
Roteiro para Levantamento da Opinião dos Alunos para responder à  
“Pesquisa Kit Material Escolar 2013 - Ensino Fundamental I”

1. Qual é a opinião dos alunos em relação à qualidade de cada item que compõe o Kit de Material Escolar, 
para o Ensino Fundamental I? E sobre o kit como um todo? A qualidade é ótima, boa ou ruim? 

2. Com relação à quantidade de cada item do kit, na opinião dos alunos ela é suficiente, excessiva ou insu-
ficiente para atendê-los ao longo do ano letivo? Se a resposta for “excessiva” ou “insuficiente”, qual seria 
a quantidade ideal? (No máximo até 9 unidades.)

3. Com relação aos tipos de lápis de madeira ou de resina termoplástica, qual a preferência dos alunos? A 
escolha se deve porque o tipo de lápis é: mais durável, colore com mais facilidade, a grafite não quebra 
muito ou nenhuma dessas opções.

Os itens que compõem o kit de material que será avaliado são:

• Caderno brochura (grande - 4 unidades - 96 folhas)
• Caderno de desenho (1 unidade - 96 folhas)
• Régua 30 cm (1 unidade)
• Lápis de cor (grande - 12 cores - 1 caixa)
• Lápis grafite (6 unidades)
• Lápis grafite de resina termoplástica (2 unidades)
• Caneta esferográfica azul (4 unidades)
• Apontador com depósito (4 unidades)
• Borracha branca (3 unidades) 
• Tubo de cola branca (3 unidades)
• Giz de cera (grande - 12 cores - 1 caixa)
• Guache (12 cores - 1 caixa)



Roteiro para Levantamento da Opinião dos Alunos para responder à  
“Pesquisa Kit Material Escolar 2013 - Ensino Fundamental II”

1. Qual é a opinião dos alunos em relação à qualidade de cada item que compõe o Kit de Material Escolar, 
para o Ensino Fundamental II? E sobre o kit como um todo? A qualidade é ótima, boa ou ruim?

2. Com relação à quantidade de cada item do kit, na opinião dos alunos ela é suficiente, excessiva ou insu-
ficiente para atendê-los ao longo do ano letivo? Se a resposta for “excessiva” ou “insuficiente”, qual seria 
a quantidade ideal? (No máximo até 9 unidades.)

3. Com relação aos tipos de lápis de madeira ou de resina termoplástica, qual a preferência dos alunos? A 
escolha se deve porque o tipo de lápis é: mais durável, colore com mais facilidade, a grafite não quebra 
muito ou nenhuma dessas opções.

Os itens que compõem o kit de material que será avaliado são:

• Caderno universitário (2 unidades - 140 fls. - 7 mat.)  
• Caderno universitário reciclado (1 unidade - 140 fls. - 7 mat.)                          
• Caderno de desenho (1 unidade - 96 folhas)
• Lápis de cor (grande - 12 cores - 1 caixa)
• Lápis grafite (6 unidades)
• Lápis grafite de resina termoplástica (2 unidades)
• Caneta esferográfica azul (6 unidades) 
• Caneta esferográfica vermelha (4 unidades) 
• Apontador com depósito (3 unidades)
• Borracha branca (3 unidades)
• Tubo de cola branca (2 unidades)
• Tesoura sem ponta (1 unidade)
• Kit geometria (uma régua de 30cm, um transferidor de 180°, um esquadro de 45°x21cm e um esquadro de 

60°x21cm) (1 unidade)



Roteiro para Levantamento da Opinião dos Alunos para responder à  
“Pesquisa Kit Material Escolar 2013 - Ensino Médio”

1. Qual é a opinião dos alunos em relação à qualidade de cada item que compõe o Kit de Material Escolar, 
para o Ensino Médio? E sobre o kit como um todo? A qualidade é ótima, boa ou ruim?

2. Com relação à quantidade de cada item do kit, na opinião dos alunos ela é suficiente, excessiva ou insu-
ficiente para atendê-los ao longo do ano letivo? Se a resposta for “excessiva” ou “insuficiente”, qual seria 
a quantidade ideal? (No máximo até 9 unidades.)

3. Com relação aos tipos de lápis de madeira ou de resina termoplástica, qual a preferência dos alunos? A 
escolha se deve porque o tipo de lápis é: mais durável, colore com mais facilidade, a grafite não quebra 
muito ou nenhuma dessas opções?

Os itens que compõem o kit de material que será avaliado são:

• Caderno universitário (2 unidades - 220 fls. - 11 mat.) 
• Caderno universitário reciclado (1 unidade - 220 fls. - 11 mat.)
• Caderno de desenho (1 unidade - 96 folhas)
• Lápis de cor (grande - 12 cores - 1 caixa)
• Lápis grafite (6 unidades)
• Lápis grafite de resina termoplástica (2 unidades)
• Caneta esferográfica azul (4 unidades) 
• Caneta esferográfica preta (2 unidades)
• Caneta esferográfica vermelha (2 unidades)
• Apontador com depósito (3 unidades)
• Borracha branca (2 unidades)
• Kit geometria (uma régua de 30cm, um transferidor de 180°, um esquadro de 45°x21cm e um esquadro de 

60°x21cm) (1 unidade)

            


