: EMEF “Valeria Maria” – Ensino Fundamental– no turno noturno 

APLICAÇÃO:  

Dias: 26 e 27 de novembro  

Horário: 18h às 21h 

Ensino Fundamental: 

VII. Se apresentar como membro do grupo de pesquisa OBEDUC/UFES para a 

pedagoga do noturno Professora Rose Candeia.  

VIII. Explicar a pesquisa nas turmas: Ressaltar o objetivo da pesquisa que busca 

conhecer quem são os estudantes da EJA no ensino fundamental e médio nos 

municípios de Vitória e Serra, no Ifes e no Estado nessa escola, por ser uma 

escola de referência na oferta da EJA na rede Estadual. Esperamos que os 

resultados nos ajude a  propor melhorias para a Educação.  

IX. Termo de Consentimento (ler e recolher assinaturas); Ressaltar que é anônimo e 

que a participação é voluntária.  

X. Entregar os questionários para início do preenchimento, se colocar à disposição 

para esclarecimentos, dúvidas. 

XI. Caso tenha algum aluno especial buscar apoio do estagiário que acompanha o 

aluno na rede ou alguém responsável para responder o questionário; 

XII. Elaborar um relatório que registre: a) Turma, b) número de alunos matriculado 

na turma, c) número de alunos presentes durante a aplicação, d) número de 

alunos que responderam ao questionário, e) data de aplicação, f)  responsáveis 

pela aplicação dos questionários na turma, g) Como foi a aplicação registrando 

procedimento e qualquer ocorrência  que  mereça destaque, h) observar e 

registrar as dificuldades no preenchimento apontando as questões e as dúvidas 

apresentadas pelos estudantes. 

 

 



 

Pesquisa do Programa Observatório da Educação – OBEDUC/UFES 

Escola Municipal de Ensino: EMEF “Valeria Maria” – Ensino Fundamnetal – 

noturno 

Responsável pela Aplicação  

Turma  

Data de Aplicação  

Nº de Alunos matriculados  

Nº de alunos presentes  

Nº de alunos que responderam ao 

questionário 

 

Entregue   

 

Os envelopes contendo os questionários deverão ser devolvidos ao NEJA. Solicitamos o 

registro no formulário disponível no NEJA que comprove a entrega do material.  

 

 

 

 


