
Retorno seguro à escola 25.05.2021

1. Olá! Você aceitaria participar de uma rápida pesquisa de survey sobre o retorno às aulas presenciais? As

suas respostas são confidenciais e não serão associadas à sua identidade. 

Sim

Não
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2. Área 

Pessoa entrevistada vive em área urbana

Pessoa entrevistada vive em área rural

3. Estado (Marque sem perguntar) 

Bahia

Ceará

Pernambuco
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4. Município (Marque sem perguntar) 

Aurelino Leal

Caatiba

Jequié

Simões Filho

Wenceslau Guimarães
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5. Município 

Canindé

Cascavel

General Sampaio

Itatira

Paraipaba

Salitre

Trairi
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6. Município 

Brejo da Madre de Deus

Lagoa dos Gatos

Recife

Serra Talhada
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7. Perfil do grupo focal (Marque) 

Adolescentes (Alunos)

Mães e Pais (familiares)

Professores
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8. Quantos filhos (ou filhas) você tem em idade escolar, maiores de seis anos que frequentam escola? 

Um

Dois

Três

Outro (Se mais de três filhos anote o número)

9. Qual é a idade de sua filha ou filho? 
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10. Qual a idade de sua filha ou filho mais nova (o) que frequenta a escola? 

11. Qual é a idade de sua filha ou filho mais velha (o) que frequenta a escola? 
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12. Você dá aulas para alunos de que idade? 
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13. Gênero 

Masculino

Feminino

Outro

14. Qual é a sua idade? 

15. Qual foi o último ano completo que cursou na escola? 

Nunca estudou

Até Fundamental I

Até Fundamental 2

1o Ano do Ensino Médio

2o Ano do Ensino Médio

3o Ano do Ensino Médio

Ensino Superior incompleto ou completo

Pós-graduação

16. Ao longo do ano passado, depois do fechamento pela pandemia, a escola manteve  algum contato com

os alunos e as famílias? 

Sim

Não



Retorno seguro à escola 25.05.2021

 
Muito

frequentemente Frequentemente
Pouco

frequentemente Nunca
Não sabe/não

respondeu

Mantiveram contato com
os alunos e famílias para
atualizar informações
sobre possível retorno
às aulas ou outros
informações sobre o ano
letivo?

Repassaram aos alunos
e famílias informações
sobre  a Covid-19 e
sobre como prevenir a
Covid-19?

Entregou cestas básicas
para as famílias?

Repassaram
recomendações de
leituras e material
didático aos alunos?

Ofereceram aula à
distância?

17. Como foi o relacionamento da escola e professores com alunos e família no ano passado? A escola e ou

professores... 
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 Muito frequentemente Frequentemente Pouco frequentemente Nunca

Uso correto da máscara
cobrindo nariz e boca

Evitar espaços fechados
que reúnem muitas
pessoas como igrejas e
reuniões ou festas de
familiares e amigos

Lavagem ou
higienização frequente
das mãos

Lavagem ou
higienização de
alimentos e produtos
comprados

Manter o distanciamento
social 

18. Durante este período da pandemia em que as escolas foram fechadas, nem todas as pessoas, ou porque
não conseguiram fazer ou porque não acreditam, adotaram as medidas de prevenção. Quais destas medidas

e com que frequência você adotou para se prevenir contra a Covid-19... 

19. Em geral, você diria que acredita muito, acredita, acredita pouco ou não acredita que estas medidas de

prevenção que falamos agora sejam importantes para evitar a Covid-19? 

Acredita muito

Acredita

Acredita pouco

Não acredita

20. No geral, você diria que neste período em que as aulas foram suspensas, você... 

Adotou todas as precauções possíveis para evitar a Covid-19

Adotou algumas precauções possíveis para evitar a contaminação da Covid-19

Adotou poucas precauções possíveis para evitar a contaminação da Covid-19

Não achou necessário adotar precauções para evitar a contaminação da Covid-19



21. Pensando nas medidas de prevenção contra a Covid-19 em seu dia a dia, você diria que já...  

Está muito acostumado (a)

Está acostumado (a)

Está pouco acostumado (a)

Não está acostumado (a)
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22. Como você se sente, neste momento, em relação ao retorno presencial das aulas? Você diria que deseja
muito, deseja, deseja pouco ou não deseja de forma alguma o retorno presencial das aulas neste momento?

Deseja muito o retorno das aulas

Deseja o retorno das aulas

Deseja pouco o retorno das aulas

Não deseja o retorno das aulas

 
Muito

frequentemente Frequentemente
Pouco

frequentemente Nunca
Não sabe/não

respondeu

Feliz pelo retorno das
aulas

Preocupação com as
condições da escola
para adotar medidas de
prevenção da Covid-19

Com medo de que nem
todos os alunos se
comprometam em
adotar na escola as
medidas de prevenção
da Covid-19

Preocupação com o
conteúdo e o ensino que
precisa ser recuperado

Preocupação sobre
como vai ser a
adaptação à rotina das
aulas presenciais

23. Vou listar possíveis sentimentos que as pessoas em geral têm quando pensam no retorno às aulas. Diga-
se se sente-se dessa maneira muito frequentemente, frequentemente, pouco frequentemente ou se nunca

pensa nesse assunto. Você está... 



 
Muito difícil Difícil Fácil Muito fácil

Não sabe/não
respondeu

Usar a máscara
corretamente por todo o
tempo cobrindo boca e
nariz

Manter a distância
mínima de 1,5 metro dos
colegas, professores e
funcionários da escola

Lavar ou higienizar as
mãos adequadamente
sobretudo em
 momentos chave (antes
de alimentar, ao retornar
da rua, ao tocar em
objetos de outras
pessoas, após o uso do
toalete)

Manter a superfície de
sua carteira e o seu
material de estudo
higienizado

Se tossir ou espirrar sem
a máscara, proteger o
rosto no antebraço

24. Para um retorno seguro às aulas presenciais, qual o grau de dificuldade que você acredita os alunos

terão para... 



 
Muito difícil Difícil Fácil Muito fácil

Não sabe/não
respondeu

Manter salas de aula
arejadas

Manter carteiras dos
alunos a uma distância
de 1,5 m entre alunos

Chamar atenção e punir
alunos que não
respeitam as regras de
prevenção contra a
Covid-19

Manter espaços
adequados para a
lavagem frequentemente
das mãos ou
higienização das mãos
com álcool gel

Manter regras de
distanciamento durante
a alimentação, no
horário da merenda

25. Para um retorno seguro às aulas presenciais, qual o grau dificuldade que você acredita que a escola terá

para... 

26. Você pretende cumprir as medidas necessárias para evitar se infectar com a Covid-19?  

Pretendo cumprir sempre as medidas

Pretendo cumprir quase sempre as medidas

Pretendo cumprir poucas vezes as medidas

Não pretendo cumprir as medidas

27. Pelo que você conhece dos alunos você acredita que eles vão cumprir as medidas necessárias para

evitar se infectar com a Covid-19...? 

Sempre

Quase sempre

Poucas vezes

Não vão cumprir



28. Pelo que você conhece dos professores, você acredita que eles vão cumprir as medidas necessárias

para evitar se infectar com a Covid-19...? 

Sempre

Quase sempre

Poucas vezes

Não vão cumprir

29. Considerando as pessoas de sua família, que moram com você em sua casa, no geral, pelo que você
conhece, as pessoas de sua família, em sua opinião, vão adotar as medidas de prevenção contra a Covid...

Sempre

Quase sempre

Poucas vezes

Nunca adotam 

30. Pensando no retorno às aulas presenciais, você se sente... 

Muito confiante que o retorno será seguro

Confiante que o retorno será seguro

Pouco confiante que o retorno será seguro

Não confia num retorno seguro (acho que o retorno será muito arriscado)

31. Nesse período em que as aulas foram suspensas, em geral, você diria que ... 

Procurou se informar muito frequentemente sobre a Covid-19

Procurou se informar frequentemente sobre a Covid -19

Procurou se informar pouco frequentemente sobre a Covid-19

Nunca procurou se informar sobre a Covid-19



 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Televisão

Rádio

Jornais impressos

Sites de notícia

WhatsApp

Facebook

Instagram

Tik Tok

Mãe ou pai ou familiares

Igrejas ou religiosos

Médicos

Professores

Escola

Hospitais ou Postos de
saúde

32. Mesmo quem não procura informações sobre a Covid-19, costuma ouvir sobre esse assunto. Dê notas de
1 a 10, para a frequência com que você obtém  informações sobre a Covid-19 em cada uma das fontes de
informação que vou citar. A nota 1 significa que você nunca obtém informações sobre a Covid-19 nessa fonte
de informação e a nota 10 significa que você obtém muita informação sobre a Covid-19 nessa fonte de

informação. 



 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Televisão

Rádio

Jornais impressos

Sites de notícia

WhatsApp

Facebook

Instagram

Tik Tok

Mãe ou pai ou familiares

Igrejas ou religiosos

Médicos

Professores

Escola

Hospitais ou Postos de
saúde

33. Dê notas de 1 a 10, para a confiança que você tem em cada uma dessas fontes de informação sobre a
Covid-19. Nessa escala de 1 a 10, 1 significa que você não tem confiança alguma na fonte de informação

sobre a Covid-19 e 10 significa que você tem muita confiança na fonte para informações sobre a Covid-19 



 Concorda totalmente Concorda em parte Discorda Discorda totalmente

A Covid tem o mesmo
perigo de uma gripe
comum.

O melhor a fazer é
prevenir para não pegar
Covid 119, pois quem
pega não sabe o que
pode acontecer

Os cientistas estão
exagerando sobre os
riscos da Covid 19

Se pegar Covid-19 é só
fazer o tratamento
precoce que a doença
passa.

A vacinação contra a
Covid-19 é muito
importante para conter a
pandemia.

A pandemia está fora de
controle

Se eu adotar as
medidas de prevenção a
chance de eu pegar
Covid 19 é muito menor

Não há nada que eu
possa fazer para evitar a
Covid 19

34. As pessoas pensam diferente e se comportam diferente em relação a vários assuntos. Vou ler oito frases

sobre a COVID-19 para que você me diga o quanto você concorda com cada uma delas. 

35. Quando recebe informações sobre um novo tratamento contra a Covid-19, você ... 

Sempre verifica se a informação é verdadeira

Verifica algumas vezes se a informação é verdadeira

Nunca verifica se a informação é verdadeira

36. Em sua opinião avaliar se uma notícia ou informação é verdadeira ou falsa é  

Muito fácil

Fácil

Difícil

Muito difícil



 Muito difícil Difícil Fácil Muito fácil Não sei avaliar

Álcool gel para que o (a)
aluno (a) leve na mochila

Três máscaras limpas
para que o (a) aluno (a)
leve na mochila

Sacola para que o (a)
aluno (a) isole as
máscaras sujas na
mochila

Lavagem e desinfecção
diária das máscaras de
tecido

Se qualquer membro da
família manifestar
sintomas de gripe,
manter o (a) aluno (a)
em casa em quarentena

37. Qual o grau de dificuldade que você acredita que as famílias terão para providenciar para o retorno às

aulas... 
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38. Pensando na Covid, qual dessas afirmações mais reflete a sua situação...  

Eu já tive Covid com certeza, fiz o teste

Acredito que tive Covid, mas não fiz o teste

Acredito que não tive Covid, mas não tenho certeza

Não tive Covid

39. Você conhece alguém que ficou gravemente doente com a Covid? 

Sim

Não

40. Você conhece alguém que morreu de Covid? 

Sim

Não

41. Estamos quase finalizando o questionário. Agora, vou fazer uma pergunta exatamente como é feita no

IBGE. A sua cor ou raça é: 

Branca

Preta

Parda

Amarela/asiático

Indígena

Não respondeu



42. E qual é o grau de escolaridade da sua mãe? 

Não estudou

Fundamental até o 5o ano

Fundamental até o 9o ano

Ensino Médio

Ensino Superior

Pós -Graduação

Não tem mãe

Não sabe dizer

43. Qual é a sua religião? (MARQUE A PRIMEIRA QUE CITAR)  

Católica

Evangélica

Espírita

Matriz afro-brasileira

Não tem religião mas acredita em Deus

É ateu/ateia (não acredita em Deus)

É agnóstico (não sabe se Deus existe)

Outra (anote)

44. Você poderia me dizer em qual faixa de renda, aproximadamente, encontra-se a renda total de sua família
por mês, somando-se todas as fontes (como salários, hora extras, renda de aluguéis, de todos que moram na

casa, etc.)? 

Até 1 SM

Mais de 1 a 2 SM

Mais de 2 a 5 SM

Mais de 5 a 10SM

Mais de 10 SM

Não respondeu

45. Nome 



46. Telefone 
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