Orientações para
Entrevista do PELC Bagé!

Você, foi escolhido pelo trabalho que desenvolve
responsabi Iidade e com prometi mente
questionarnentos

em seu núcleo caracterizado

para ser um importante

pela

med iador entre nossos

e o nível de satisfação da comunidade a qual entrevistará.

Desta forma solicito que seja algumas orientações para que ao final deste importante
trabalho. possamos{er

dad~ fidedignos.

1 - Você deverá permanecer no período de uma semana (5 dias úteis) em um núcleo
(d~.d

de novembro) e mais uma semana no 2' núcleo.
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diá
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apartir de 15 anos.
3 - Você já sabe, que todos os núcleos possuem um Q.T.S. Ao chegar ao núcleo de
,f

trabalho,

o

coordenador

do mesmo,

deverá entregar

um cópia para que você pcssa

acompanhar as turmas.
4 - Cabe ao coordenador
o preenchimento
(p/casa)

do núcleo apresenta-I o ~rupo,

e entrega/devendo

com data de entrega.

pedir a colaboração

o mesmo fazer uma lista dos participantes
Dessa

forma os participantes

deverão

para

que levaram

se sentir parte

fundamental do processo.
S - A entrega e o controle destes cabe ao coordenador do núcleo fazê-lo.
6 - Oriente aos adultos e idosos a preencherem

de forma clara. para que possamos

entregar a escrita.
7- Aos participantes

com idade entre 15 à 21 anos, não entre o questionário.

Faça a

entrevista um a um.
8 - Você receberá

o

número de questionários,

de acordo com o número de

participantes ( com idade apartir de '5 anos) que irá desenvolver
Enfim na próxima
dos núcleos que realizaste

reunião (

111/2007),

as entrevista.

o trabalho que possui.

deverão ser entregues

Na oportunidade

será feita

os questioná.ios
uma avaliação da

experiência. Por isso, registre a pane. facilidades é dificuldades desta tarefa.
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