
04/12/2012 03:25:
53 Masculino Entre 25 e 39 anos Superior completo Sim

WWF
Greenpeace
SOS MAta
Atlantica 8 6 Talvez / depende

Referências de
amigos / parentes,
Que a ONG atue
em uma causa que
você é a favor,
Transparência /
certeza que os
investimentos
serão bem
utilizados

As causas em que
a ONG atua,
Contabilidade /
relatórios
financeiros,
Realizações já
feitas, Notícias
atualizadas

Com uma doação
única em dinheiro,
Compraria uma
camiseta ou outro
artigo para ajudar
financeiramente,
Participaria de um
abaixo-assinado /
petição

07/12/2012 09:55:
26 Ferminino Entre 18 e 24 anos Superior completo Não 10 6 Talvez / depende

Referências de
amigos / parentes,
Que a ONG atue
em uma causa que
você é a favor,
Transparência /
certeza que os
investimentos
serão bem
utilizados

As causas em que
a ONG atua,
Missão e valores
da ONG,
Contabilidade /
relatórios
financeiros,
Realizações já
feitas, Cursos,
Links de outras
ONGs sobre o
tema, Como ajudar
/ participar

Compraria uma
camiseta ou outro
artigo para ajudar
financeiramente,
Seria um
voluntário da ONG

07/12/2012 09:56:
51 Ferminino Entre 18 e 24 anos Superior completo Sim

Wwf
Greenpeace 10 6 Provavelmente sim

Conhecer a ONG
pessoalmente,
Referências de
amigos / parentes,
Que a ONG atue
em uma causa que
você é a favor,
Transparência /
certeza que os
investimentos
serão bem
utilizados

As causas em que
a ONG atua,
Missão e valores
da ONG,
Contabilidade /
relatórios
financeiros,
Realizações já
feitas, Notícias
atualizadas, Links
de outras ONGs
sobre o tema,
Como ajudar /
participar,
Voluntários e
empresas
parceiras

Com uma doação
mensal em
dinheiro, Seria um
voluntário da ONG

07/12/2012 10:19:
13 Masculino Entre 18 e 24 anos

Superior
incompleto Não 8 9 Provavelmente sim

Conhecer a ONG
pessoalmente,
Que a ONG atue
em uma causa que
você é a favor

As causas em que
a ONG atua, Fotos
e vídeos,
Realizações já
feitas, Notícias
atualizadas, Como
ajudar / participar,
Voluntários e
empresas
parceiras

Compraria uma
camiseta ou outro
artigo para ajudar
financeiramente,
Participaria de um
abaixo-assinado /
petição, Seria um
voluntário da ONG

07/12/2012 10:42:
18 Ferminino Entre 18 e 24 anos Superior completo Não 9 4 Talvez / depende

Que a ONG atue
em uma causa que
você é a favor,
Transparência /
certeza que os
investimentos
serão bem
utilizados, Por
solidariedade

As causas em que
a ONG atua, Fotos
e vídeos,
Realizações já
feitas, Notícias
atualizadas, Como
ajudar / participar

Com uma doação
única em dinheiro

Indicação de data
e hora Sexo Idade Escolaridade

Você conhece
alguma ONG ou
instituição que

atua em prol do
MEIO AMBIENTE?

Se conhece,
escreva abaixo o
(s) nome(s) - um

por linha

O quão importante
você considera a

EDUCAÇÃO
AMBIENTAL?

O quão engajado
você se considera

com relação as
QUESTÕES
AMBIENTAIS

Você participaria /
ajudaria uma ONG

que atua com
EDUCAÇÃO /
PROTEÇÃO

AMBIENTAL?

Fatores que fariam
/ fazer você ajudar

uma ONG

Ao visitar o site de
uma ONG, o que
você mais espera

ver?
Eu ajudaria a

ONG...
Eu ajudaria a

ONG...

Questionário sobre Educação Ambiental



07/12/2012 12:14:
18 Masculino Entre 25 e 39 anos

Superior
incompleto Sim Green Peace 8 6 Talvez / depende

Conhecer a ONG
pessoalmente,
Que a ONG atue
em uma causa que
você é a favor,
Transparência /
certeza que os
investimentos
serão bem
utilizados

As causas em que
a ONG atua,
Missão e valores
da ONG, Fotos e
vídeos,
Realizações já
feitas, Notícias
atualizadas, Links
de outras ONGs
sobre o tema

Compraria uma
camiseta ou outro
artigo para ajudar
financeiramente,
Participaria de um
abaixo-assinado /
petição, Seria um
voluntário da ONG

07/12/2012 12:31:
15 Masculino Entre 25 e 39 anos Superior completo Sim

Tamar?
Green peace? 7 3 Talvez / depende

Que a ONG atue
em uma causa que
você é a favor,
Transparência /
certeza que os
investimentos
serão bem
utilizados

As causas em que
a ONG atua,
Realizações já
feitas, Artigos /
referências
bibilográficas,
Notícias
atualizadas

Compraria uma
camiseta ou outro
artigo para ajudar
financeiramente

09/12/2012 17:50:
19 Ferminino Entre 18 e 24 anos Superior completo Sim Green Peace 8 5 Talvez / depende

Transparência /
certeza que os
investimentos
serão bem
utilizados

As causas em que
a ONG atua,
Realizações já
feitas

Com uma doação
mensal em
dinheiro,
Participaria de um
abaixo-assinado /
petição

09/12/2012 23:04:
49 Ferminino Entre 18 e 24 anos

Superior
incompleto Não 9 5 Provavelmente sim

Que a ONG atue
em uma causa que
você é a favor,
Transparência /
certeza que os
investimentos
serão bem
utilizados

As causas em que
a ONG atua,
Contabilidade /
relatórios
financeiros,
Realizações já
feitas, Notícias
atualizadas, Como
ajudar / participar

Com uma doação
mensal em
dinheiro,
Compraria uma
camiseta ou outro
artigo para ajudar
financeiramente,
Participaria de um
abaixo-assinado /
petição

Indicação de data
e hora Sexo Idade Escolaridade

Você conhece
alguma ONG ou
instituição que

atua em prol do
MEIO AMBIENTE?

Se conhece,
escreva abaixo o
(s) nome(s) - um

por linha

O quão importante
você considera a

EDUCAÇÃO
AMBIENTAL?

O quão engajado
você se considera

com relação as
QUESTÕES
AMBIENTAIS

Você participaria /
ajudaria uma ONG

que atua com
EDUCAÇÃO /
PROTEÇÃO

AMBIENTAL?

Fatores que fariam
/ fazer você ajudar

uma ONG

Ao visitar o site de
uma ONG, o que
você mais espera

ver?
Eu ajudaria a

ONG...
Eu ajudaria a

ONG...

Questionário sobre Educação Ambiental


