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Questionário para professor (a) e coordenador (a) pedagógico. 

Você está recebendo um questionário contendo questões abertas e 

fechadas, visando possibilitar uma pesquisa acerca da sexualidade na 

escola, cujo objetivo será verificar como os educadores estão conduzindo o 

processo da sexualidade humana na escola. 

Certos de suas colaborações, desde já agradecemos. 

Ajax Pinto Mota  

Jaime Silva Pinheiro 

Graduandos da UFRA. 

 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO: 

 

1- Nas respostas fechadas, marque apenas com (x) os espaços; 

2- Nas respostas abertas procure ser claro e objetivo. Expresse o que 

realmente você pretende dizer. Lembre-se, a ética na pesquisa é 

fundamental. Sua identificação não será divulgada, apenas os resultados. 

3- Não deixe espaços sem preencher. O sucesso da pesquisa depende de 

suas informações. 

4- Lembre-se, o questionário deve ser respondido por você, pois suas 

respostas facilitarão a compreensão do objeto da pesquisa, que trata da 

formação docente; 

5- Os questionários deverão ser entregues aos pesquisadores em data 

previamente acordada; 

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO I – INFORMAÇÕES PESSOAIS E PROFISSIONAIS. 

01- Idade:___________ anos. 



02- Sexo: __________________________. 

03- Local de trabalho: ___________________________________________. 

04- Grau de escolaridade: 

Magistério (      ) 

Graduado (       ) 

Especialização (      ) 

Mestrado (      ) 

Doutorado (      ) 

Pós-Doutorado (      ) 

SEÇÃO II- PERGUNTAS ABERTAS. 

01- Quais as concepções da escola, e dos educadores acerca da 

sexualidade humana? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

02- Como a escola está orientando as questões da sexualidade humana dos 

seus educandos? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

03- Você já participou de curso de formação na área da sexualidade? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

04- Houve alguma situação que envolvesse a sexualidade em sala de aula? 



_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

05- Para você qual o motivo que levaria os alunos a apresentarem esses 

comportamentos em sala de aula? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

06- Você está capacitado (a) para tirar as dúvidas dos alunos acerca da 

sexualidade? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

07- De que forma as ações de sexualidade estão sendo conduzidas na sala 

de aula e na escola em geral?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

08- Que contribuições você vem ofertando aos seus educandos para um 

esclarecimento acerca do tema pesquisado? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 



 

 

 


