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ILBJ realiza questionário avaliativo
 Instituto Luciano Barreto Júnior (ILBJ), responsabilidade social da Construtora Celi, tem dentre os seus pilares a construção de um Oprojeto didático-pedagógico baseado em dados a fim de poder entregar aos adolescentes e jovens do Conectando com a Vida uma 
formação cidadã de qualidade. Para isso, são realizados questionários diagnósticos duas vezes ao ano aos 1200 adolescentes e jovens. 

Um no primeiro semestre para saber qual o perfil do adolescente e jovem que entra no ILBJ e outro no segundo semestre para saber como eles 
estão saindo. 
Para a gerente e coordenadora pedagógica do ILBJ, Valéria Freire, esse instrumento de pesquisa é antes de tudo um exercício de análise de dados 
quantitativo/qualitativo cujo objetivo é avaliar, não apenas os resultados da investigação, mas também mensurar o funcionamento do instituto e 
impulsionar os resultados institucionais a partir da compreensão das necessidades apresentadas na coleta de dados.
“O questionário tem em vista contribuir para melhorias específicas no âmbito institucional – gestão e infraestrutura - e pedagógico do ILBJ. Com 
o resultado, passamos a conhecer o perfil, as características pessoais e familiares, situamos geograficamente, conhecemos o nível de 
escolaridade, identificamos competências já adquiridas e a adquirir, desejos, anseios e necessidades. Desta forma, adequamos o planejamento 
previamente elaborado a partir dos resultados analisados. Neste sentido, promovemos melhorias tanto no âmbito estrutural-institucional, quanto 
no âmbito didático-pedagógico de modo geral”, ressalta Valéria Freire.

ILBJ retorna ao presencial 
Nos dias 30 e 31 de agosto o ILBJ retomou as atividades na modalidade 
presencial. O primeiro encontro foi de acolhimento com a apresentação do ILBJ, 
suas regras e protocolo sanitário que deve ser seguido nessa nova fase. Vale 
salientar que o instituto, comprometido em seu trabalho, segue todas as normas e 
diretrizes para a retomada ao ensino presencial vigente no estado de Sergipe, 
assim como com o seu próprio protocolo desenvolvido para atender às 
necessidades dos adolescentes e jovens matriculados no ILBJ. Toda a equipe 
pedagógica e administrativa está preparada para trabalhar com segurança sem 
perder a alegria e o cuidado que é característico do projeto Conectando com a Vida 
do Instituto Luciano Barreto Júnior.
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