
 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO E EDUCACIONAL PARA PARTICIPANTES DO  
PROGRAMA MAIS PORTAS ABERTAS 

Este questionário tem o objetivo exclusivo de coletar dados socioeconômicos dos candidatos no ingresso do 
Programa “Mais Portas Abertas”. As informações levantadas são sigilosas. 

 

IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA 

 
DADOS PESSOAIS DO (A) ALUNO (A):  
Nome: __________________________________________________________________Série atual: ________________  

Data de nascimento: _________________________ Naturalidade: __________________________________ UF: ______ 

Escola em que está matriculado (a) atualmente: ___________________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________________________________Nº.  _______ 

Bairro: ________________________________ Cidade:  _________________________CEP: _____________ UF: _______ 

 

Mora com:            (   ) os pais                      (   ) o pai                      (   ) a mãe                  (   ) guarda compartilhada 

Mora com outro responsável: _________________________________________________________________________ 

Responsável financeiro: ______________________________________________________________________________ 

 

DADOS PESSOAIS DOS PAIS:  

Nome do pai: _______________________________________________________________________________________  

Endereço: _______________________________________________________________________Nº.  _______________ 

Bairro: ______________________________ Cidade:  ____________________________CEP: ____________ UF: _______ 

Fone residencial: ________________________  Comercial: ____________________ Celular: _______________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________________________ 

Data de nascimento: ___________________________ Naturalidade: ____________________________ UF: __________ 

CPF: ________________________________________________________      RG: ________________________________    

Escolaridade: __________________________________________ Formação: ___________________________________ 

Profissão: ______________________________ Local de trabalho: ____________________________________________ 

Cargo que ocupa:   ___________________________________________________   Renda: ________________________ 

Cônjuge: __________________________________________________________________________________________ 

 

Nome da mãe: ______________________________________________________________________________________  

Endereço: _______________________________________________________________________________Nº.  _______ 

Bairro: _______________________ Cidade:  _____________________________CEP: _________________  UF: _______ 

Fone residencial: _______________________ Comercial: ______________________ Celular: ______________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________________________ 

Data de nascimento: ________________________ Naturalidade:___________________________________ UF: ______ 

CPF: _____________________________________________________      RG: ___________________________________    

Escolaridade: _________________________________________ Formação: ____________________________________ 

Profissão: _____________________________________ Local de trabalho:  _____________________________________ 

Cargo que ocupa:   ______________________________________________   Renda: _____________________________ 

Cônjuge: __________________________________________________________________________________________ 



 

DADOS PESSOAIS DO RESPONSÁVEL LEGAL (quando for o caso):  

Nome: ____________________________________________________________________________________________  

Endereço: _______________________________________________________________________________Nº.  _______ 

Bairro: _________________________________ Cidade:  _______________________CEP: _____________  UF: _______ 

Fone residencial: __________________________ Comercial: _______________________ Celular:__________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________________________ 

Data de nascimento: ________________________ Naturalidade:___________________________________ UF: ______ 

CPF: ____________________________________________      RG: ____________________________________________    

Escolaridade: __________________________________________ Formação: ___________________________________ 

Profissão: _______________________________ Local de trabalho: ___________________________________________ 

Cargo que ocupa:   _______________________________________   Renda: ____________________________________ 

Cônjuge: __________________________________________________________________________________________ 

 

DADOS DOS IRMÃOS: 

Nome:______________________________________________________________________________Idade:_________ 

Escola em que estuda:___________________________________________________________ Ano/Série:____________ 

Nome:______________________________________________________________________________Idade:_________ 

Escola em que estuda:___________________________________________________________ Ano/Série:____________ 

Nome:______________________________________________________________________________Idade:_________ 

Escola em que estuda:___________________________________________________________ Ano/Série:____________ 

Nome:______________________________________________________________________________Idade:_________ 

Escola em que estuda:___________________________________________________________ Ano/Série:____________ 

 

 

SITUAÇÃO ESCOLAR DA FAMÍLIA 

 
Há pessoas deste grupo familiar que estudam em outras instituições particulares (Escolas de Ensino Infantil, 
Fundamental, Médio ou Ensino Superior)? Se sim, indique-as na tabela abaixo.  
 

Nome do familiar Instituição Valor da mensalidade  

   

   

 
A família possui: 
Computador      (   ) não   (   ) sim – quantos? _______________ 
Tablet     (   ) não   (   ) sim – quantos? _______________ 
Celular     (   ) não   (   ) sim – quantos? _______________ 
Internet    (   ) não   (   ) sim – quantos? _______________ 
TV por assinatura   (   ) não   (   ) sim – quantos canais? _________ 
Netflix, Amazon Prime e outros  (   ) não   (   ) sim 
 
Já teve bolsa de estudo em outra escola?    (   ) sim   (   ) não 
 
Se sim, em que escola? Quando? Por quanto tempo? 
_____________________________________________________________________________________________ 



 
Em que escolas o(a) aluno(a) já estudou? 
 

Etapa Escola 
Idade do(a) aluno(a) na 

época 

Ensino infantil   

Ensino Fundamental – 1º. 
ao 5º. Ano 

  

Ensino Fundamental – 6º. 
ao 9º. Ano 

  

Ensino Médio    

 
Alguém na família fala outra língua (alemão, inglês, francês, italiano, etc.)? Quem? Que língua? 
__________________________________________________________________________________________________ 
O (a) aluno (a) fala outra língua? Qual? 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

SITUAÇÃO DE MORADIA E TRANSPORTE DA FAMÍLIA 

 
Indique as pessoas que moram com o aluno: (se necessário, use o verso da folha) 

Nome Data de Nascimento Parentesco Renda 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 
Há quanto tempo a família mora na cidade atual? 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Situação de moradia da família:  
(   ) Casa/apartamento próprio   
(   ) Casa/apartamento financiado 
(   ) Casa/apartamento  alugado  
(   ) Casa/apartamento cedido – Por quem:______________________________ 
(   ) Outro:________________________________________________________ 
 
Possui veículo automotor?  
(   ) carro 
(   ) moto 
(   ) van 

(   ) caminhonete  
(   ) caminhão 
(   ) não 

 
Atualmente, qual é o meio de transporte para a escola? 
(   ) a pé ou de bicicleta 
(   ) transporte coletivo 
(   ) carro/moto próprio 
(   ) transporte pago (van, perua, micro-ônibus, etc.) 
(   ) carona alternada 
(   ) carona grátis 
(   ) outros: ___________________________________ 
 



SITUAÇÃO DE SAÚDE NA FAMÍLIA 

 
Há alguém na família em tratamento de saúde?  
(   ) Sim    (   ) Não            Em caso afirmativo, qual o membro da família? Qual é o valor gasto com medicamentos? 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Possui Plano de Saúde? 
(   )  Não              (   )  Sim        Qual: ______________________________________________________________________ 
 

UM POUCO MAIS SOBRE A FAMÍLIA 

 
Quais das atividades abaixo mais ocupam a família? Marque 1 para a atividade que mais ocupa a família, 2 para a que 
vier em segundo lugar, 3 para a que vier em terceiro lugar, e assim por diante. Se não for uma atividade da família, 
marque a coluna “não se aplica”. 
 

Atividade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Não se 
aplica 

Atividades religiosas              

Bares e restaurantes              

Esportes               

Filmes e séries da TV              

Instagram, Facebook 
e outras redes sociais 

             

Internet               

Leitura               

Música               

Passeios e visitas 
com a família 

             

Rotary, Lions, Caça e 
Tiro, etc. 

             

Trabalho voluntário              

TV aberta              

Viagens curtas               

 
Como a família se mantém informada? 
(   ) Jornais e noticiários da TV. Quais: ___________________________________________________________________ 
(   ) Jornais escritos. Quais:____________________________________________________________________________ 
(   ) Rádio 
(   ) Whatsapp  
(   ) Internet 
(   ) Podcasts 
(   ) Outros: ________________________________________________________________________________________ 
(   ) Nenhum 
 
 
Em relação às habilidades de seu(sua) filho(a), o que você diria quanto a: 

 Muita habilidade Média habilidade Pouca habilidade Não sei 

Artesanato      

Cantar no Coral     

Ciclismo      



Competições esportivas     

Culinária      

Dança      

Desenho e Pintura      

Feiras e Clubes de Ciências     

Fotografia      

Literatura      

Olimpíadas de Matemática     

Oratória      

Organização de eventos     

Relações interpessoais     

Teatro / encenações / declamação     

Tocar um instrumento musical     

Outras:     

     

     

 
 
Como soube do Programa Mais Portas Abertas do CETISA/Cantinho Feliz? (você pode assinalar mais de uma alternativa) 
(   ) Conversando com amigos ou parentes  
(   ) Placas do CETISA na Rudolph ou na Usitim 
(   ) Whatsapp 
(   ) Site da Escola 
(   ) Instagram da Escola 
(   ) Outros. Quais? __________________________________________________________________________________ 
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
Responsabilizo-me pelas informações aqui prestadas e declaro estar ciente que, a qualquer tempo, em caso de 

constatação de falsidade delas ou da inidoneidade dos documentos apresentados, o benefício a mim concedido será 
imediatamente cancelado, sem prejuízo das demais sanções cíveis e penais cabíveis.  
 
 
 

Timbó, _______ de setembro de 2021. 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
Assinatura do responsável 

 
 
 
Anexar cópia dos seguintes documentos: 

 Última declaração do Imposto de Renda 

 Contracheque, holerite, ou outro comprovante do último salário 

 Comprovantes de despesas gerais (contas de água, luz, telefone, celular etc.) 

 



PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO  

Este questionário tem o objetivo exclusivo de coletar dados socioculturais e educacionais dos candidatos no 
ingresso do Programa “Mais Portas Abertas”. As informações levantadas são sigilosas. 

 
Nome:________________________________________________________________________Idade:_______________ 

E-mail:____________________________________________________________________________________________ 

Redes sociais: ______________________________________________________________________________________ 

 

VOCÊ E OS ESTUDOS 

 
 
Faça uma avaliação da escola em que você estuda atualmente.  

Características  Insuficiente Regular Bom Excelente 

Conhecimento que os (as) professores (as) têm das matérias 
e a maneira de transmiti-lo 

    

Dedicação dos (as) professores (as) para preparar aulas e 
atender aos estudantes 

    

Iniciativas da escola para realizar excursões, passeios 
culturais, estudos do meio ambiente 

    

Biblioteca da escola     

Condições das salas de aula     

Condições dos laboratórios     

Acesso a computadores e outros recursos de Informática     

Ensino de língua estrangeira     

Interesse dos estudantes     

Trabalho de grupo     

Práticas de esporte     

Atenção e respeito de funcionários e professores     

Direção da escola     

Organização dos horários de aulas     

O respeito à diversidade     

Acessibilidade física e os recursos e os materiais para 
estudantes com deficiência (rampas, corrimãos, etc.). 

    

Atenção às questões ambientais     

 
 
 
A escola em que você estuda atualmente realiza algumas das seguintes atividades extracurriculares? 

 Não  Dificilmente  Sim 

Palestras / debates    

Jogos / esportes / campeonatos    

Dança / música / coral / teatro    

Estudos do meio ambiente / passeios    

Feira de ciências / feira cultural    

Festas / gincanas    

Atendimento educacional extraclasse    

 
 



O que você pensa sobre os(as) professores(as) da sua escola quanto aos seguintes aspectos? 

 Geralmente 
não 

Às vezes Geralmente 
sim 

Os(as) professores(as) têm autoridade, firmeza    

Os(as) professores(as) são distantes, têm pouco envolvimento    

Os(as) professores(as) têm respeito pelos(as) estudantes    

Os(as) professores(as) são indiferentes, ignoram sua existência    

Os(as) professores(as) são preocupados(as) e dedicados(as).    

Os(as) professores(as) são autoritários(as), rígidos(as), abusam do poder    

Os(as) professores(as) valorizam as diferenças e ensinam a respeitá-las    

 
Como você avalia sua escola quanto aos seguintes aspectos? 

 Quase nunca  Às vezes Muitas vezes 

Liberdade de expressar suas ideias    

Respeito aos (às) estudantes, sem discriminá-los(as)    

A escola leva em conta as opiniões dos(as) estudantes    

Nas aulas são discutidos problemas da atualidade    

Boa convivência entre estudantes    

A escola tem iniciativa para apoiar a resolução de problemas de 
relacionamento entre estudantes e professores(as) 

   

A escola leva em conta seus problemas pessoais e familiares    

Capacidade de a escola relacionar os conteúdos das matérias com o 
cotidiano 

   

 
Que nota você daria para a formação que você obteve no Ensino Fundamental? Considere 1 a pior nota, e 5 a melhor. 
Nota: _______ 
 

VOCÊ E O MUNDO À SUA VOLTA 

 
Como você se descreveria em relação a cada uma destas características? 

Característica Eu não sou 
Eu sou mais 
ou menos 

Eu sou Eu sou muito 

Amigo(a)     

Atrapalhado(a)     

Cooperador (a)      

Criativo (a)     

Dedicado(a) aos estudos      

Divertido(a)      

Gosto de ajudar os colegas     

Gosto de competir     

Gosto de festas e eventos da escola     

Gosto de ficar na escola além do período de aulas     

Gosto de trabalhar em grupo     

Honesto(a)      

Independente     

Inseguro(a)      

Introspectivo(a)      

Legal     

Líder     

Muito amigo(a) de pouca gente     

Organizado(a)     



Paciente      

Pontual     

Pouco amigo(a) de muita gente     

Respeito os adultos     

Respeito os colegas     

Responsável     

Uma pessoa feliz      

Se quiser, conte-nos sobre outras características suas:     

     

     

     

     

 
Você já sofreu bulliyng por alguma destas situações?  

 Sim Não Talvez 

Discriminação econômica    

Discriminação étnica, racial ou de cor    

Discriminação de gênero (por ser mulher ou por ser homem)    

Por ser ou ter sido identificado como LGBT    

Por causa de sua religião    

Por não ter religião    

Por causa do local de seu nascimento (em outra cidade, no interior, em outra 
região, no exterior etc.) 

   

Por causa de sua aparência física (gordo/a, magro/a, alto/a, baixo/a etc.)    

Por causa do lugar/aparência de sua moradia    

Outras situações:    

    

    

 
O quanto você se interessa pelos assuntos abaixo?  

 Muito  Pouco Não me interesso 

A questão das drogas    

Artes, teatro, cinema, música    

Artesanato     

Computação e informática    

Culinária    

Desigualdade social    

Discriminação e violência contra outras pessoas    

Empreendedorismo     

Esportes    

Filmes e séries     

Fotografia    

Games     

Globalização    

Marcenaria     

Meio ambiente, poluição etc    

Outras culturas     

Política    

Religião    

Saúde Mental    

Sexualidade     



Dos itens listados abaixo, quais são as três principais contribuições para a sua vida pessoal que você acredita obter ao 
concluir o Ensino Médio? (Atenção: indique apenas as três principais alternativas escolhidas.) 

 Primeira Segunda Terceira  

Obtenção de um certificado de conclusão de curso /ou de um diploma    

Atender à expectativa de meus pais sobre meus estudos    

Obtenção de cultura geral / ampliação de minha formação pessoal    

Formação humana e cidadã para ser uma pessoa melhor e mais respeitosa 
das diferenças  

   

Condições de melhorar minha posição no mercado de trabalho    

Formação básica necessária para obter um bom emprego    

Formação básica necessária para continuar os estudos em uma universidade / 
faculdade 

   

 
 
O que você faz no seu tempo livre? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
Por que você quer estudar no CETISA? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

O que você espera da Escola? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

O que você acredita que a Escola espera de você? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Quais os assuntos que você mais gosta de estudar? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 


