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• Municipal 

• Federal 

• Particular 

• Em branco 

• Estadual 

0% 

0% 

Rede de Ensino 

1.1 Redes de Ensino 
As escolas da rede Estadual de ensino predominaram. A grande demanda de 

escolas estaduais deu-se devido a proqramacao de ensino e parcerias com a Secretaria de 
Educacao e a Fundacao de Desenvolvimento de Ensino (FOE) que foram responsaveis pela 
visita de cerca de 1.200 pessoas ao longo do mes de Setembro com a disponiblllzacao de 
transporte e lanches para o incentive a adesao dos alunos. 

A pesquisa de satisfacao de publico escolar, com o modelo proposto pela SEC - 
Secretaria de Cultura do Estado de Sao Paulo, teve sua aplicacao realizada no mes de 
setembro de 2018 aos professores e alunos de grupos agendados no Museu Catavento. 
Dentro de um total de 490 grupos agendados, obtivemos 233 fichas respondidas por tais 
responsaveis que, durante a aplicacao, foram devidamente orientados quanto a importancia 
e objetivo da pesquisa em questao. 

Nossa equipe da visitacao transcreveu as respostas em uma planilha de tabulacao 
que gerou os graficos e resultados descritos abaixo: 

1. PESQUISA VOL TADA AOS PROFESSORES 

PROGRAMA DE FORMAC.A.O CULTURAL - PROGRAMA EDUCATIVO 
RELATORIO ANALITICO DA PESQUISA DE PERFIL E SATISFA<;AO DO PUBLICO 

ESCOLAR (MODELO SEC) 
2° semestre 2018 
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1.3 Regiao da Escola 
As escolas que participaram do questionario estao, majoritariamente, localizadas 

fora da cidade de Sao Paulo. Devido a localizacao de facil acesso e ao estacionamento 
dentro da area do Museu Catavento, as escolas de outros municipios podem visitar o 
espaco com sequranca e facilidade. Sobre a porcentagem de escolas dentro da cidade de 
Sao Paulo, a maioria se concentra nas zonas Sul e Leste, seguidas pela zona Oeste, Norte 
e a zona Central que teve aumento de visitacao desde o ano passado, onde nae 
registramos porcentagem significativa de visitas e, em 2018 cerca de 1% das escolas 
participantes do questionario eram localizadas no Centro de Sao Paulo. 

•EJA 

• Ens.Superior(Gradua<;:;lo) 

• Ens.Tecnico 

• Ens.Medio 

• Ens. Fundamental Cicio II 

• Ens.Fundamental Cicio I 

• Ens. Fundamental Ciclos I 
e II 

• Ed.lnfantil 

Cicio 

1.2 Cicio de Ensino 
O ciclo com maier porcentagem na pesquisa foi o Cicio 11 do ensino fundamental 

(74%) com um aumento significativo em relacao ao ano anterior onde o Ensino Fundamental 
Cicio II ocupava cerca de 60% dos resultados da pesquisa. 0 aumento na porcentagem 
dessa faixa etaria foi seguido e justificado por uma dirninuicao da categoria "Em branco" que 
passou de 15% em 2017, para 2% no segundo semestre de 2018; mostrando que a maier 
parte de responsaveis que nae responderam ao questionario do ano anterior eram, de fate, 
professores e coordenadores do Cicio II do ensino fundamental. 
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1.4 Cargo ocupado pelo acompanhante responsavel 
A maior parte dos acompanhantes que responderam ao questionario e, logicamente, 

que acompanharam os grupos de alunos visitantes do Museu sao professores (84%), 
seguidos por coordenadores ou assistentes de coordenacao (8%), AOE/lnspetores, 
monitores e guias (2%) e diretores, vices ou funcionarios da parte administrativa da escola, 
que registraram 1 % cada. Os funcionarios que nae registraram a resposta sac 2% do total, 
mostrando uma dirninuicao em relacao ao ano passado que registraram cerca de 5%. Na 
ultirna pesquisa ainda mostramos um menor nurnero de professores acompanhantes, que 
na epoca registraram 74% das respostas. 

•Anulada 

• A escola nao e da cidade de 
Sao Paulo 

• Em branco 

• Centro 

• Oeste 

• Leste 

•Sul 

• Norte 
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1.5 Disciplina lecionada 
Como no semestre anterior, grande parte dos professores (23%) nao respondeu a 

questao indicando a disciplina lecionada, impossibilitando a coleta de dados a serem 
relacionados com nossas atividades diarias, Entretanto, entre as respostas validas, 
predomina os que lecionam rnaterias de CienciasrBioloqia/Oulmica (16%) que se relacionam 
diretamente com o conteudo geral e especffico do museu; vemos tarnbern um aumento de 
professores polivalentes que visitam o espaco em relacao ao primeiro semestre que 
registrou 9% hoje, registra 12%. 

• Em branco 

• Tradutor /lnterprete 

• Gestor/Consultor 

• Aux. Biblioiteca 

• Educador/Mediador 

Monitor/Guia 

• Estaglario/Estudante 

• Coord. Pedag6gico/ Assist. 
Coordena<;:ao 

• Diretor/Vice-Diretor 

AOE/lnspetor 

• Prof. ternporarlo (OFA) 

• Professor 

• Administrativo 
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Q1 - Com que antecedencia voce, professor(a), programou a visita? 
As escolas em sua grande maioria (83%), assim coma o ultimo semestre, se 

programam com antecedencia de um mes au mais, atendendo o que e solicitado nas 
orientacoes do site onde pedimos que as visitas sejam solicitas com cerca de 45 dias de 
antecedencia, ja que contamos com uma grande demanda de solicitacoes e e necessario 
uma logistica interna para organizar as grupos com nossa disponibilidade de roteiros e 
horarios. 

2. SOBRE A VISITA 
As quest6es especificas sobre a visita foram aplicadas em conjunto com as 

qualitativas pessoais, tendo a possibilidade de rnultiplas respostas para a mesma 
pergunta e espaco para detalhar discursivamente as opini6es sabre o espaco, monitores 
e conteudo. 

• Ciencias Humanas(Ens. Superior 
OU Tecnico] 

• Em branco 

• Filosofia/Sociologia 

• Pedagogia 

• Ciencias/Biologia/Qufmica 

• lngles/Espanhol/Libras/Alemao 

• Hist6ria 

• Sala de teltura/lnformatlca 

• Geografia 

• Ed. Ffsica 

• Maternatlca 

• Portugues 

• Artes/Deseohos/Moslca 

• Polivalente 
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• Outros 

•Anulada 

• Nao me informei 

• internet 

• Escola 

• Folder 

• Site/Blog do museu 

• Redes Sociais 

Canais de informa~ao 

Q2 - Por quais meios informou-se sobre o museu visitado? 
Apesar do grande numero de respostas em branco (64%), o indice e menor que 

o primeiro semestre, onde 75% dos professores nao responderam essa questao. Dentre 
as respostas validas, o canal que mais informa sobe o Museu Catavento e a pr6pria 
escola, seguido pelo site do meu (8% dos professores se informou pelo endereco na 
web) e a Internet de maneira geral (7%). 

• Em branco 

• Nao programei 

• Outros 

• 1 semana 

• 2 semanas 

• t rnes 

• 2 meses ou mais 

•Anulada 

organizacao social de cultura 

Atencedencia da visita 
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Q4-Como voce avalia a atuacao do(a) educador(a) do Museu? 
A grande maioria das respostas foi positiva. Dentre as categorias avaliadas, a de 

maior destaque foi a "Abertura ao dialoqo" com 149 respostas. Tanto a linguagem 
adotada pelos monitores no momento da monitoria quanto ao conteudo aplicado por ele 
tiveram um maior numero de avaliacoes "boas", onde procuraremos trabalhar em 
melhorar os aspectos a fim de qualiflca-los, tarnbern, coma 6timo. 

• Outras 

• lnfraestrutura da escola 

• Nenhurna 

• Transporte 

• Tempo de locornocao 

• lnfraestrutura do rnuseu 

•Anulada 

1% 

Dificuldades na visita 

Q3 - Quais foram as principais dificuldades enfrentadas para realizar a visita? 
Diferente da ultirna pesquisa apresentada onde apenas 6% dos responsaveis 

anularam a resposta, esse semestre, a maioria (52%) dos professores optaram por nao 
responder. Apesar disso, vemos uma grande diferenca em relacao aos ultimos dados nos 
quais a maior dificuldade dos grupos era o transporte. Com o programa Cultura Ensina da 
FOE que fornece onibus e lanche para os grupos inscritos, a porcentagem dos grupos 
com dificuldade em relacao a isso caiu de 50% no primeiro semestre para 8% no 
segundo; Com isso, a maior dificuldade dos grupos para realizar a visita passa a ser o 
tempo de locomocao, porern, ainda apresentamos uma taxa relevante (28%) de 
professores que nao tiveram nenhuma dificuldade na realizacao da excursao. 

organlzacao social de cultura 

J.-Catavento 
V ~ c I ural e edt ca ional 



Palaclo das lnd!istrias I Parque D. Pedro II CEP 03003-060 sao Paulo SP I laleconosco@cataventocultural.org.br J www.cataventocultural.org.br 
.. , '-''· 315 

Ruirn Regular Born 6tirno 

2 2 1 

• Participacao • Exposi~o • Ternattca do Museu 

lnteresse dos Alunos 

Q5-Como voce avalia o interesse dos alunos? 
O maier interesse dos alunos, assim como no primeiro semestre, se mantern na 

ternatica do Museu; a grande maioria das respostas foi "6tima" em todos os itens do 
questionario. 

Ruirn Regular Born 6tirno 

2 2 1 

• Linguagern • Conteudo • Abertura ao dialogo 

Avalia~ao do Educador 
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Q7 - ccntnbutcao da visita ao museu para os alunos 
Complementando a Ouestao 6, a maioria das respostas nessa questao foi 

relativa ao complemento a conteudos curriculares aplicados em sala de aula, seguido 
pela importancia do contato com objetos museol6gicos e o aprendizado sobre os temas 
especfficos que sao tratados no museu. lndo de acordo com nossas intencoes quanto a 
visitacao de grupos agendados, a resposta com menos pontuacao foi "passear", ja que 
visamos visitas com intuito pedag6gico e profissionalizante e nao puramente lazer. 

•Em branco 

•Anulada 

•Nao 
•Sim 

Contruibui~ao com o Trabalho em Sala 

A pesquisa mostra que 99% dos professores julgam a visita util para o trabalho 
que normalmente e desenvolvido em sala de aula; Nas justificativas os professores 
explicam a sernelhanca do conteudo apresentado com o que e tratado em sala de aula, 
principalmente nas visitas agendadas com mais antecedencia, onde os responsaveis ja 
buscam secoes com conteudos semelhantes para complementarem as aulas regulares. 

Q6 - Voce acredita que esta visita contribuira com o trabalho desenvolvido em sala de 
aula? 
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Q8 - Voce, professor (a), pretende realizar alguma atividade com seus alunos a partir 
da visita ao museu? 

Mais de 90% dos professores responsaveis pretendem realizar atividades com 
os alunos a partir da visita realizada nesse semestre. Uma pequena porcentagem dos 
responsaveis (6%) justificou nao trabalhar o conteudo em sala par motives distintos. 
Entre os principais estao: o fate de nae serem os professores que lecionam a turma e ja 
terem trabalhado os temas antes da visita ser realizada. 

1 

34 

188 

Contribulcao para os Alunos 

Nesta questao e possivel selecionar mais de uma opcao. 
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•Anulada 

• Crfticas 

• Elogios 

•Sugestoes 

• Crfticas e sugestdes 

• Elogios e sugestoes 
•Em branco 

1% 

Como podemos melhorar? 

Q9 - De que maneira poderiamos melhorar nosso trabalho? 
Nesse quesito, 65% dos responsaveis deixaram a questao em branco indicando 

que a visita nao necessita de melhoras ao nao manifestarem nenhuma critica ou suqestao. 
20% das respostas foram sugest6es de melhoria, em sua maioria solicitando um aumento 
no tempo de visita ou no nurnero de secoes visitadas no roteiro, mais um indicador que a 
visita tern sido aqradavel e proveitosa. Quanta as criticas, as poucas que tivemos foram 
em relacao a acessibilidade do museu (questao em constante melhoria com empenho do 
Nucleo de Acessibilidade - Catavento Acessivel) e em relacao a linguagem e cantata com 
criancas de educacao infantil (item frisado em treinamentos realizados para os monitores 
de conteudo). 

•Anulada 

• Em branco 

•Nao 
•Sim 

3% 0% 

Pretensao na reallzacao de atividade em 
sala 
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Media ponderada das questoes 4 e 6 

M~ia ponderada I Nrvel de 
Satisfa~o total 

Nfvel de 
Questao Satisfa~o 

(%) (soma do nfvel de satisfat;Ao das 
questtles 1 e 3, dividido pelo n6mero 

de quest6es) (%) 

4 90,44 
95,00 

6 99,57 

Media ponderada 
Conforme orientacoes da SEC, na pesquisa aplicada aos professores, foram 

consideradas as quest6es 4 e 6 para mensuracao da satisfacao destes em relacao a visita. 
O resultado, assim coma nos anos anteriores foi muito satisfat6rio. 

"Gostei muito da forma que o monitor nos ensinou e todas as obras sao muito bonitas." 

"Acredito que todos alunos adoraram. Nao ha o que melhorar, todos estao de parabens." 

"Capacitar os monitores a terem uma linguagem adequada a educacao infantil (3-5 anos)." 

organizacao social de cultura 
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4. SOBRE A VISITA 
As quest6es especfficas sobre a visita, aplicadas em conjunto com a referencial 

a mstttuicao de ensino, foram mais breves e diretas do que as quest6es destinadas aos 
professores, de maneira que a crianca tivesse mais espaco para se posicionar e relatar 
sua experiencia. 

• Estadual • Municipal • Federal • Particular • Em branco 

Escolas 

3.1 Redes de Ensino 
As redes publicas sao maioria quando somadas, a estadual obteve a maior 

porcentagem (43%) e a rede municipal (33%), ja a rede particular obteve (24%). 0 
grande aumento na visitacao de escolas estaduais deu-se por conta do programa Cultura 
Ensina que disponibiliza onibus e transporte para escolas da rede visitar o museu e, 
como as mesmas apresentavam dificuldades com transporte no inf cio do ano, possibilitou 
o aumento na frequencia de visitacao de instituicoes do tipo. 

3. PESQUISA VOL TADA AOS ALU NOS 
O preenchimento das fichas de avaliacao modelo SEC e apresentado aos grupos 

de visitas monitoradas, e no mes de setembro de 2018 obtivemos 296 fichas respondidas 
pelos estudantes. Logo ap6s a contabilidade das fichas, nossos funcionarios 
transcreveram as respostas obtidas em uma planilha planejada para a elaboracao de 
graficos com os resultados abaixo. 
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•Anulada 

•Em branco 

• Cr(ticas 

• Elogios genericos(adjetivos e 
verbos de sentimentos positivos) 

• Refer~ncias ao educador 

• Acervo/museu 

•Conteudo 
0% 

Porque? 

Dentre as categorias disponibilizadas como justificativa, tivemos maier 
quantidade de relates sobre o conteudo e o acervo do museu e tambem uma grande 
porcentagem (22%) de elogios genericos referentes a experiencia da visita, o que 
interpretamos como uma aproximacao afetiva dos estudantes para com o museu. 
Diferentemente da ultirna pesquisa, nao recebemos crlticas sobre o tempo de visita. 

•outro 
• Em branoo 
• Mais ou Menos 
•N:lo 

•Sim 

A visita foi interessante? 

Q1 - A visita foi interessante? 
Praticamente todos os alunos consideraram a visita interessante, sendo que as 

respostas negativas nao foram suficientes para registrar uma porcentagem vahda. 
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Q2- 0 que mais chamou a atencao no educador do museu que fez a visita com o seu 
grupo? 

Ja na segunda questao analisamos a interacao do estudante com o educador, 
68% considerou que o monitor estimulou a participacao do grupo, tornando-a interativa 
e interessante, ao passo que somente 3% se opes que o educador nao deu 
oportunidade de o grupo participar da visita. Diferente da pesquisa anterior, a 
porcentagem de quest6es anuladas aumentou para 27%. E possivel perceber que os 
alunos nao tern muita tranquilidade para ler e analisar as quest6es, uma vez que estao 
agitados com tudo que viram ao longo da visita. 

'Me diverti bastante e aprendi melhor a ciencia" 

'Vimos coisas incrfveis que nao imaginamos que existiam" 

"Achei o espaco muito legal e tudo muito interessante" 

organizacao social de cultura 
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Anulada Em branco N3o Sim 
0 

0 0 0 

• Espaco 

•Assunto 
100 

150 

200 

• Obras 

so 

230 226 250 

Q3 - ltens que chamaram a aten~ao 
durante a visita 

Q3- ltens que chamara a atencao durante a visita 
Foram apontados tres aspectos (assunto, espaco e obras) para os alunos 

analisarem como interessantes. Obtivemos resultados parecidos com a pesquisa 
passada, sendo o "espaco" com a maior reieicao e o "assunto" o item que mais 
chamou atencao dos estudantes. 

Nesta questao e possfvel selecionar mais de uma opcao, 

• Anulada 

• OUtro 

• Nao deu oportunidade para o 
grupo participar da visita 

• Deu bastante informacdes,o que 
gerou cansaco no grupo 

• Estimulou a participacao do grupo 

• Deu informacdes.tornando a visita 
interessante 

2% 

0% 0% 

O que chamou aten~ao no educador do 
museu? 
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A questao 4 ainda tinha a possibilidade de um complemento manuscrito onde as 
criancas poderiam se manifestar, com suas pr6prias palavras , sobre sua experiencia no 
museu. lnfelizmente, devido a ansiedade e pressa, muitas questoes dissertativas foram 
deixadas em branco, porern, dentre as respostas e opinioes indicadas os verbos com 
maior destaque foram: "acontecer, descobrir e conhecer" assim como nas ultimas 
pesquisar que ressaltam que nosso maior objetivo - educar informalmente - vem sido 
alcancado com exito. 

ldeia Geral 

Q4 - 0 que voce aprendeu ou descobriu nessa visita? 
Em relacao a ideia geral da visita, tivemos resultados similares dentre as 

respostas validas, Os alunos, em sua maioria, responderam de maneira individual 
(43%), seguido de impessoal (41 %) e a taxa de alunos que nae responderam a 
questao nao passou de 16%. 
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"Os experimentos foram muito legais, interessantes e dinamicos, vimos ate que os corais tern vida." 
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•susestoes 

•Elogios 

• Criticas e sugestoes 

• cr{ticas e elogios 

• Elogios e sugestoes 

•Em branco 

• Visita considerada adequada 

• Cr{ticas 

comentartos sobre melhorias 

Q5 - De que maneira poderiamos melhorar a sua visita ao Museu? 
Assim como na pesquisa voltada aos professores, na ultirna questao abrimos 

espacos para cornentarios, criticas, elogios ou sugest6es por parte dos alunos. Assim 
como outras quest6es dissertativas, tivemos um alto indice (29%) de respostas em 
branco ja que os alunos se apressam para terminar o preenchimento, mas, mesmo 
assim a maioria das respostas eram sugest6es, em grande parte sobre o tempo de 
duracao da visita ou o interesse em visitar outros espacos fora os que estavam 
agendados no roteiro. As respostas positivas sempre foram seguidas de elogios ou 
agradecimentos, relacionados ao espaco, aos monitores e o conteudo. 

"Gostei muito da forma que o monitor nos ensinou e todas as obras sao muito bonitas." 
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Media ponderada das questoes 1 e 3 
Wsdia ponderada 

I Nfvel de 
Satl~total 

Quesfflo Nfvelde 
Satisfa~o (%) (soma do.nfvel de 

salisf89lo das 
quest6es 1 e 3, 

iiiviclide pelo awnero 
de que$t&la) {%) 

1 97,15 
96,21 

3 95,28 

Media ponderada 
Na pesquisa aplicada aos alunos, um calculo e realizado automaticamente com 

base nas respostas obtidas, considerando as quest6es 1 e 3 para concluir o nivel de 
satisfacao dos alunos respondentes. 

Assim como em todos os anos anteriores desde o inicio da aplicacao da pesquisa, 
o resultado foi satisfat6rio, evidenciando o empenho de toda equipe do museu em receber, 
acompanhar e transmitir o conteudo de forma exemplar. 

"Na verdade, o passeio esta sendo perfeito!" 

que -nane1ra poderlamos melhorar sua visita aQ Museu" De s1..a ;..i1&e~ck 

~J&~~.~~ 
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Sao Paulo, 13 de dezembro de 2018 

CONSIDERACOES FINAIS 
De acordo com indices positives das quest6es qualitativas referentes a 

visita, concluimos que a grande maioria dos visitantes, tanto responsaveis quanto as 
criancas, consideraram a visita boa e proveitosa, enquanto a maioria das criticas sac 
em torno do tempo de duracao da visita e a quantidade de secoes visitadas, itens 
constantemente discutidos entre a equipe, mas que fazem parte de uma vasta 
logistica de orqanizacao do espaco que leva em conta nossa grande demanda e a 
capacidade de lotacao do museu em si. 

No geral, a pesquisa foi bem recebida, principalmente entre os professores, 
que entenderam melhor a importancla da participacao. Apesar da facilidade de 
conseguir voluntaries para responder as quest6es, nossa equipe nota constantemente 
certa irnpaciencia por parte dos alunos em responder quest6es que em suma, sao 
dissertativas. Por tratarmos com um publico infantil a ansiedade e euforia de estar em 
uma excursao com seus colegas, infelizmente, acaba influenciando na qualidade das 
respostas, porem, nae influencia no nosso resultado final sobre a visita em si. 
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