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UTILIZAÇÃO DA PESQUISA DE OPINIÃO COMO RECURSO METODOLÓGICO
NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Unidade: CE
Coordenador(a): Helena Sandra Bandeira de Gouveia
Email: hsandra_2005@yahoo.com.br
Objetivos
Utilizar a Pesquisa de Opinião como dispositivo pedagógico interdisciplinar no processo de ensino
aprendizagem na educação básica. Objetivos específicos: Realizar junto a professores e estudantes do
ensino fundamental e médio estudos sobre metodologia de Pesquisa de Opinião; • Realizar oficinas de
formação para professores e estudantes sobre a metodologia do Programa NEPSO; • Realizar Seminários
de divulgação e de socialização sobre a utilização da Pesquisa de Opinião como recurso metodológico; •
Articular Centros/Departamentos de Universidades, como os de Educação, Estatística e de Informática
para que estes apoiem a formação no âmbito do Programa NEPSO; • Fortalecer as ações dos núcleos do
NEPSO em regiões/cidades do Estado onde já existem experiências consolidadas do NEPSO (Camaragibe e
Recife); • Promover a articulação/parcerias com secretarias municipais de educação no âmbito do
Projeto NEPSO. • Realizar um Curso de Extensão, com caráter de aprofundamento, para professores da
Secretaria de Educação de Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe; • Incentivar a elaboração e
desenvolvimento projetos didáticos utilizando a metodologia do NEPSO;
• Acompanhar o
desenvolvimento das experiências do NEPSO nas escolas; • Fortalecer o NEPSO nas escolas onde o
Programa já se encontra em desenvolvimento no núcleo de Recife e RM

Resumo
O Programa Nossa Escola Pesquisa Sua Opinião (NEPSO) é uma iniciativa do Instituto Paulo Montenegro.
Iniciado no ano de 2000, seu objetivo é desenvolver e disseminar práticas educativas inovadoras, que
contribuam para a melhoria do sistema de ensino do país. O principal objetivo do programa NEPSO é
promover o uso pedagógico da pesquisa de opinião pelas escolas da rede pública. Ao participar do
programa, o professor aprende a planejar e realizar projetos de ensino. Nesse sentido, a metodologia
estimula o uso do universo do estudante e do professor para a construção do conhecimento. Faz do
estudante e do professor autores do aprendizado, promovendo o protagonismo dos principais atores da
educação. A Universidade Federal Pernambuco, desde 2002 participa do Programa NEPSO, através do
Colégio de Aplicação e tem se destacado pelo seu envolvimento no âmbito desse Programa, especialmente
durante seminários estaduais, com envolvimento de estudantes e professores. Além disso, destaque-se,
também, sua participação nos últimos congressos internacionais do NEPSO/IBOPE/UNESCO. Como
representante do NEPSO Núcleo de Recife e Região metropolitana a professora Helena Sandra G. Honorato
coordena as cidades de Recife e Camaragibe e no ano de 2013 o retorno de Jaboatão dos Guararapes.

