


Pesquisa 
Parque Vicentina Aranha 2019 
410 Respostas 

Pesquisa com a intenção de obter a opinião  

dos frequentadores do Parque Vicentina Aranha  

e de suas atividades.  



 

 

 

 

 

Neste relatório são apresentados os resultados da pesquisa aplicada com os 
usuários do Parque em outubro de 2019. A metodologia levou em 
consideração uma população de 70 mil frequentadores (média mensal), 
para um grau de confiança de 95% e margem de erro de 5%, a amostragem 
efetuada foi de 424 questionários. Tal ferramenta tem o propósito de 
revisitar e alinhar estratégias para o alcance de resultados almejados pela 
AFAC em consonância com os objetivos da Prefeitura de São José dos 
Campos para o Contrato de Gestão. A proposta do processo avaliativo é o de 
contribuir para interligar a reflexão sobre estratégias e resultados e a 
elaboração de novas e melhores ações no futuro.  

 

INTRODUÇÃO 

















Contemplar a natureza   

Encontrar pessoas/amigos    
 Fazer piquenique 

Participar da programação cultural    

Visitar a feira de artesanato 
Comprar na feira agroecológica   

 Ler / Trocar livros 

Tirar fotos    
Praticar esporte     

 Participar de atividade infantis 

Participar de ativ. religiosas na Capela    
Meditar / Estudar 

 Utilizar as áreas comuns para 

trabalhar 
 



Música no Parque 

Biblioteca ao Ar Livre/Clubinho de Leitura 

Feira de Artesanato 

Atividades físicas orientadas: Yoga,  Pilates,  Dança 

Tradicionais da Medicina Chinesa, entre outras 

Corrida ou Caminhada autônoma 

Cinema no Parque 

Feira Agroecológica Naturalmente 

FLIM 

Atividades Infantis 

Cursos e Oficinas 

Ciência no Parque/Astronomia para Todos 

Palestras: Cidade em 4 Tempos e Fora da Caixa 

Nunca participei de atividade cultural 

























Sociais – Asilos, Creches, ONGs de 
apoios sociais 

 
 

Saúde – Hospitais, ONGs de apoio 
à saúde  

  
 

Ambientais – Preservação da 
Natureza / Fauna / Animais / 

Biomas 
 

Culturais – Espaços culturais, 
iniciativas culturais, Patrimônio 

Históricos, Museus 
 









Doação de Dinheiro 

Destinação de Imposto de Renda 

Destinação de IPTU 

Destinação de ISS 

Destinação de ICMS 

Doação de Tempo (voluntariado) 

Doação de itens: alimento, 
vestuário, móveis, etc. 

Adquirir produtos oficiais: 
camisetas, livros, sacolas, imãs, etc.  

Não gostaria de apoiar 



Amigos 

Telefone 

Vizinhança 

TV/Rádio 

Igreja 

Familiares 

Trabalho 

Site da Instituição 

Whatsapp / Messenger 

Redes Sociais 
(Facebook/Instagram/Twitter/ 

Youtube) 
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