
   

Nome:

_________/__________/____________

Número de irmãos: 1 (        ) 2   (         ) 3  (         ) 4  (         ) 5  (         ) mais de 5 (         )

Endereço:

Religião:

Sim Não Às vezes

2. Na coluna da esquerda há algumas perguntas. Responda as perguntas marcando um X no campo da coluna 

da direita.

QUESTIONÁRIO DO PROFESSOR

             Você foi convidada a participar da pesquisa "História do Brasil e passado escravista: um estudo em sala de 

aula". Preencha os campos abaixo e, em caso de dúvidas, pergunte à pesquisadora.

Data de nascimento:

Nome da mãe:

Nome do pai:

1. Identificação

4) Você acredita que a História deva levar o estudantes a compreenderem 

melhor sua realidade?

5) Você considera o livro didático de História  que usa de boa qualidade?

6) Você  se dedica mais ao ensino de História do Brasil do que ao ensino de 

História Geral?

7) Você aprova a abordagem de História do Brasil no livro didático adotado 

pela escola?

Caso queira dar maiores explicações sobre alguma resposta dada acima, utilize esse espaço.

Respostas
Perguntas

1) Você gosta de seu ambiente de trabalho?

2) Você procura se atualizar profissionalmente?

3) Você gosta de ser professora?



   

3. Queremos saber também um pouco sobre sua família. Como ela é formada? Você tem pai e/ou mãe vivos? 

Você tem irmãos? É casada? Tem filhos? Escreva um pouco sobre sua história de vida familiar. Fique a vontade 

para relatar algum caso que considere importante.

4. Sua vida profissional também nos interessa. Conte-nos um pouco sobre como escolheu ser professor de 

História, onde e quando se formou e como tem sido esses anos de profissão docente. Fique a vontade para 

relatar casos que considere importantes.



   

Redes Sociais (Facebook, Twitter, Orkut, Linkedln etc.)  (          )

Telejornal (          )

Revistas populares (Veja, Época etc.)   (          )

Novelas (          )

Leitura de livros e revistas especializadas (          )

Navegar em sites de compras na internet (          )

Teatro (          )

Cinema (          )

Visitar parentes (          )

Ficar em casa com a família (          )

Encontrar com os amigos (          )

Praticar esportes (          )

Jogar jogos de azar (          )

Ir a cultos religiosos (          )

Ouvir/tocar música (          )

Outro não listado: _____________________________________________________ (          )

6. Gostaríamos de saber também sobre seus hábitos de entretenimento.  Enumere abaixo as opções de 

entretenimento em grau de prioridade em sua vida. Logo, o número 1 será atribuído para seu entretenimento 

favorito e o número 15 será atribuído para aquele que você menos aprecia.

5. Gostaríamos de saber sobre as origens culturais e étnicas de sua família.                                                                        

A) Qual é a sua identidade étnico-cultural (negro, indígena, branco, pardo, oriental etc.)? 

B) Conte-nos um pouco sobre a origem étnico-cultural de sua família.


