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STROKE
SCRIBE

FREE

#REF!

3542542433

Somos da COWI e estamos a levar a cabo a continuacao de uma pesquisa sobre as condiçoes de vida das crianças e das suas famílias. O senhor foi seleccionado para
ser entrevistadao porque sua comunidade foi parte da pesquisa no ano de 2008. A entrevista durará mais ou menos 40 minutos. Toda informação será estritamente
confidencial e usada apenas com fins estatísticos. Além disso, você não é obrigado a responder questão que você não queira e pode interromper a entrevista no
momento em que bem desejar. Podemos começar com as perguntas?

IDENTIFICAÇÃO
COMUNIDADE:

#

CÓDIGO DA COMUNIDADE: #REF!
PROVÍNCIA
POSTO ADMIN:

COD SIMPLES:
DISTRICTO:
LOCALIDADE

#REF!
#REF!

#REF!

#REF!
#REF!

Nome completo do líder:
IC-3
LOCALIZAÇÃO DO GPS: [__] [__]° [__][__]' [__] [__]. [__]'' S

[__] [__]° [__][__]' [__] [__]. [__]'' E

Visitas do(a) Inquiridor(a)

Data

1ª visita

2ª visita

3ª visita

___/___/___

___/___/___

___/___/___

[__][__]

[__][__]

[__][__]

___________________________

___________________________

___________________________

Próxima visita

Próxima visita

Próxima visita

___/___/___

___/___/___

___/___/___

_____:______

_____:______

_____:______

Inquiridor
Resultado*
8- Se outro :

Data
Hora

* 1-Completo, 2-Incompleto, 3-Lider ausente,
4- Recusa durante entrevista, 5- Recusa total,
8- Outro (especifique)

Língua usada na entrevista:

[__]

1-Portugues, 2- Changana, 3- Ronga, 4-Chope, 5-Xitsua, 6-Outro

O responsável por cada etapa do prcesso de formação da base de dados deverá preencher e assinar as caixas abaixo:
1-Entrevista completa 2- Revisão em campo 3-Revisão no gabinete
5-Aprovação final
4-Digitação
Nome

___/___/___
Data
Assinatura ________________
Inquiridor

___/___/___
________________
Supervisor

___/___/___
________________
Revisor

1

___/___/___
________________
Digitador

___/___/___
________________
Responsável

Informações do líder comunitário
PERGUNTAS E FILTROS

No

CÓDIGO DAS CATEGORIAS

Gostaríamos de coletar algumas informações sobre a aldeia/povoado que você lidera
LI01 Qual o seu nome?

NOME

Qual é exatamente a sua posição de líder na comunidade?

LÍDER DA COMUNIDADE
1
AGENTE DE PARTIDO POLÍTICO
2
PRESIDENTE DE COMITÊ
3
PRESIDENTES RESIDENTES DOS TRIBUNAIS C
4
SECRETARIO DO BAIRRO
5
OUTRAS FUNÇÕES RELEVANTES
6
Especifique
1.________________________________________________________
2.________________________________________________________

LI02

DEIXE O REPONDENTE IDENTIFICAR

NÂO
LÍDER DA COMUNIDADE
AGENTE DE PARTIDO POLÍTICO
PRESIDENTE DE COMITÊ
PRESIDENTES RESIDENTES DOS TRIBUNAIS C
SECRETARIO DO BAIRRO
OUTRAS FUNÇÕES RELEVANTES
Especifique

Nesta comuindade, existem também outros tipos de liderança?
Quais?
LI03 MARQUE TODAS QUE SE APLICAM. DEIXE O RESPONDENTE

IDENTIFICAR, DEPOIS VÁ CITANDO AS OPÇÕES

1
2
3
4
5
6
7

1.________________________________________________________
2.________________________________________________________
ANOS [__][__]

LI04 Quantos anos você tem?

NS=98
NR=99

LI05

Por observação pelo inquiridor: Sexo

[__]

MASCULINO = 1
FEMININO = 2

Você sabe ler e escrever?

1
2
8
9

SIM
NÃO
NÃO SABE
NÃO RESPONDEU

LI07

LI08 Qual foi a classe mais alta que você frequentou?

CLASSE

[__][__]

(entre 0 e 12)
(se nivel universitário entre 12 e 15)

LI09 Há quanto tempo você mora nesta aldeia/povoado?

ANOS

[__][__]

MENOS DE UM ANO =

00

NASCEU ALI - SEMPRE MOROU = 97

Em que mês e ano você assimiu o posto actual de líder?

MÊS

[__][__]

ANO

[__][__][__][__]

NÃO SABE = 99

LI10

Como você chegou ao posto actual?

FOI ELEITO
FOI INDICADO PELO ANTIGO LÍDER
HERDOU A POSIÇÃO DO PAI OU OUTRO FAMIL
FOI INDICADO POR CAUSA DE ONDE MORA
FOI INDICADO POR CAUSA DA IDADE
FOI INDICADO PELO PARTIDO

LI11

2

1
2
3
4
5
6

2

FOI INDICADO POR OUTRA CAUSA
ESPECIFIQUE

7

NÃO SABE
NÃO RESPONDEU

8
9

CENSO PRÉ-ESCOLAR
Agora gostaríamos de saber um pouco como tem andado a educação das crianças desta comunidade. Pedimos para que o senhor(a) liste
TODAS as pré- escolas ou escolinhas voltadas para crianças menores de 6 anos que possam ter sido frequentadas por crianças desta
Preste atenção: A escolinha por ser localizada em outra comunidade, desde que tenha sido frequentada por crianças daqui. A escolinha
também pode já ter fechado, por isso estamos a perguntar sobre os últimos 5 anos.
Gostariamos de saber um pouco sobre TODAS as pre-escolas da regiao que est'ao ou estavam em operacção os últimos anos nesta região

PS01 ESCOLINHA 1 (Nome) :

PS02

ESCOLINHA 2 (Nome) :

Anote como o líder se refere à escolinha. Ex: Escolinha da Save de Xitinguine

Anote como o líder se refere à escolinha. Ex: Escolinha da Save de Xitinguine

Em que ano esta escolinha começou a funcionar? [___] [___] [___] [___]

Em que ano esta escolinha começou a funcionar? [___] [___] [___] [___]

Onde se localiza/localizava esta escolinha?

Onde se localiza/localizava esta escolinha?

PS03

Comunidade:

Comunidade:

Bairro:

Bairro:

Esta localização é dentro desta comunidade? (Inquiridor: Não induza!)
[___] 1-Sim

PS04

Esta localização é dentro desta comunidade? (Inquiridor: Não induza!)

2-Não

[___] 1-Sim

Qual é/era a distância desta escolinha até o centro desta comunidade?

2-Não

Qual é/era a distância desta escolinha até o centro desta comunidade?

Inquiridor: Preencha os campos a) e b)

Inquiridor: Preencha os campos a) e b)

PS06

a)

[___] [___] Minutos

a)

[___] [___] Minutos

b)

[___] [___] Kilometros e [___] [___] [___] metros

b)

[___] [___] Kilometros e [___] [___] [___] metros

Qual a proporção das crianças de 3 a 6 anos desta comunidade frequentam
PS07 ou frequentavam esta escolinha?

1- Pouquíssimas (menos de 10% ou uma cada dez)
2- Poucas ( entre 10% e 25% -uma em cada quatro)
3- Menos da metade ( entre 25% e 50% -uma em cada duas)

1- Pouquíssimas (menos de 10% ou uma cada dez)
2- Poucas ( entre 10% e 25% -uma em cada quatro)
3- Menos da metade ( entre 25% e 50% -uma em cada duas)

4- Mais da metade
8-Não sabe 9- Não respondeu

4- Mais da metade
8-Não sabe 9- Não respondeu

Quem ajuda/ajudava a manter ou administrar essa escolinha?

PS08

Qual a proporção das crianças de 3 a 6 anos desta comunidade frequentam
ou frequentavam esta escolinha?

Quem ajuda/ajudava a manter ou administrar essa escolinha?

1- Save the Children

1- Save the Children

2- World Vision
3- Agha Khan

2- World Vision
3- Agha Khan

4- Igreja

4- Igreja

5- Ministério da Educação/ MIMAS/Governo de Moçambique
6- A própria comunidade, não havia ajuda externa
7- Outro (especifique) _____________________________________
8- Não sabe
9- Não respondeu

5- Ministério da Educação/ MIMAS/Governo de Moçambique
6- A própria comunidade, não havia ajuda externa
7- Outro (especifique) _____________________________________
8- Não sabe
9- Não respondeu

Quanto, em meticais, os pais ou responsáveis pagam/pagavam por mês

Quanto, em meticais, os pais ou responsáveis pagam/pagavam por mês

para uma criança frequentar ESTA escolinha?

para uma criança frequentar ESTA escolinha?

PS09

[___] [___] [___]

Mtn

-999 = Não Sabe

Esta escolinha ainda está a funcionar?

[___] [___] [___]

Mtn

-999 = Não Sabe

Esta escolinha ainda está a funcionar?

PS10

1-Sim

PS11

PS12

Passe ao próximo módulo

2- Não

Em que ano esta escolinha deixou de funcionar?

[___] [___] [___] [___]

1-Sim

Passe ao próximo módulo 2- Não

Em que ano esta escolinha deixou de funcionar?

[___] [___] [___] [___]

Quais foram as razões principais para que essa escolinha fechasse?
Inquiridor: Liste apenas as 2 razões principais. Não induza! Caso o líder

Quais foram as razões principais para que essa escolinha fechasse?
Inquiridor: Liste apenas as 2 razões principais. Não induza! Caso o líder

diga que a Save the Children retirou o apoio, pergunte sobre as razoes

diga que a Save the Children retirou o apoio, pergunte sobre as razoes

pelo qual a comunidade não deu continuidade à escolinha

pelo qual a comunidade não deu continuidade à escolinha

1- Faltou dinheiro para pagar as animadoras

1- Faltou dinheiro para pagar as animadoras

2- Faltou dinheiro para a manutenção física da escolinha

2- Faltou dinheiro para a manutenção física da escolinha

3- A comunidade é muito desunida, não se ajuda

3- A comunidade é muito desunida, não se ajuda

4- Falta apoio pedagógico

4- Falta apoio pedagógico

5- Falta materiais

5- Falta materiais

6- Os pais não acham necessário

6- Os pais não acham necessário

7- Os professores da escola primária não deram apoio

7- Os professores da escola primária não deram apoio

8- Houve problemas com a infra-estrutura da escolinha

8- Houve problemas com a infra-estrutura da escolinha

9- Alguma calamidade afetou a comunidade

9- Alguma calamidade afetou a comunidade

10- Localização da escolinha era ruim

10- Localização da escolinha era ruim

11- Outra razao:

11- Outra razao:

12- Não sabe
13- Não respondeu

12- Não sabe
13- Não respondeu
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CENSO PRÉ-ESCOLAR

(Continuação)

PS01 ESCOLINHA 5 (Nome) :

PS02

ESCOLINHA 4 (Nome) :

Anote como o líder se refere à escolinha. Ex: Escolinha da Save de Xitinguine

Anote como o líder se refere à escolinha. Ex: Escolinha da Save de Xitinguine

Em que ano esta escolinha começou a funcionar? [___] [___] [___] [___]

Em que ano esta escolinha começou a funcionar? [___] [___] [___] [___]

Onde se localiza/localizava esta escolinha?

Onde se localiza/localizava esta escolinha?

PS03

Comunidade:

Comunidade:

Bairro:

Bairro:

Esta localização é dentro desta comunidade? (Inquiridor: Não induza!)
[___] 1-Sim

PS04

Esta localização é dentro desta comunidade? (Inquiridor: Não induza!)

2-Não

[___] 1-Sim

Qual é/era a distância desta escolinha até o centro desta comunidade?

2-Não

Qual é/era a distância desta escolinha até o centro desta comunidade?

Inquiridor: Preencha os campos a) e b)

Inquiridor: Preencha os campos a) e b)

PS05

a)

[___] [___] Minutos

a)

[___] [___] Minutos

b)

[___] [___] Kilometros e [___] [___] [___] metros

b)

[___] [___] Kilometros e [___] [___] [___] metros

Qual a proporção das crianças de 3 a 6 anos desta comunidade frequentam
PS06 ou frequentavam esta escolinha?

1- Pouquíssimas (menos de 10% ou uma cada dez)
2- Poucas ( entre 10% e 25% -uma em cada quatro)

1- Pouquíssimas (menos de 10% ou uma cada dez)
2- Poucas ( entre 10% e 25% -uma em cada quatro)

3- Menos da metade ( entre 25% e 50% -uma em cada duas)
4- Mais da metade

3- Menos da metade ( entre 25% e 50% -uma em cada duas)
4- Mais da metade

8-Não sabe

9- Não respondeu

8-Não sabe

Quem ajuda/ajudava a manter ou administrar essa escolinha?

PS07

Qual a proporção das crianças de 3 a 6 anos desta comunidade frequentam
ou frequentavam esta escolinha?

9- Não respondeu

Quem ajuda/ajudava a manter ou administrar essa escolinha?

1- Save the Children
2- World Vision
3- Agha Khan

1- Save the Children
2- World Vision
3- Agha Khan

4- Igreja

4- Igreja

5- Ministério da Educação/ MIMAS/Governo de Moçambique
6- A própria comunidade, não havia ajuda externa
7- Outro (especifique) _____________________________________

5- Ministério da Educação/ MIMAS/Governo de Moçambique
6- A própria comunidade, não havia ajuda externa
7- Outro (especifique) _____________________________________

8- Não sabe
9- Não respondeu

8- Não sabe
9- Não respondeu

Quanto, em meticais, os pais ou responsáveis pagam/pagavam por mês

Quanto, em meticais, os pais ou responsáveis pagam/pagavam por mês

para uma criança frequentar ESTA escolinha?

para uma criança frequentar ESTA escolinha?

PS08

[___] [___] [___]

Mtn

-999 = Não Sabe

Esta escolinha ainda está a funcionar?

[___] [___] [___]

Mtn

-999 = Não Sabe

Esta escolinha ainda está a funcionar?

PS09

1-Sim

PS10

PS11

Passe ao próximo módulo

2- Não

Em que ano esta escolinha deixou de funcionar?

[___] [___] [___] [___]

1-Sim

Passe ao próximo módulo 2- Não

Em que ano esta escolinha deixou de funcionar?

[___] [___] [___] [___]

Quais foram as razões principais para que essa escolinha fechasse?
Inquiridor: Liste apenas as 2 razões principais. Não induza! Caso o líder

Quais foram as razões principais para que essa escolinha fechasse?
Inquiridor: Liste apenas as 2 razões principais. Não induza! Caso o líder

diga que a Save the Children retirou o apoio, pergunte sobre as razoes

diga que a Save the Children retirou o apoio, pergunte sobre as razoes

pelo qual a comunidade não deu continuidade à escolinha

pelo qual a comunidade não deu continuidade à escolinha

1- Faltou dinheiro para pagar as animadoras

1- Faltou dinheiro para pagar as animadoras

2- Faltou dinheiro para a manutenção física da escolinha

2- Faltou dinheiro para a manutenção física da escolinha

3- A comunidade é muito desunida, não se ajuda

3- A comunidade é muito desunida, não se ajuda

4- Falta apoio pedagógico

4- Falta apoio pedagógico

5- Falta materiais

5- Falta materiais

6- Os pais não acham necessário

6- Os pais não acham necessário

7- Os professores da escola primária não deram apoio

7- Os professores da escola primária não deram apoio

8- Houve problemas com a infra-estrutura da escolinha

8- Houve problemas com a infra-estrutura da escolinha

9- Alguma calamidade afetou a comunidade

9- Alguma calamidade afetou a comunidade

10- Localização da escolinha era ruim

10- Localização da escolinha era ruim

11- Outra razao:

11- Outra razao:

12- Não sabe
13- Não respondeu

12- Não sabe
13- Não respondeu
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DISTÂNCIAS NA ALDEIA/POVOADO
A

B

O lugar está

Distância a partir do
escritório ou casa do
líder comunitário

No

Estrada de asfalto

FORA DA ALDEIA/POVOADO

1

DENTRO DA ALDEIA/POVOADO

2

FORA DA ALDEIA/POVOADO

1

DENTRO DA ALDEIA/POVOADO

2

FORA DA ALDEIA/POVOADO

1

DENTRO DA ALDEIA/POVOADO

2

FORA DA ALDEIA/POVOADO

1

DENTRO DA ALDEIA/POVOADO

2

C

Tipo de transporte
utilizado para
chegar até lá

[__][__][__] kilómetros

D02

Escolinha mais próxima

[__]

e [__][__][__] metros

Escola primária mais próxima

[__]

e [__][__][__] metros

Escola secundária mais próxima

[__]

e [__][__][__] metros

*
1= A pé

2= Motorizada

3=chapa

4=bolea

[__]

e [__][__][__] metros

5=Autocarro

[__] [__] [__],[__] Mtn

[__][__] Horas

[__] [__] [__],[__] Mtn

[__][__] Horas

[__] [__] [__],[__] Mtn

[__][__] Minutos

[__][__][__] kilómetros

D08

[__][__] Horas

Utilizando o meio de transporte
mais comum aqui , quanto
custa para chegar a esse local?

[__][__] Minutos

[__][__][__] kilómetros

D07

Tempo
até chegar ao
local

E

[__][__] Minutos

[__][__][__] kilómetros

D06

D

[__][__] Horas

[__] [__] [__],[__] Mtn

[__][__] Minutos

6=carro
7=bicicleta

5

8= Não sabe

9= Não respondeu

Informações sobre rendimento do trabalho
Gostaríamos de colectar algumas informações o rendimento do trabalho nesta comunidade

No.

Qual é o rendimento médio recebido por um dia de trabalho pago em dinheiro para os seguintes trabalhadores?

CR06

Homens adultos

[__][__][__] Mtn

CR07

Mulheres adultas

[__][__][__] Mtn

CR08

Crianças

[__][__][__] Mtn

[__][__][__][__] Mtn
Qual é o rendimento médio recebido por um trabalho
na machamba para as culturas mais praticadas aqui
para :
CR09_SUR1
[__][__][__] Metros X [__][__][__] Metros
CR09_SUR2 nesta comunidade ?
CR09_DIN

Quantas parcelas os seguintes trabalhadores podem cultivar durante um dia ?
CR10

Homens adultos

[__][__] Parcela(s)

CR11

Mulheres adultas

[__][__] Parcela(s)

CR12

Crianças

[__][__] Parcela(s)

CR13

CR13_SPQ

Quais são as três culturas as mais praticadas aqui
nesta comunidade ?
Circule os números.

01. Milho

07. Batata

02. Mandioca

08. Batata doce

03. Arroz

09. Aráquide/Amendoim/Carenga

04. Sorghum

10. Cana-de-açúcar

05. Milhete

11. Outro

06. Feijão

Se Outro especifique 1. …………………………………………………………
2. …………………………………………………………
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CAPITAL SOCIAL
No

CÓDIGO DAS CATEGORIAS

PERGUNTAS E FILTROS

Agora gostaríamos de perguntar sobre sua interação dentro desta comunidade

CS01

Xitique/ programa de
microcrédito

CS02

Grupo de COV

CS03

Comitê de educação /
Conselho da Escola

CS04

Comitê de escolinha

A
Existe ou ja existiu o programa […]
nesta comunidade?

B
Em que ano o programa
[….] começou a ser
conduzido nesta
comunidade?

C
Em que ano o programa
[….] parou de ser
conduzido nesta
comunidade?

1= Atualmente existe
2=Já foi conduzido, porém não mais.
3=Nunca foi condizido
8= NS 9= NR

Ano: [__][__][__][__]
8= Não sabe
9=Não respondeu

Ano: [__][__][__][__]
3= Ainda está a ser conduzido
8= Ns 9= NR

1= Atualmente existe
2=Já foi conduzido, porém não mais.
3=Nunca foi condizido
8= NS 9= NR

Ano: [__][__][__][__]
8= Não sabe
9=Não respondeu

Ano: [__][__][__][__]
3= Ainda está a ser conduzido
8= Ns 9= NR

1= Atualmente existe
2=Já foi conduzido, porém não mais.
3=Nunca foi condizido
8= NS 9= NR

Ano: [__][__][__][__]
8= Não sabe
9=Não respondeu

Ano: [__][__][__][__]
3= Ainda está a ser conduzido
8= Ns 9= NR

1= Atualmente existe
2=Já foi conduzido, porém não mais.
3=Nunca foi condizido
8= NS 9= NR

Ano: [__][__][__][__]
8= Não sabe
9=Não respondeu

Ano: [__][__][__][__]
3= Ainda está a ser conduzido
8= Ns 9= NR

7

D
Aproximadamente
quantas pessoas na
comunidade participam
deste projecto/programa?

[__][__][__][__] Pessoas

[__][__][__][__] Pessoas

[__][__][__][__] Pessoas

[__][__][__][__] Pessoas

No

CONTACTO
Você possui telefone (celular ou outro)? Poderia me dar os
números ?

LQ01
Se não, pergunta um amado

SIM, POSSUEM CONTACTO
NÃO POSSUEM CONTACTO
NÃO SABE
NÃO RESPONDEU

1
2
8
9

A) NOME……………………………

B) NOME……………………………

C) NOME……………………………

TELEFONE: _________________

TELEFONE: _________________

TELEFONE: _________________

LQ03

NOTAS E COMENTÁRIOS
Anote aqui se houve ocorreu algo relevante durante a entrevista, ou se houve algum problema em alguma
questao. Anote o numero da questão no começo da linha.
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