ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE CAMAÇARI

FAMEC – Faculdade Metropolitana de Camaçari
NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO – NAP

Coordenação: Profª Lucydalva Oliveira Brandão
Questionário para Alunos
Data: _____/______/______
Nome_____________________________________________________________
Idade___________ Telefone de contato:______________ Celular:_____________
E-mail:____________________________________________________________
Graduação que está cursando___________________________________________
Semestre______ Turno_____________ Semestre de ingresso no curso___________
Trabalha? ( ) sim ( ) não
Empresa __________________________________________________________
Cargo / Função _____________________________ Horário _________________

Por favor, responda as questões a seguir:
1. Marque as opções de acordo com suas necessidades nesta instituição.
( ) Ajuda Pessoal (Psicopedagógico)
( ) Ajuda Pessoal (Psicológica)
( ) Modificações/melhorias no espaço físico
( ) Assistência dos professores
( ) Assistência do Coordenador
( ) Assistência administrativa/organizacional (secretaria, apoios, etc.)
( ) Outras (Especifique)_______________________________________________
__________________________________________________________________
2. Quais das dificuldades mencionadas abaixo você encontra na sala de aula:
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)

Dificuldades de Aprendizagem
Dificuldades de leitura
Dificuldades de escrita
Dificuldades com a matemática
Freqüência baixa
Problemas de Relacionamento entre colegas
Problemas de relacionamento com Professores
Manejo de Classe pelos professores
Indisciplina
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( ) Evasão das aulas
( ) Evasão do curso (trancamento)
( ) Atenção
( ) Cansaço (por ter que trabalhar e estudar)
( ) Outras (quais?)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. De quais recursos didáticos os professores mais se utilizam em sala de aula?
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
3.1. Que outros recursos você acha que poderiam ser utilizados?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. Você já fez algum acompanhamento com algum desses profissionais?
( ) Fonoaudiólogo (problemas relacionados à fala)
( ) Psicológico (problemas afetivo-emocionais)
( ) Psicopedagógico (problemas de aprendizagem, problemas para apresentar
seminário e trabalhos oralmente, dificuldades de conciliar trabalho, estudo e
família, problemas de leitura, escrita, matemática, etc.)
( ) Outros (especifique)
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4.1. Gostaria de fazer? Se sim, Por quê?
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4.2. Qual o seu tempo disponível, para o atendimento inicial, nas noites de segunda,
quinta e sexta-feira?
Horários:_________________________________________________________
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5. Dê sugestões de temas para serem trabalhados com os alunos da sua turma no
Núcleo de Apoio Psicopedagógico:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6. Você gostaria de fazer algum comentário, observação ou pergunta a respeito da
intervenção do Psicopedagogo nesta instituição de ensino?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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