
Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Resultados

Questionário 323598

Número de registros nesta consulta: 108
Total de registros no questionário: 10099
Percentagem do total: 1.07%
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps10

Nome da Instituição Educacional Parceira - Recanto das Emas

Resposta Contagem Percentagem

Associação Beneficente Coração de Cristo- COCRIS (1) 0 0.00%  
INSTITUTO PRÓ-VIDA (2) 108 100.00%  
CEPI QUERO-QUERO (3) 0 0.00%  
CEPI BEIJA-FLOR (4) 0 0.00%  
CEPI ARARA CANINDÉ (5) 0 0.00%  
CEPI SABIÁ DO CAMPO (6) 0 0.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps10

Nome da Instituição Educacional Parceira - Recanto das Emas
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/sistemas/avi/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/323598


Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(18)

Questões Sim/Não [1.Toda Instituição possui uma Proposta Pedagógica. Você foi convidado a participar
da elaboração/reelaboração deste documento?]

Resposta Contagem Percentagem

Sim (1) 97 89.81%  
Não (2) 11 10.19%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(18)

Questões Sim/Não [1.Toda Instituição possui uma Proposta Pedagógica. Você foi convidado a participar
da elaboração/reelaboração deste documento?]
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/sistemas/avi/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/323598


Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(1)

Questões Sim/Não [2.A Instituição disponibilizou o Calendário Escolar Oficial?]

Resposta Contagem Percentagem

Sim (1) 107 99.07%  
Não (2) 1 0.93%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(1)

Questões Sim/Não [2.A Instituição disponibilizou o Calendário Escolar Oficial?]
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/sistemas/avi/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/323598


Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(2)

Questões Sim/Não [3.A Instituição Educacional cumpre o Calendário Escolar?]

Resposta Contagem Percentagem

Sim (1) 108 100.00%  
Não (2) 0 0.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(2)

Questões Sim/Não [3.A Instituição Educacional cumpre o Calendário Escolar?]
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/sistemas/avi/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/323598


Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(3)

Questões Sim/Não [4.A Instituição oferece 10 (dez) horas de atendimento?]

Resposta Contagem Percentagem

Sim (1) 108 100.00%  
Não (2) 0 0.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(3)

Questões Sim/Não [4.A Instituição oferece 10 (dez) horas de atendimento?]
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/sistemas/avi/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/323598


Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(4)

Questões Sim/Não [5.A Instituição oferece as 05 refeições (café da manhã, colação, almoço, lanche da
tarde e jantar)?]

Resposta Contagem Percentagem

Sim (1) 107 99.07%  
Não (2) 0 0.00%  
Sem resposta 1 0.93%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(4)

Questões Sim/Não [5.A Instituição oferece as 05 refeições (café da manhã, colação, almoço, lanche da
tarde e jantar)?]
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/sistemas/avi/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/323598


Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(5)

Questões Sim/Não [6.A Instituição disponibiliza o cardápio semanal?]

Resposta Contagem Percentagem

Sim (1) 105 97.22%  
Não (2) 0 0.00%  
Sem resposta 3 2.78%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(5)

Questões Sim/Não [6.A Instituição disponibiliza o cardápio semanal?]
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/sistemas/avi/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/323598


Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(6)

Questões Sim/Não [7.Você está satisfeito com a qualidade das refeições ofertadas na Instituição?]

Resposta Contagem Percentagem

Sim (1) 108 100.00%  
Não (2) 0 0.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(6)

Questões Sim/Não [7.Você está satisfeito com a qualidade das refeições ofertadas na Instituição?]
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/sistemas/avi/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/323598


Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(7)

Questões Sim/Não [8.A Instituição distribuiu, gratuitamente, kit de uniforme (camiseta e short) para a
criança?]

Resposta Contagem Percentagem

Sim (1) 107 99.07%  
Não (2) 0 0.00%  
Sem resposta 1 0.93%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(7)

Questões Sim/Não [8.A Instituição distribuiu, gratuitamente, kit de uniforme (camiseta e short) para a
criança?]
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/sistemas/avi/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/323598


Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(8)

Questões Sim/Não [9.A Instituição distribuiu, gratuitamente, agenda para a criança?]

Resposta Contagem Percentagem

Sim (1) 108 100.00%  
Não (2) 0 0.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(8)

Questões Sim/Não [9.A Instituição distribuiu, gratuitamente, agenda para a criança?]
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(9)

Questões Sim/Não [10.É direito da família acompanhar e receber as produções/atividades das crianças,
bem como relatórios que demonstram o seu desenvolvimento ao longo do período. Você teve acesso a

este material?]

Resposta Contagem Percentagem

Sim (1) 108 100.00%  
Não (2) 0 0.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(9)

Questões Sim/Não [10.É direito da família acompanhar e receber as produções/atividades das crianças,
bem como relatórios que demonstram o seu desenvolvimento ao longo do período. Você teve acesso a

este material?]
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(10)

Questões Sim/Não [11.Você percebe se a Instituição atende e se está adaptada às crianças com
necessidades educacionais especiais/deficiência?]

Resposta Contagem Percentagem

Sim (1) 108 100.00%  
Não (2) 0 0.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(10)

Questões Sim/Não [11.Você percebe se a Instituição atende e se está adaptada às crianças com
necessidades educacionais especiais/deficiência?]
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/sistemas/avi/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/323598


Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(11)

Questões Sim/Não [12.Os avisos registrados nas agendas das crianças, como mensagem, bilhete,
convite, são claros, precisos, bem redigidos?]

Resposta Contagem Percentagem

Sim (1) 108 100.00%  
Não (2) 0 0.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(11)

Questões Sim/Não [12.Os avisos registrados nas agendas das crianças, como mensagem, bilhete,
convite, são claros, precisos, bem redigidos?]
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/sistemas/avi/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/323598


Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(12)

Questões Sim/Não [13.A Instituição promove momentos de integração, como reunião de pais e
professores, atendimentos individualizados, festas em datas comemorativas, estabelecendo dessa forma

uma aproximação com a comunidade escolar e famílias?]

Resposta Contagem Percentagem

Sim (1) 107 99.07%  
Não (2) 0 0.00%  
Sem resposta 1 0.93%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(12)

Questões Sim/Não [13.A Instituição promove momentos de integração, como reunião de pais e
professores, atendimentos individualizados, festas em datas comemorativas, estabelecendo dessa forma

uma aproximação com a comunidade escolar e famílias?]
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(13)

Questões Sim/Não [14.A  Instituição promove reuniões/palestras com outras Secretarias e/ou Órgãos,
para esclarecimento/divulgação de ações preventivas/educativas relacionadas  a saúde, ação social,

esporte, segurança?]

Resposta Contagem Percentagem

Sim (1) 108 100.00%  
Não (2) 0 0.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(13)

Questões Sim/Não [14.A  Instituição promove reuniões/palestras com outras Secretarias e/ou Órgãos,
para esclarecimento/divulgação de ações preventivas/educativas relacionadas  a saúde, ação social,

esporte, segurança?]
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(14)

Questões Sim/Não [15.A manutenção e conservação dos espaços e equipamentos são realizadas
satisfatoriamente?]

Resposta Contagem Percentagem

Sim (1) 108 100.00%  
Não (2) 0 0.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(14)

Questões Sim/Não [15.A manutenção e conservação dos espaços e equipamentos são realizadas
satisfatoriamente?]
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/sistemas/avi/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/323598


Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(15)

Questões Sim/Não [16.A Instituição Educacional Parceira oferece materiais de higiene de forma
individual, ou seja, 1 (um) kit por criança?]

Resposta Contagem Percentagem

Sim (1) 107 99.07%  
Não (2) 0 0.00%  
Sem resposta 1 0.93%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(15)

Questões Sim/Não [16.A Instituição Educacional Parceira oferece materiais de higiene de forma
individual, ou seja, 1 (um) kit por criança?]
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/sistemas/avi/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/323598


Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(16)

Questões Sim/Não [17.O mobiliário da sala de atividade é adequado à faixa etária das crianças atendidas
(ex.: tamanho e altura das mesas e cadeiras).]

Resposta Contagem Percentagem

Sim (1) 108 100.00%  
Não (2) 0 0.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(16)

Questões Sim/Não [17.O mobiliário da sala de atividade é adequado à faixa etária das crianças atendidas
(ex.: tamanho e altura das mesas e cadeiras).]
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/sistemas/avi/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/323598


Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(17)

Questões Sim/Não [18.Os ambientes de serviço (cozinha, depósitos, estacionamento funcional) tem o
acesso protegido às crianças, a fim de evitar acidentes?]

Resposta Contagem Percentagem

Sim (1) 108 100.00%  
Não (2) 0 0.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps16(17)

Questões Sim/Não [18.Os ambientes de serviço (cozinha, depósitos, estacionamento funcional) tem o
acesso protegido às crianças, a fim de evitar acidentes?]
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps17(1)

Questões Satisfeito/Insatisfeito [19.Como você tem observado o desenvolvimento da criança no ambiente
familiar?]

Resposta Contagem Percentagem

Satisfatório (1) 107 99.07%  
Insatisfatório (2) 0 0.00%  
Sem resposta 1 0.93%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps17(1)

Questões Satisfeito/Insatisfeito [19.Como você tem observado o desenvolvimento da criança no ambiente
familiar?]
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/sistemas/avi/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/323598


Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps17(2)

Questões Satisfeito/Insatisfeito [20.Como você classifica o atendimento à família pela Instituição, quando
há necessidade de  fazer solicitação, sugestão ou reclamação?]

Resposta Contagem Percentagem

Satisfatório (1) 108 100.00%  
Insatisfatório (2) 0 0.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps17(2)

Questões Satisfeito/Insatisfeito [20.Como você classifica o atendimento à família pela Instituição, quando
há necessidade de  fazer solicitação, sugestão ou reclamação?]
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/sistemas/avi/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/323598


Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps17(3)

Questões Satisfeito/Insatisfeito [21.Como você classifica a limpeza da Instituição?]

Resposta Contagem Percentagem

Satisfatório (1) 107 99.07%  
Insatisfatório (2) 0 0.00%  
Sem resposta 1 0.93%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps17(3)

Questões Satisfeito/Insatisfeito [21.Como você classifica a limpeza da Instituição?]
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps17(4)

Questões Satisfeito/Insatisfeito [22.Você está satisfeito com a qualidade/quantidade dos materiais
ofertados pela Instituição ?]

Resposta Contagem Percentagem

Satisfatório (1) 108 100.00%  
Insatisfatório (2) 0 0.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps17(4)

Questões Satisfeito/Insatisfeito [22.Você está satisfeito com a qualidade/quantidade dos materiais
ofertados pela Instituição ?]
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/sistemas/avi/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/323598


Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps17(5)

Questões Satisfeito/Insatisfeito [23a.Como você classifica?/Em  relação à presença do porteiro no dia a
dia?]

Resposta Contagem Percentagem

Satisfatório (1) 108 100.00%  
Insatisfatório (2) 0 0.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps17(5)

Questões Satisfeito/Insatisfeito [23a.Como você classifica?/Em  relação à presença do porteiro no dia a
dia?]
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/sistemas/avi/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/323598


Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps17(6)

Questões Satisfeito/Insatisfeito [23b.Como você classifica?/Em relação aos espaços?]

Resposta Contagem Percentagem

Satisfatório (1) 107 99.07%  
Insatisfatório (2) 0 0.00%  
Sem resposta 1 0.93%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps17(6)

Questões Satisfeito/Insatisfeito [23b.Como você classifica?/Em relação aos espaços?]
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/sistemas/avi/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/323598


Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps17(7)

Questões Satisfeito/Insatisfeito [23c.Como você classifica?/Quanto aos procedimentos de entrada e
saída das crianças?]

Resposta Contagem Percentagem

Satisfatório (1) 108 100.00%  
Insatisfatório (2) 0 0.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps17(7)

Questões Satisfeito/Insatisfeito [23c.Como você classifica?/Quanto aos procedimentos de entrada e
saída das crianças?]

                                      página 53 / 57

/sistemas/avi/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/323598


Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps17(8)

Questões Satisfeito/Insatisfeito [24.Em relação ao atendimento/serviço ofertado pela Instituição
Educacional?]

Resposta Contagem Percentagem

Satisfatório (1) 107 99.07%  
Insatisfatório (2) 0 0.00%  
Sem resposta 1 0.93%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps17(8)

Questões Satisfeito/Insatisfeito [24.Em relação ao atendimento/serviço ofertado pela Instituição
Educacional?]
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps18

25.A Instituição entra em contato com a família, no caso de faltas das crianças sem justificativas ?

Resposta Contagem Percentagem

Sim (1) 98 90.74%  
Não (2) 3 2.78%  
Não se aplica (3) 6 5.56%  
Sem resposta 1 0.93%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 323598 'Pesquisa de Satisfação 2019 - CMAP'

Sumário dos campos para ps18

25.A Instituição entra em contato com a família, no caso de faltas das crianças sem justificativas ?
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