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Implementado no início da década de 1990 em mais de cinqüenta municípios do 
estado do Rio de Janeiro, o Curso de Atualização de Professores para Escolas de 
Horário Integral pretendia capacitar professores recém–formados a trabalhar nos 
Centro Integrado de Educação Pública (CIEP). O curso contou com a participação de 
mais de seis mil profissionais, que foram denominados bolsistas por receberem 
uma bolsa auxílio da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) durante o 
período de realização do curso. Esse curso foi dividido em três módulos, de 640 
horas cada, sendo realizado dentro dos próprios CIEPs. A pesquisa Construção de 
compromisso com a Educação pública: fatores mobilizados pelo Curso de 
Atualização de Professores para Escolas de Horário Integral e/ou pelo curso de 
formação de professores procurou mapear onde se encontravam esses ex–bolsistas 
no município de São Gonçalo. Posteriormente, levantou–se aspectos 
socioeconômicos de cada participante e questões a respeito da formação docente, 
educação pública e motivos para se tornar professor, para traçar representações 
sociais das ex–bolsistas sobre sua formação. O presente trabalho é um pequeno 
recorte da pesquisa citada e objetiva realizar uma comparação entre os cursos da 
formação inicial de formação em serviço desses professores analisando a 
representação dos mesmos a respeito desse assunto, obtida através da 
tematização dos grupos focais realizados com esses ex–bolsistas.  

Resumo 

 

FORMAÇÃO DOCENTE, REPRESENTAÇÃO SOCIAL, ESCOLA DE HORARIO INTEGRAL. 
Palavras-chave: 

 

•Ø      

O Curso de Atualização de Professores para Escolas de Horário integral surge para 
capacitar os professores que viriam a trabalhar nos CIEPs, escola que foi idealizada 
por Darcy Ribeiro e concretizada quando Leonel Brizola assume o governo do 
Estado do Rio de Janeiro. 

Introdução: 

A escola que oferecia educação em horário integral e tinha como intuito integrar a 
comunidade nas atividades dirigidas ministradas nesse estabelecimento, precisava 
oferecer um treinamento especifico pra os profissionais que iriam integrar a equipe 
dos CIEPs. 

Além de oferecer cursos para diretores e animadores culturais, os professores do 1° 
segmento de ensino foram o foco principal do curso, que buscava instituir 
construtivismo como método de ensino, foi dividido em três módulos e ofereceu a 
seus participantes uma bolsa de estudos durante todo o período de realização do 
curso. 

  

•Ø      O CIEP 

   



Ao tomar Memória (1995) como base de estudos, entende-se que o projeto do CIEP 
foi retomado em 1991 por Brizola já que ele tinha sido interrompido cinco anos 
antes, época que seu criador, Darcy Ribeiro ocupava o cargo de vice-governador. 

Apenas três anos depois de retomar o projeto, Brizola concretiza a obra de mais de 
400 CIEPs, todos oferecendo uma permanência na escola de oito horas por dia e 
durante esse período os alunos recebiam quatro refeições. O Programa Especial de 
Educação (PEE) oferecia milhares de vagas em modalidades como educação a 
distância, o ciclo básico de ensino e ginásio. 

Como se tratava de um projeto bastante grandioso, foi criada uma Secretaria 
Extraordinária para ficar responsável exclusivamente de dar andamento aos 
projetos existentes nos CIEPs. Essa Secretaria foi dividida em diversas áreas, cada 
uma responsável por um plano especifico; foram elas: videoeducação, estudo 
dirigido, alunos residentes, material didático, animação cultural, saúde. Todas essas 
coordenações, secretarias apesar de estarem separadas, deveriam trabalhavam de 
forma integrada para poder concluir seus objetivos em todos os CIEPs recém-
criados, e todos os CIEPs que entrassem em funcionamento deveriam trabalhar de 
maneira padrão de acordo como previa o Programa Especial de Educação. 

Como o CIEP representava uma nova estrutura de escola, foi necessário também 
oferecer um treinamento específico aos profissionais que iriam assumir o cargo de 
diretor, dessa maneira a Secretaria ofereceu um treinamento de 80 horas tanto 
para diretores gerais como adjuntos. 

O horário integral não foi obrigatório em todas as séries de ensino oferecidas nos 
CIEPs; no Ginásio Público o aluno poderia optar por estudar de manhã ou à tarde; 
para poder continuar trabalhando,  o projeto de Ginásio Público consistia em 
oferecer o ensino médio e as quatro últimas séries do ensino fundamental em 
apenas cinco anos. 

Se durante o período da manha e da tarde o CIEP era ocupado pelos alunos que 
freqüentavam o horário integral, à noite quem freqüentava as aulas eram os alunos 
de educação a distancia e do programa de Educação Juvenil, este último pretendia 
alfabetizar jovens com idade até 14 anos. 

A biblioteca dos CIEPs era outro sistema que também se apresentava de maneira 
diferenciada das escolas comuns, pois permaneciam abertas ate às 21 horas e 
ainda abriam aos fins de semana para atender a comunidade.  

O projeto dos CIEPs previa, também, atendimento médico para seus alunos, por 
isso o quadro de profissionais da escola contava com enfermeiros, dentistas e 
médicos. Os animadores culturais também faziam parte da escola e, segundo 
Memória (1995), eles possuíam um papel fundamental na educação dos alunos dos 
CIEPs: 

  

"O trabalho desses animadores foi vital apara a integração das diversas atividades 
programadas da comunidade como os CIEPs. Suas atividades incluíam 3 tempos 
semanais com cada turma e um trabalho programado com a comunidade aos 
sábados e domingos. Sua responsabilidade maior foi o resgate das raízes culturais 
nas áreas em que atuavam, trabalhando com teatro, música, poesia, literatura, e 
artes plásticas, de acordo com suas próprias vocações ou seus talentos específicos. 
Peças de teatro foram montadas com textos produzidos pelo trabalho interado da 



saúde, professores e alunos para a divulgação e assimilação de Campanhas de 
Saúde, estimulo à leitura etc."(p 36)  

  

O aluno residente foi outro projeto adotado nos CIEPs. Nele a criança ou 
adolescente, que por algum motivo não pudesse conviver com sua família, seria 
encaminhado para residir no CIEP em um período de tempo no qual seus familiares 
seriam acompanhados para que a criança um dia tivesse a oportunidade de poder 
regressar ao convívio familiar. Durante a sua estadia no CIEP, essas crianças 
conviveriam em um grupo com no máximo 24 pessoas sendo cuidadas por um 
casal social, que geralmente eram pais de alunos da escola que se encontravam na 
mesma faixa etária dos alunos residentes. 

  

•Ø      O CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE PROFESSORES DE ESCOLAS DE 
HORARIO INTEGRAL 

Objetivando preencher o quadro de professores dos CIEPs, a UERJ e a Secretaria de 
Estado Extraordinária de Programas Especiais (SEEPE) formam uma parceria e 
criam o Curso de Atualização para professores de escolas de Horário Integral, 
voltado para professores que tivessem se formado em nível médio entre os anos de 
1987 a 1992. O curso, que foi oferecido para mais de 54 municípios do estado do 
Rio de Janeiro, adotou como critério de seleção dos candidatos duas provas, uma 
de redação e outra de matemática, esta valia 4,0 pontos e aquela 6,0 pontos, os 
alunos não poderiam tirar zero na prova de matemática. Participaram da seleção 
um total de 22.118 candidatos, todavia foram considerados aptos para ingressar no 
curso apenas 6.426 professores. 

   

O curso ocorria dentro dos próprios CIEPs, o aluno optava pela escola mais próxima 
da sua residência. Com duração de oito horas diárias que se dividiam em três horas 
de aulas teóricas e cinco horas lecionando nos CIEPs coordenados por um professor 
orientador (P.O). O curso teve a duração de um ano e meio, organizado em três 
períodos e os alunos que participaram foram denominados de bolsistas, pois 
durante o período de estudos receberam uma bolsa no valor de dois pisos salariais 
de um professor do Estado paga pela UERJ. 

A parte teórica do curso era composta por estudos de atualização referentes a 
matemática, língua portuguesa, ciências, geografia e historia. Compunham ainda as 
atividades dos bolsistas leituras variadas e uma discussão sobre temas da área 
pedagógica. do arquivo pertencente a biblioteca do CIEP. 

De acordo com Mauricio (1995) temos uma idéia ainda mais ampla dos estudos 
oferecidos no curso: 

•·         Uma fundamentação científica visando a compreensão do processo pelo 
qual a criança aprende; 

•·         Estudos referentes a pratica educativa na escola de horário integral, no que 
se refere ao planejamento, atividades integradas e avaliação continuada; 



•·         Um núcleo integrado de Língua Português, Matemática, Ciências Naturais, 
Ciências Sociais e Artes para o desenvolvimento de atividades que possibilitem a 
atualização teórico-prática nessas áreas de conhecimento, no que tange ao ensino 
no ciclo básico numa perspectiva construtivista e sociointeracionista; 

•·         Um instrumental teórico básico para pensar e repensar a cultura, numa 
perspectiva abrangente que supere preconceitos; 

•·         Questões relativas a saúde, de forma a possibilitar o entendimento do 
processo saúde-doença como decorrente das condições socioeconômicas e culturais 
da população e que tem, no Núcleo de Saúde do CIEP, uma possibilidade concreta 
de realização de ações educativas; 

•·         Fundamentação básica em Educação Física que possibilite uma 
compreensão do trabalho com o corpo na formação e educação da criança; 

•·         Videoeducação, para que esse professor possa conhecer formas de 
trabalhar com televisão e vídeo, numa perspectiva critica e criativa; (p.186) 

  

Os bolsistas eram avaliados através de um relatório realizado por cada dupla que 
assumia a docência em turma. Eram atribuídos conceitos como A, B,C ou D aos 
relatórios. Os professores que obtivessem conceito D eram convidados a refazê-lo. 
No final do curso foram entregues 6.088 certificados de conclusão e esse certificado 
valeu como titulo na prova que foi realizada pelo Estado para professor docente II, 
onde, num total de 30.582 inscritos, o número de aprovados que concluíram o 
curso foi 10% maior do que aqueles que não o fizeram. 

  

•Ø      METODOLOGIA 

A primeira atividade a ser realizada pela pesquisa foi fazer um levantamento de 
quantos CIEPs existiam na cidade de São Gonçalo; encontramos um total de 38 
escolas, porém privilegiamos por trabalhar com oito escolas apenas, pois onze 
escolas tinham se integrado a rede municipal de ensino, uma se encontrava 
desativada e as outras trabalhavam com todo o ensino fundamental ou o ensino 
médio, o que não se enquadrava no foco da pesquisa e por isso foram descartadas. 

   

Após esse levantamento, se realizou-se uma visita a essas oito escolas, onde se 
encontravam 41 ex-bolsistas; nessa visita foi entregue a cada professor uma ficha 
a ser preenchida pelo mesmo, que era dividida em duas partes: entre um 
questionário socioeconômico e uma associação de idéias para os entre temas como 
educação pública, fatores para virar professor, curso normal e curso do CIEP. Na 
primeira etapa do questionário o ex-bolsista respondia sobre sua idade, o ano em 
que permaneceu no curso do CIEP, se ingressou na graduação, que curso superior 
foi escolhido entre outras temáticas. 

Na segunda parte do questionário, se utilizou o conceito de para a associação de 
idéias, onde o professor tinha que preencher as lacunas com quatro palavras que 
vinham a sua cabeça sobre o tema abordado e logo em seguida pedia-se uma 
justificativa do porquê da escolha daquelas palavras. A primeira palavra em ordem 



de importância deveria ser marcada com um asterisco, a segunda com dois e a 
terceira e quarta palavra não deveriam ser marcadas. 

Os resultados obtidos foram todos tabulados em planilhas onde constatamos que 
todos os 41 professores eram do sexo feminino, a maioria se encontrava dividida 
na faixa etária dos 31 aos 35 anos, sendo 61% delas casadas. Desse total, 36 
residem atualmente no município de São Gonçalo, contudo apenas 28 nasceram na 
cidade. 35 delas possuem parente professor sendo que oito delas contam com a 
própria mãe exercendo a licenciatura. 

28 também foi o número de professoras que ingressaram em um curso de nível 
superior, a maioria optou por pedagogia ou letras, porém apenas 1/3 delas 
conseguiu terminar a graduação. Das concluintes 1/3 ingressou em um curso de 
pós-graduação dessas só uma desistiu. 

Abaixo as planilhas com os resultados tabulados: 

Anexo 1 

Anexo 2 

Anexo 3 

Anexo 4 

  

•Ø      RESPOSTAS DOS BOLSISTAS 

Abaixo um quadro informando o número do CIEP e a quantidade de bolsistas 
encontrada em cada escola, em seguida as respostas tabuladas nas temáticas curso 
normal e curso do CIEP. 

   

Anexo 5 

  

Curso normal: 

CIEP 041: Nenhuma palavra se repetiu nesta categoria. As justificativas ficaram 
divididas em entre vontade de alfabetizar e as amizades feitas no curso. 

CIEP 236: As palavras sonho e amizade foram as mais citadas. Nas respostas das 
ex-bolsistas elas pontuam que fizeram amizades importantes durante o período do 
curso e concretizaram o sonho de ser professora durante o curso normal.  

CIEP 237: A palavra sonho foi a que mais se repetiu. As professoras dizem que 
sempre tiveram vontade de ingressar na carreira docente. 

CIEP 408: Vontade foi a palavra que mais apareceu. Nas justificativas as 
profissionais colocam que é preciso vontade para mudar a estrutura da escola e 
vontade também é citada como condição para o um sonho realizado. 



CIEP 238: Esperança foi citada em quatro respostas das cinco bolsistas presentes 
no colégio. As professoras se referem à esperança que possuem através da 
educação em fazer um mudo melhor.  

CIEP 422: Responsabilidade e satisfação foram as palavras mais citadas. As ex-
bolsistas colocam que é essencial ter vocação para seguir na carreira de professor. 

CIEP 421: Apesar de não haver nenhuma palavra dominante, percebe-se uma 
maioria de palavras negativas como: insegurança, utopia, irreal e desinformação. 
As professoras se justificam dizendo que o curso normal é muito ilusório e não 
mostra a realidade da escola pública. 

CIEP 306: A palavra sonho foi a mais citada nesta escola. As justificativas ficaram 
divididas, no entanto as profissionais dão muita importância ao trabalho do 
professor no decorrer do processo ensino-aprendizagem. 

  

  

Curso do CIEP: 

CIEP 041: A única palavra que se repete nesta escola é construtivismo, porém 
palavras negativas como ressentimento, medo e tristeza se fazem presentes na 
maioria das respostas. Na justificativa aparece a dúvida em lidar com o novo 
método. 

CIEP 236: Expectativa se repete bastante na fala das bolsistas, seguida de uma 
menção às amizades feitas na época. As mesmas se justificam dizendo que o curso 
requereu delas uma grande dedicação aos estudos por causa do construtivismo. 

CIEP 237: Estudo e insegurança são as palavras mais presentes nessa escola. As 
profissionais relatam que foi uma grande experiência e um período que elas tiveram 
que vencer desafios. 

CIEP 408: Estudo aparece na fala de todas as bolsistas. Ao se justificarem as ex-
bolsistas colocam que era uma época em que elas estudavam bastante. 

CIEP 238: Conhecimento é a palavra mais freqüente. As mesmas se referem ao 
aprendizado que foi muito enriquecedor na época do curso. 

CIEP 422: Experiência é palavra mais comum nas respostas das ex-bolsistas. Todas 
acreditam que foi uma experiência muito enriquecedora como profissional participar 
do curso do CIEP. 

CIEP 421: A única palavra que se repete é aprendizagem. As justificativas ficaram 
muito divididas, uma professora achava que o curso era fora da realidade, para 
outra ele representou uma grande experiência e outras acreditavam que tinham 
oportunidade de treinar devido a prática que o curso proporcionava. 

CIEP 306: As palavras que se repetem são aprendizados e formação. As 
professoras dão importância ao que foi aprendido para ser aplicado em sala com 
seus alunos. 

•Ø      CONSIDERAÇÕES FINAIS 



Em síntese podemos afirmar que o projeto do CIEP representou uma grande 
inovação na educação pública brasileira. Para colocar em funcionamento a escola 
que oferecia horário integral, oficinas culturais, atendimento médico e até moradia 
para seus alunos foram necessárias uma grande organização e integração entre os 
profissionais que estavam envolvidos nessa realidade. A Secretaria de Estado 
Extraordinária de Programas Especiais surge bem nesse contexto e objetiva gerar 
uma maior sintonia entre os profissionais que estavam responsáveis por setores 
como a saúde, material didático, atividades culturais entre outros, para que todos 
esses serviços funcionassem em plenitude em todos os CIEPs. 

   

O Curso de Atualização de Professores para Escolas de Horário Integral também foi 
oferecido para capacitar os profissionais que trabalhassem nos CIEPs, porém era 
voltado de maneira especifica para professores recém-formados em nível médio. 
Devido ao pagamento que recebiam da UERJ durante o período do curso os 
profissionais ficaram conhecidos como bolsistas. 

A pesquisa realizada procurou localizar onde se encontravam esses profissionais no 
município de São Gonçalo, encontrando 41 professores espalhados em oito escolas 
distintas. Além de constatar que se tratavam apenas de profissionais do sexo 
feminino na faixa etária dos 33 aos 35 anos, pudemos concluir que a formação em 
nível médio delas, segundo as mesmas, não era voltada par a realidade que elas 
enfrentariam em sala de aula, contudo o curso conseguiu ensinar questões básicas 
como preparar uma aula, preencher um diário entre outros fatores. 

No que se refere ao curso do CIEP, a maioria das ex-bolsistas se recorda do curso 
com muito carinho, enfatizando que foi uma época de muita dedicação aos estudos 
que ali eram passados. A maior dificuldade que as profissionais enfrentaram nessa 
fase foi a implementação do construtivismo como método de ensino, as professoras 
reclamam que o método não dá uma aula pronta e elas consideravam que estavam 
muito imaturas para uma mudança tão grande a ser ministrada na sua formação 
como docente. 

A seguir as fichas utilizadas durante a pesquisa: 

Anexo 6 

Anexo 7 

•Ø      
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1) Escreva, abaixo, quatro palavras que você lembra quando pensa em educação pública. 

 

       

2) Marque a palavra mais importante com 1 estrela e a segunda em importância com 2 estrelas. 

3) Justifique porque  estas palavras são as mais importantes.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4) Escreva, abaixo, quatro palavras que lhe lembram seu curso de formação de professores. 

 

       

5) Marque a palavra mais importante com 1 estrela e a segunda em importância com 2 estrelas. 

6) Justifique porque  estas palavras são as mais importantes.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

7) Escreva, abaixo, quatro palavras que fazem você lembrar do curso que fez no Ciep.  

 

       

8) Marque a palavra mais importante com 1 estrela e a segunda em importância com 2 estrelas. 

9) Justifique porque  estas palavras são as mais importantes.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

10) Escreva, abaixo, quatro fatores que fizeram você virar professor. 

11) Marque a palavra mais importante com 1 estrela e a segunda em importância com 2 estrelas 

12) Justifique porque estas palavras são as mais importantes. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

       



CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. 

Conhecimento** Amizade Fantasia* Grupo A realidade nada tem a ver 

com o curso de formação de 

professores, existe muita 

fantasia. O curso da muita 

importância a detalhes, que 

não usamos no dia-a-dia. 

Todo conhecimento é válido. 

Dom* Responsabilidade** Dedicação  Sem dom e responsabilidade 

ninguém se transforma em 

professor. 

Vocação** Responsabilidade Amor* Satisfação Amor sempre pelo que 

fazemos e junto vem a certeza 

da vocação pelo que 

escolhemos 

Satisfação* Qualidade** Aprendizagem Preparo O meu curso de formação de 

professores me proporcionou 

uma capacitação de qualidade 

e com isso a minha satisfação 

foi completa por estar fazendo 

aquilo que escolhi 

profissionalmente. 

 



FATORES PRA VIRAR PROFESSOR 

Incentivo da 

família* 

Falta de opção Mercado de 

trabalho** 

Escola mais 

próxima 

A minha família foi decisiva na minha 

escolha. O mercado de trabalho ainda é 

bom. 

Dom  Responsabilidade** Dedicação Amor* Se não tiver amor não haverá 

responsabilidade, então não haverá o 

profissional. 

Vocação Ensinar* Ajudar Satisfação** Gosto muito do que faço. Logo, procuro 

sempre passar da melhor forma o que 

aprendi no pedagógico e nos cursos que já 

fiz. Essa satisfação veio através do desejo 

que sempre tive de querer ensinar. 

Propósito* Prazer** Esperança Habilitação Assim que terminei o antigo “1° grau”, já 

havia no meu coração o propósito de ser 

professora e poder contribuir com uma 

educação de qualidade de forma direta. Me 

proporcionando prazer naquilo que havia 

escolhido no campo profissional. 

Satisfação Ensinar Habilitação Prazer Vontade de ensinar. 

Vocação Prazer Ajudar** Ensinar* Eu adoro ensinar, logo acredito muito na 

ajuda que isso proporciona a quem aprende. 

 

 



CURSO DO CIEP 

Experiência* Dificuldade Realidade** Amizade A experiência que adquiri no CIEP foi 

muito importante para a minha vida 

profissional. Quando comecei a 

lecionar no CIEP senti muita 

dificuldade, pois percebi que a 

realidade da educação pública era 

muito complicada de difícil. 

Desafio* Prática** Parceria Significativo  Para mim foi um desafio que me 

preparou para a prática pedagógica. 

Novo** Compromisso Experiência* Qualidade Foi uma experiência que contribuiu 

para o meu crescimento profissional e 

novas idéias. 

Desafio* Prática* Parceria  Significativo Quando em 1993 surgiu a 

oportunidade de estar exercendo minha 

profissão, me deparei com um desafio 

muito grande, um novo método de 

ensino, capacitações e atuação 

constante com os educandos. O desafio 

foi superado, me proporcionando uma 

prática significativa no exercício do 

magistério.  

Inovador Experiência* Qualidade** Investimento O  curso foi diferente, uma 

metodologia nova em que pude 

adquirir experiência. 

Compromisso  Prazer Experiência* Novo** A experiência foi muito boa e eu 

particularmente gosto de novos 

desafios. 

 



CIEP 041- Vital Brazil 3 bolsistas 

CIEP 236- Prof Djair Cabral Malheiros 4 bolsistas 

CIEP 237- Jornalista Wladimir Herzog 10 bolsistas 

CIEP 408- Sergio Cardoso 3 bolsistas 

CIEP 238- Dr. Ilton Faria da Costa 5 bolsistas 

CIEP 422- Nicanor Ferreira Nunes 6 bolsistas 

CIEP 421- Deputada Cristina Tavares 6 bolsistas 

CIEP 306- Deputado David Quinderê 4 bolsistas 

 



Professora, não deixe de responder qualquer item. Caso marque 
uma resposta por engano, faça um círculo em torno dela para 
anulá-la. A marcação do X indicará a resposta correta. 
Agradecemos a colaboração.  
 

1. SOBRE VOCÊ 
Sexo:   F �     M �          Idade: ________           
Município em que nasceu? _______________  
Estado Civil: Solteiro �    Casado �    Divorciado �     Viúvo �    Outros �     
Município em que mora: ____________________   Há quantos anos? ______ 
Sua mãe era professora? _______    E seu pai? _____________ 
Tem outros parentes professores?_______    Quantos? ___________ 
 

2. SOBRE SUA FORMAÇÃO: 
Ensino médio:  Geral �   Técnico �   Normal �   Quando concluiu?_________ 
Estudou em Instituto de Educação? ___________ 
Graduação? S �     N �     Qual?_________________________      
Concluída? S �     N �     Quando? _____________  
Pós-graduação? S �    N �  Concluída? S �     N �     
Em que área? _______________________________ 
 
3. SOBRE SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS: 
Quando começou a lecionar? _______      escola particular  �     ou pública � ? 
Em que segmento começou? EI �     1ª a 4ª �     5ª a 8ª �     Médio � 
Leciona atualmente? S �   N  �  
Qual segmento? EI �   1ª/4ª �   5ª/8ª �  Médio � 
Qual o seu vínculo empregatício?   Efetivo  �    Contratado � 
Há quanto tempo trabalha no sistema público? _________         
Já trabalhou na rede particular? S �   N �     Ainda trabalha?  S �   N � 
Exerce ou exerceu outra função na(s) escola(s) em que trabalhou? S �    N �   
Qual? _____________________________ 
Você trabalha em CIEP?  S �   N �      Há quanto tempo? ________ 
Em que período você foi professora-bolsista ou PO do Ciep? ___________ 
Os alunos da sua escola estudam em horário integral?  S �       N � 
Nome da escola: ________________________________________________ 
 
 

Você tem contato com outras professoras ex-bolsistas ou ex-POs? Em caso 
positivo, escreva o nome delas e a maneira de entrar em contato (telefone, 
celular, e-mail, nome da escola em que trabalha) 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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1) Escreva, abaixo, quatro palavras que você lembra quando pensa em educação pública. 

 

       

2) Marque a palavra mais importante com 1 estrela e a segunda em importância com 2 estrelas. 

3) Justifique porque  estas palavras são as mais importantes.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4) Escreva, abaixo, quatro palavras que lhe lembram seu curso de formação de professores. 

 

       

5) Marque a palavra mais importante com 1 estrela e a segunda em importância com 2 estrelas. 

6) Justifique porque  estas palavras são as mais importantes.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

7) Escreva, abaixo, quatro palavras que fazem você lembrar do curso que fez no Ciep.  

 

       

8) Marque a palavra mais importante com 1 estrela e a segunda em importância com 2 estrelas. 

9) Justifique porque  estas palavras são as mais importantes.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

10) Escreva, abaixo, quatro fatores que fizeram você virar professor. 

11) Marque a palavra mais importante com 1 estrela e a segunda em importância com 2 estrelas 

12) Justifique porque estas palavras são as mais importantes. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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