
Olá!

Este formulário faz parte do projeto 
INTER-RELAÇÕES COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DO ENSINO BÁSICO. 

Visa à realização de pesquisa junto a escolas do ensino fundamental e médio sobre as relações entre 
comunicação e educação. O estudo é realizado pelo MECOM (Grupo de Pesquisa Mediações 
Educomunicativas ECA-USP), coordenado pelo Prof. Dr. Adilson Citelli.

Contamos com sua participação e desde já agradecemos!

Qualquer dúvida, envie mensagem para MECOMcontato@gmail.com

QUESTIONÁRIO ESTUDANTES

Caso deseje conhecer o resultado desta pesquisa, deixe um e-mail de contato e seu nome ou apelido:

1. Qual a sua idade? 2. A sua escola é:

municipal

estadual federal

particular

outro: 

3. Se a escola estiver na cidade de São 

Paulo, indique a região:

norte

sul

leste

oeste

centro

4. Se a escola estiver em outra cidade, 
diga qual:

6. Você está no ensino:

fundamental médio

5. Qual estado?

8. Dos equipamentos abaixo, quais os seus professores costumam utilizar em aula:

televisão

rádio

gravador de áudio

câmera fotográfica

filmadora

projetor (PowerPoint, datashow, etc)

aparelho de DVD há professores que não utilizam tais 
equipamentos

Pode assinalar mais de uma alternativa.

7. Em qual ano (série)?

6º ano 8º ano 1º ano ensino médio 3º ano ensino médio

5º ano 7º ano 9º ano 2º ano ensino médio

caixa de som outros:



9. Caso utilizem, você acha que o uso desses recursos tecnológicos ajuda a melhorar 
as aulas?

nunca

às vezes

muitas vezes

sempre

12. Caso utilizem tais recursos, eles ajudam a compreender a matéria dada?

10. Por quê?

11. Os seus professores e professoras utilizam notícias de jornal, revistas, 
propagandas, letras de música, filmes para explicar a matéria ou dar exemplos 

durante a aula?

nunca às vezes muitas vezes sempre

13. Por quê?nunca

às vezes

muitas vezes

sempre

14. Qual meio de comunicação você utiliza para ver os seus programas favoritos?

televisão aberta

televisão por assinatura

Youtube

Netflix

Pode escolher mais de uma opção.

Amazon

outro:

aplicativos de celular

15. Você ouve rádio?

menos de duas horas por dia

mais de duas horas por dia

não tenho hábito de ouvir rádio

16. Caso você ouça rádio, o faz através 

de:

computador

tablet smartphone

Pode assinalar mais de uma alternativa.

aparelho de rádio 
convencional

outro:



17. Ouvindo rádio, qual o tipo de programa de sua preferência (musical, jornalístico, 

esporte, religioso, humor, etc.). Indique até três:

18. Você lê jornais impressos com que 
frequência?

diária

semanal

eventual

não tenho hábito de 
ler jornais impressos

19. Com que frequência você lê revistas 

impressas?

semanal

mensal

eventual

não tenho  hábito de 
ler revistas impressas

20. Você obtém notícias/informações 

através de:

Whatsapp

Facebook

Twitter

e-mail

blog

Pode assinalar mais de um meio.

portais de informação

jornal impresso

revista impressa

outro:

não tenho hábito de buscar 
notícias/informações

21. Com que frequência você lê histórias 
em quadrinhos?

nunca

às vezes

muitas vezes

sempre

22. Caso leia histórias em quadrinhos, 

indique o nome de até três das quais 

mais gosta:

23. Durante quantas horas por dia você joga videogame?

até uma hora

de uma a cinco horas

de cinco a dez horas

mais de dez horas

não costumo jogar videogame



24. Como você costuma acessar a internet?

computador desktop

notebook/laptop

tablet

smartphone

smart TV

não acesso a internet

Pode assinalar mais de uma opção.

25. Durante quantas horas por dia você 
utiliza internet?

menos de 1 hora

de 1 a 2 horas

de 3 a 4 horas

mais de 5 horas

não utilizo

26. O que você acessa na internet?

redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter)

vídeos ( Youtube, Netflix, Vimeo)

jogos

música

conteúdo de pesquisa (Google, Bing)

Pode assinalar mais de uma alternativa.

ler (e-books; sites com livros e notícias)

e-mails

conteúdos para compartilhar

outro:

27. Você já deixou de fazer alguma 
tarefa escolar pois ficou por muito 

tempo conectado à internet?

nunca

às vezes

muitas vezes

sempre

28. Com que frequência você acessa seu smartphone em sala de aula?

não uso na sala de aula

não tenho smartphonemuitas vezes

sempre

às vezes

29. Você compartilha conteúdos (fotos, 

memes, músicas, etc) com seus amigos 

durante a aula?

nunca

às vezes

muitas vezes

sempre

38. Na sua escola há regras ou 
combinados sobre o uso dos celulares?

sim

não

30. Na sua escola, existem regras para o 
uso do celular?

na minha escola não é permitido usar celular



31. Quais das atividades abaixo você realiza em sua escola?

fanzines

poesias

contos/crônicas

atividades musicais

jornal escolar/jornal mural

outro:

história em quadrinhos

vídeo

rádio

Pode assinalar mais de uma alternativa.

teatro

dança

saraus

32. Você dedica mais tempo para:

estudar, realizar as tarefas escolares

entrar nas redes sociais, falar com pessoas 
pelo celular

conversar pessoalmente com amigos

ler livros (papel ou digital)

Pode assinalar mais de uma alternativa.

33. Você acha que passa muito ou pouco 
tempo na escola?

muito

pouco

nem muito, nem pouco - é o tempo certo

34. O tempo da aula:

demora muito para passar

passa rápido

nem demora nem é rápido

outro:

35. Explique, por favor, a resposta anterior:

36. Assinale a alternativa que mais lhe agrada:

o tempo na aula passa mais rápido do que na 
internet ou no celular

o tempo no celular, na internet, passa mais 
rápido do que na aula

outro:não percebo diferença



37. Como você reage por não poder utilizar o celular na sala de aula?

38. Você sente falta de tempo no seu dia ou na sua semana para realizar algo que 

gosta e que não consegue fazer?

39. Liste alguns exemplos de algo que você gostaria muito de fazer mas não consegue 
por falta de tempo:

40. Se você tivesse que fazer sugestões para melhorar a escola na qual estuda, quais 
seriam?
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