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Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2020. 

 

1 – Introdução: 

No dia 02 de junho de 2020, foi lançado pela Defensoria Pública do Estado do 

Rio de Janeiro, em uma parceria da Coordenação de Defesa dos Direitos da Criança e 

do Adolescente e a Ouvidoria Geral, um formulário disponibilizado pela internet para 

saber como as famílias de estudantes da rede pública e privada de educação básica 

estão lidando com os principais problemas vividos nestes tempos de pandemia de 

Covid-19. 

Em um primeiro momento, foi elaborado um relatório parcial, com dados 

obtidos em planilha de respostas extraída em 08 de junho de 2020. Na ocasião, foram 

analisadas 5.510 respostas. 

Esse relatório, realizado com dados obtidos em planilha de respostas extraída 

em 08 de julho de 2020, dá sequência ao estudo sobre o ensino em regime especial 

domiciliar na educação básica e analisa todas as respostas recebidas entre 02 de junho 

e 02 de julho de 2020.  

Nesta ocasião, o formulário indicava 6.224 respostas, porém pela checagem dos 

nomes/e-mails e telefones, foram identificados e excluídos os casos repetidos, restando 

6.139 respostas a serem contabilizadas. 

O relatório a seguir apresenta as respostas a diversas perguntas feitas no 

formulário, englobando informações sobre o bairro, a escola e demais perguntas 

abertas, que não foram indicadas no primeiro relatório, pois dependiam de uma análise 

mais apurada dos dados. A primeira parte trata dos dados gerais, enquanto a segunda, 

dos dados agrupados dos municípios com mais de 100 ocorrências, o que permite a 

comparação entre eles e a indicação da existência de problemas relacionados ao ensino 

em regime especial domiciliar nesses locais, de forma a fundamentar a adoção de 

medidas coletivas que busquem o acesso universal e de qualidade aos serviços  

educacionais e aos programas suplementares, como de alimentação. 

A pesquisa foi disponibilizada pelo link https://bit.ly/EstudantesNaPandemia e 

amplamente divulgada nos canais de comunicação e nas redes da Ouvidoria Geral e da 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido compartilhada 

https://bit.ly/EstudantesNaPandemia
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especialmente por WhatsApp, lembrando que, apesar de trazer perguntas sobre a 

dificuldade de acesso à internet para acompanhamento das aulas à distância, pressupõe 

camadas de acesso à rede diferentes, uma vez que a conexão exigida para acesso a 

aplicativos como o WhatsApp e para responder o formulário é bem inferior a necessária 

para acompanhamento das aulas e outras atividades escolares à distância. 

 

2 – Análise geral: 

Quanto ao município do(a) entrevistado(a), a maioria das pessoas mora no Rio 

de Janeiro (61,7% dos dados válidos). No gráfico abaixo, os municípios com menos de 

100 ocorrências foram agrupados como “demais municípios” e indicados na tabela da 

figura 2, lembrando que seis pessoas não responderam a esta pergunta. 

 

2.1 - Figura 1: 

 

 

2.2 - Figura 2: 

Município onde o(a) entrevistado(a) mora (demais municípios) 

Itaguaí 97 

Nova Friburgo 86 

Cabo Frio 80 

Petrópolis 74 

Magé 55 

Maricá 46 
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Italva 30 

Mesquita 30 

Barra Mansa 29 

Macaé 29 

Mangaratiba 29 

Nilópolis 29 

Angra dos Reis 27 

Campos dos Goytacazes 26 

Araruama 25 

Laje do Muriaé 25 

Saquarema 22 

Macuco 20 

Rio das Ostras 19 

Barra do Piraí 16 

Rio Bonito 14 

Paraty 12 

São Pedro da Aldeia 12 

Armação dos Búzios 11 

Itaboraí 11 

Queimados 11 

Valença 11 

Silva Jardim 10 

Fora do Estado 9 

Seropédica 9 

Teresópolis 9 

Japeri 8 

Bom Jesus do Itabapoana 6 

Resende 6 

Cachoeiras de Macacu 5 

Pinheiral 5 

Sumidouro 5 

Cordeiro 4 

Itaperuna 4 

Piraí 4 

Três Rios 3 

Areal 2 

Arraial do Cabo 2 

Cantagalo 2 

Casimiro de Abreu 2 

Duas Barras 2 

Guapimirim 2 

Carmo 1 

Iguaba Grande 1 

Mendes 1 

Paracambi 1 

Santo Antônio de Pádua 1 

São João da Barra 1 

São Sebastião do Alto 1 

Varre-Sai 1 
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Foi perguntado a cada entrevistado(a) se este(a) poderia dar mais informações 

sobre o lugar onde o(a) mesmo(a) morava. Esta informação poderia ser o endereço 

completo, apenas o nome da rua, avenida, o nome do bairro junto com o nome de um 

sub bairro ou comunidade dentro deste bairro. A partir desta informação, foi possível 

saber se o(a) entrevistado(a) morava em um bairro residencial ou em uma comunidade 

de baixa renda. Das pessoas entrevistadas, 31% entre as respostas válidas (117 pessoas 

não responderam essa pergunta) afirmaram morar em comunidades de baixa renda no 

estado. 

 

2.3 - Figura 3: 

 

 

No Rio de Janeiro, pode-se perceber que 40% dos entrevistados(as) moram na 

zona norte do município, enquanto 37% moram na zona oeste da cidade. 

 

2.4 – Figura 4: 
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Sobre a cor/raça do(a) entrevistado(a), de acordo com a classificação do IBGE, 

a maioria dos casos com informação (71 pessoas não responderam essa pergunta) 

indicou ser da cor parda (43%) e branca (36%), porém as pessoas de cor negra 

(pardas/pretas) correspondem a 60,4%. 

 

2.5 - Figura 5: 
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As perguntas foram direcionadas para estudantes e/ou responsáveis por 

estudantes. O gráfico a seguir indica que 59% das respostas são de responsáveis por 

um ou mais de um estudante. 

 

2.6 - Figura 6: 

 

 

Através do gráfico a seguir, pode-se perceber que a maioria é responsável por 

um (46%) ou dois estudantes (36%). 

 

2.7 - Figura 7: 
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Do total de entrevistados(as), 73% disseram que não receberam auxílio 

alimentar para substituir a merenda escolar, 56% deles moradores do município do Rio 

de Janeiro. O gráfico da figura 8 indica os municípios dos (as) entrevistados (as) que 

responderam não à pergunta sobre o recebimento de algum auxílio alimentar para 

substituir a merenda escolar. Os municípios com menos de 70 ocorrências foram 

agrupados como “Outros municípios”. 

 

2.8 - Figura 8: 

 

 

2.9 - Figura 9: 
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Das 1.683 pessoas que indicaram ter recebido auxílio alimentar, 62% disse que 

se trata de uma cesta de alimentos e 38% de um valor em dinheiro, porém a maioria 

disse que essa cesta ou esse valor não está sendo suficiente para cobrir o número de 

refeições que eram realizadas na escola (69%), sendo que 44 pessoas não responderam 

essa pergunta.  

 

2.10 - Figura 10: 
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Das 1.024 pessoas que disseram se tratar de uma cesta de alimentos, 34% 

afirmaram que o auxílio não respeita as restrições alimentares do estudante. 

 

2.11 - Figura 11: 

 

 

Do total, 66% das pessoas afirmaram que se cadastraram para receber o auxílio 

de 600 reais do governo federal e, desses, 74% disseram que já receberam o auxílio, 

sendo que 93 pessoas não responderam essa segunda pergunta. 

 

2.12 - Figura 12: 
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2.13 - Figura 13: 

 

 

Quanto à escola onde o(a) entrevistado(a) ou a pessoa pelo qual é responsável 

estuda, a maioria indicou se tratar de escola municipal ou estadual. Os dados indicados 

no gráfico da figura 14 não correspondem ao total de 6.139 entrevistados(as) porque 

se referem a cada estudante de responsabilidade deles. 

Das pessoas que indicaram escola particular, 52% disseram que receberam 

algum desconto na mensalidade (figura 15), sendo que 12 pessoas não responderam 

essa pergunta. 
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2.14 - Figura 14: 

 

 

2.15 - Figura 15: 

 

 

Do total de entrevistados(as), 93% disseram que não tem alguma deficiência 

(ou algum dos estudantes pelos quais é responsável). Das pessoas que disseram que o 

estudante tem alguma deficiência, apenas 25% disseram que receberam alguma 

orientação ou algum material específico para estudar (19 pessoas não responderam essa 

segunda pergunta). 
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2.16 - Figura 16: 

 

 

2.17 - Figura 17: 

 

 

Os gráficos a seguir indicam as respostas sobre as condições do local de estudo 

dos(as) entrevistados(as). No caso do gráfico da figura 21, a soma não corresponde ao 

total dos(as) entrevistados(as) porque uma resposta pode indicar mais de um 

dispositivo de acesso às aulas on line. 

 

2.18 - Figura 18: 
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2.19 - Figura 19: 

 

 

Do total de entrevistados(as), 12% das pessoas disseram que não está sendo 

possível acessar as aulas on line e 27% das pessoas indicaram que raramente esse 

acesso é possível, sendo que 46 pessoas não responderam a esta pergunta. 

 

2.20 - Figura 20: 



 
                           DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS DE ACESSO À JUSTIÇA 

 

14 

 

 

 

Os 54 casos indicados na figura 21 nos quais algum(ns) estudante(s) disse(ram) 

que não era possível acessar as aulas ou que não sabia(m) que estava tendo aula na 

internet foram de responsáveis por mais de um estudante. Nesses casos, algum(ns) 

estudante(s) tinha(m) acesso às aulas online e usava(m) computador/tablet/celular para 

acessá-las e outro(s) não tinha(m) o acesso às aulas ou que não sabia(m) que estava 

tendo aula pela internet. 

 

2.21 - Figura 21: 

 

 



 
                           DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS DE ACESSO À JUSTIÇA 

 

15 

 

A figura 22 mostra que 49% dos entrevistados que responderam à pergunta 

sobre onde é feito o acesso às aulas on line (4.764) disseram ter que revezar o aparelho 

eletroeletrônico para assistir as aulas on line, sendo que 33 pessoas não responderam 

essa pergunta. 

 

2.22 - Figura 22: 

 
 

Do total de entrevistados(as), 54% das pessoas responderam que têm problemas 

de conexão com a internet em sua casa e apenas 1% das pessoas disseram que 

receberam algum chip de acesso à internet da escola. 

 

2.23 - Figura 23: 
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2.24 - Figura 24: 

 

 

2.25 - Figura 25: 

 

 

2.26 - Figura 26: 
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Das pessoas que disseram ter obrigação de imprimir algum material por conta 

própria, apenas 22% afirmaram possuir uma impressora e não precisar pagar ou ser 

ajudado por ninguém para imprimir o material. 

 

2.27 - Figura 27: 

 

 

Das pessoas que disseram ter acessado o material didático, 40% disseram que 

nem sempre é possível entender o conteúdo do material didático recebido, 21% não 

acessaram nenhum material didático e 5% disseram que não é possível entender. 
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2.28 - Figura 28: 

 

 

Do total de entrevistados, 50% disseram que o estudante não está recebendo 

ajuda de algum adulto para entender o conteúdo do material didático e, destes, 75% 

disseram não ter recebido algum tipo de orientação para ajudar o(s) estudante(s). 

 

2.29 - Figura 29: 

 

 



 
                           DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS DE ACESSO À JUSTIÇA 

 

19 

 

2.30 - Figura 30: 

 

 

Do total de entrevistados, 28% disseram que a escola não possui algum meio de 

comunicação para tirar dúvidas, enquanto 23% disseram que apenas algumas das 

escolas indicadas possuem. 

 

2.31 - Figura 31: 

 

 

A maioria dos (as) entrevistados (as) disseram que é possível utilizar o meio de 

comunicação disponibilizado sem dificuldades (53%), sendo que 121 pessoas não 

responderam à essa pergunta. 
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2.32 - Figura 32: 

 

 

De acordo com a figura 33, 68% dos entrevistados (as) que responderam a essa 

pergunta querem a reposição das aulas presencias após a quarentena, enquanto que 8% 

deles querem que o ano letivo seja cancelado. 

 

2.33 - Figura 33: 
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3 – Análise agrupada pela contagem de entrevistas por município: 

Os dados a seguir se referem aos municípios com mais de 100 ocorrências: 

Belford Roxo, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, 

Volta Redonda, Niterói e Nova Iguaçu. 

Existe predominância de entrevistados(as) pardos(as) e brancos(as) em quase 

todos os municípios. Apenas em Duque de Caxias, o número de entrevistados(as) 

pretos(as) se equipara ao número de entrevistados(as) brancos(as). Considerando a 

classificação do IBGE, as pessoas negras (pretas/pardas) são a maioria em todos os 

municípios. 

 

3.1 - Figura 34: 

 

 

3.2 - Figura 35: 
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Segundo o gráfico da figura abaixo, os responsáveis por estudantes foram mais 

entrevistados(as) apenas na capital fluminense. Nos demais municípios, os estudantes 

são a maioria. Lembrando que na figura 37, os(as) estudantes entrevistados(as) não são 

levados(as) em consideração. 

 

3.3 - Figura 36: 

 

 

3.4 - Figura 37: 
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 Em todos os munícipios, apenas 7% a 15% dos(as) estudantes/responsáveis 

recebiam o auxílio alimentar integralmente enquanto que entre 70% e 90% dos(as) 

estudantes/responsáveis não recebiam nenhum auxílio alimentar para substituir a 

merenda escolar. 

 

3.5 – Figura 38: 
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De uma forma geral, os(as) entrevistados(as), em sua maioria, se cadastraram e 

já receberam o auxílio de 600 reais em todos os municípios. Na figura 39, não são 

levadas em consideração as pessoas que não se cadastraram para receber o auxílio 

financeiro. 

 

3.6 - Figura 39: 

 

 

3.7 - Figura 40: 

 

 

A maioria dos(as) entrevistados(as) de todos os municípios em análise disseram 

que não existe um lugar adequado dentro da sua casa para estudo. 

 

3.8 - Figura 41: 
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Apenas em Duque de Caxias, Nova Iguaçu e no Rio de Janeiro, os(as) 

entrevistados(as), em sua maioria, receberam descontos na mensalidade escolar. 

 

3.9 - Figura 42: 

 

 

Como na análise geral, a maioria dos(as) entrevistados(as) disse que nas suas 

casas, existem de um a dois estudantes que estão estudando em casa. 

 

3.10 - Figura 43: 
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A cidade de Volta Redonda apresentou uma taxa de 24% de pessoas que 

disseram que raramente ou nunca conseguem ter o acesso das aulas. Esta taxa é um 

pouco maior em relação às outras cidades (entre 34% e 43%). O gráfico da figura 44 

não considera as pessoas que não sabiam que estava tendo aulas online. 

 

3.11 - Figura 44: 

 

 

A cidade de Volta Redonda apresentou uma taxa de 45% de pessoas que 

disseram ter problema com a internet de suas casas ou não ter internet. Esta taxa é um 

consideravelmente maior em relação às outras cidades (entre 55% e 70%). 

 

3.12 - Figura 45:  
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Os gráficos das figuras 46 e 47 mostram que poucos estudantes estão recebendo 

ajuda dos responsáveis com as aulas online (entre 30% e 40% dependendo do 

município). Dentre estes estudantes, entre 20% a 35% dos responsáveis recebem 

orientação para ajudá-los. A figura 47 não considera pessoas que não recebem 

orientação de nenhum adulto nas aulas. 

 

3.13 - Figura 46: 

 

 

3.14 - Figura 47: 
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Entre 65% e 80% das escolas dentro dos municípios tem algum meio de 

comunicação para tirar dúvidas sobre as aulas a distância. Mas apenas 55% destas 

escolas, em média, conseguem se comunicar com os alunos sem dificuldades por este 

meio de comunicação. A figura 48 não considera as pessoas que responderam que suas 

escolas ou a(s) escola(s) de seu(s) respectivo(s) responsável(is) não possui(em) 

nenhum meio de comunicação para tirar dúvidas. 

 

3.15 - Figura 48: 

 

 

3.16 - Figura 49: 
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 A figura 50 mostra que entre 50% e 65% dos(as) 

estudantes/responsáveis defendem a reposição das aulas após a quarentena e que 5% a 

7% dos(as) estudantes/responsáveis defendem o cancelamento do ano letivo. 

 

3.17 - Figura 50: 
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Os oito gráficos a seguir (figuras 51 a 58) mostram os bairros com maior 

número de entrevistados(as) nos municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São 

João de Meriti, Volta Redonda, São Gonçalo, Niterói, Belford Roxo e Nova Iguaçu. A 

porcentagem mencionada nos gráficos mostra o quanto esses bairros representam no 

total de indicações do município. 

 

3.18 - Figura 51: 

 

 

3.19 - Figura 52: 
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3.20 - Figura 53: 

 

 

3.21 - Figura 54: 
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3.22 - Figura 55: 

 

 

3.23 - Figura 56: 
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3.24 - Figura 57: 

 

 

3.25 - Figura 58: 
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Da mesma forma, os oito gráficos a seguir (figuras 59 a 66) mostram as escolas 

com maior número de entrevistados(as) nos municípios já mencionados nos oito 

gráficos anteriores. A porcentagem mencionada nos gráficos mostra o quanto esses 

bairros representam no total de indicações do município. 

 

3.26 - Figura 59: 
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3.27 - Figura 60: 

 

 

3.28 - Figura 61: 

 

 

3.29 - Figura 62: 
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3.30 - Figura 63: 

 

 

3.31 - Figura 64: 
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3.32 - Figura 65: 

 

 

3.33 - Figura 66: 
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4 - Análise agrupada pela contagem de entrevistas por município e pelas escolas das redes 

estadual e municipal de ensino: 

Os dados a seguir se referem aos municípios com mais de 100 ocorrências 

(Belford Roxo, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, 

Volta Redonda, Niterói e Nova Iguaçu), para 3.062 pessoas que disseram que estudam 

ou que são responsáveis por estudantes da rede pública estadual de ensino (figura 67) 

e para 2.543 pessoas que disseram que estudam ou que são responsáveis por estudantes 

da rede pública municipal de ensino (figura 68). 

 

4.1 – Figura 67: 
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4.2 - Figura 68: 

 

 

Quanto a pergunta sobre quantos estudantes na casa estão tendo que acessar as 

aulas pela internet, na rede estadual, entre 80% e 90% dos(as) entrevistados(as) por 

município disseram que em suas casas, existem de um a dois estudantes que estão 

estudando em casa. No município do Rio de Janeiro, 6,3% das pessoas entrevistadas 

disseram não saber que estava tendo aulas pela internet. 

Na rede municipal, entre 55% e 80% dos(as) entrevistados(as) por município 

disseram que em suas casas, existem de um a dois estudantes que estão estudando em 
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casa. Em Niterói e em São Gonçalo, 45% e 31,3% das pessoas entrevistadas, 

respectivamente, disseram não saber que estava tendo aulas pela internet, bem acima 

do índice total da rede municipal, que é de 18,2%. 

 

4.3 - Figura 69: rede estadual 

 

 

4.4 – Figura 70: rede municipal 

 

 

Quanto a pergunta “Na sua casa, tem sido possível o acesso às aulas pela 

internet?”, entre as pessoas que responderam esta pergunta na rede estadual, a cidade 

de Volta Redonda apresentou uma taxa de 7% de pessoas que disseram que raramente 

ou nunca conseguem ter o acesso das aulas. Esta taxa é um pouco maior em relação às 
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outras cidades (entre 18% e 30%). Entre 35% e 60% das pessoas por município não 

responderam esta pergunta.  

Com relação à rede municipal, entre as pessoas que responderam esta pergunta, de 

22% a 43% disseram que raramente ou nunca conseguem ter o acesso das aulas. Entre 

27% e 56% das pessoas por município não responderam esta pergunta. 

Na rede municipal, 50% responderam sim ou frequentemente, enquanto na rede 

estadual esse índice é de 59%. Os gráficos das figuras 71 e 72 não considera as pessoas 

que não sabiam que estava tendo aulas online. 

 

4.5 – Figura 71: rede estadual 

 

 

4.6 – Figura 72: rede municipal 
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 Tanto na rede municipal quanto na rede estadual, apenas em Volta Redonda a 

taxa de entrevistados (as) que disseram ter problemas com conexão de internet ou não 

ter nenhuma conexão de internet foi menor que 50%. Esta taxa ultrapassou a marca dos 

70%, nas cidades de Niterói, Nova Iguaçu e Belford Roxo, para a rede estadual, e nas 

cidades de Niterói, Belford Roxo e no município do Rio de Janeiro, para a rede 

municipal; nas cidades de Nova Iguaçu e São Gonçalo, ultrapassou os 80%. 

 

4.7 – Figura 73: rede estadual 

 

 

4.8 – Figura 74: rede municipal 
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O índice de pessoas que responderam não para a pergunta “Você ou algum dos 

estudantes em sua casa está recebendo ajuda de algum adulto” na rede estadual é de 

62%, enquanto na municipal é de 38%. 

A taxa de estudantes/responsáveis que responderam que os alunos de suas casas 

recebem ajuda de algum adulto para acompanhar as aulas na rede estadual variou entre 

30% e 45%, com os municípios de Nova Iguaçu e São João de Meriti apresentando 

taxas superiores a 40% (figura 75). Dentre estes alunos que recebem ajuda, a taxa de 

pessoas que dizem que o adulto que o ajuda recebeu alguma orientação para isso esteve 

entre 10% a 30% dentro dos municípios (figura 77).  

Quanto a rede municipal, a taxa de estudantes/responsáveis que responderam 

que os alunos de suas casas recebem ajuda de algum adulto para acompanhar as aulas 

variou entre 52% e 75%, exceto no município de São Gonçalo, que apresentou uma 

taxa inferior a 40% (figura 76). Dentre estes alunos que recebem ajuda, a taxa de 

pessoas que dizem que o adulto que o ajuda recebeu alguma orientação para isso esteve 

entre 10% a 30% dentro dos municípios. A exceção foi o munícipio de São João de 

Meriti, no qual esta taxa foi de 50% (figura 77).  

As figuras 77 e 78 não consideram as pessoas que não recebem orientação de 

nenhum adulto nas aulas. 

 

4.9 – Figura 75: rede estadual 
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4.10 – Figura 76: rede municipal 

 

  

4.11 – Figura 77: rede estadual 

 

  

4.12 – Figura 78: rede municipal 
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Na rede estadual, a cidade de Volta Redonda apresentou a maior taxa de 

entrevistados (as) afirmando que suas escolas ou as escolas dos(as) alunos(as) pelos(as) 

quais eles são responsáveis possuem algum meio de comunicação para tirar dúvidas 

(87,6%). Nos outros municípios, esta taxa variou entre 72% e 84%. Apesar de essas 

taxas serem altas, entre 42% e 58% das pessoas afirmaram que não conseguem ter 

contato com a escola por este meio de comunicação ou que conseguem com 

dificuldades. 

Já na rede municipal, as cidades de Nova Iguaçu e São João de Meriti 

apresentaram as maiores taxas de entrevistados (as) afirmando que suas escolas ou as 

escolas dos (as) alunos (as) pelos (as) quais eles são responsáveis possuem algum meio 

de comunicação para tirar dúvidas (87%). Nos outros municípios, esta taxa variou entre 

50% e 72%.  

Apesar de essas taxas serem altas, nas cidades de Nova Iguaçu e São Gonçalo, 

mais de 65% das pessoas afirmaram que não conseguem ter contato com a escola por 

este meio de comunicação ou que conseguem com dificuldades. Em compensação, na 

cidade de Volta Redonda esta taxa foi de 15% enquanto que nos outros municípios, foi 

menor que 50%.   

As figuras 81 e 82 não consideram as pessoas que responderam que suas escolas 

ou a(s) escola(s) de seu(s) respectivo(s) responsável(is) não possui(em) nenhum meio 

de comunicação para tirar dúvidas. 
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4.13 – Figura 79: rede estadual 

 

 

4.14 – Figura 80: rede municipal 

 

 

4.15 - Figura 81: rede estadual 
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4.16 - Figura 82: rede municipal 

 

 

A figura 83 mostra que, na rede estadual, entre 48% e 81% dos(as) 

estudantes/responsáveis por estudantes na rede estadual de ensino defendem a 

reposição das aulas após a quarentena. No município do Rio de Janeiro, esta taxa 

ultrapassa os 70% e em Niterói, 80%. Quanto aos que defendem o cancelamento do 

ano letivo, esta taxa ficou entre 5% e 9%, não incluindo as pessoas que não 

responderam esta pergunta. 

De acordo com a figura 84, entre 59% e 89% dos (as) estudantes/responsáveis 

por estudantes na rede municipal de ensino defendem a reposição das aulas após a 

quarentena. Na capital do Estado do Rio de Janeiro e em Nova Iguaçu esta taxa 
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ultrapassou os 70%, em São Gonçalo esta taxa chegou aos 80% e em Niterói 

ultrapassou os 88%. Quanto aos que defendem o cancelamento do ano letivo, esta taxa 

ficou entre 4% e 12%, não incluindo as pessoas que não responderam esta pergunta. 

 

4.17 – Figura 83: rede estadual 

 

 

4.18 – Figura 84: rede municipal 
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Se você é estudante, por favor informe aqui o nome da sua escola. Se você é 

responsável por um ou mais estudantes, diga o(s) nome(s) da(s) escola(s). * 
É possível botar o nome de mais de uma escola. 

 

Essa(s) escola(s) é/são: * 
É possível marcar mais de uma opção. 

Municipal(is) 
Estadual(is) 
Federal(is) 
Particular(es) 

 

Se a escola é particular, foi oferecido algum desconto na mensalidade? 
Se não é particular, pule essa pergunta. 

Sim 
Não 

 

Você ou algum dos estudantes pelos(as) quais é responsável possui alguma 

deficiência e necessita de mediador/apoio? * 
Sim 
Não 

 

Se respondeu sim na pergunta anterior, recebeu algum tipo de orientação ou 

material específico? 
Se você respondeu não na pergunta anterior, pule para a próxima.  

Sim 
Não 

 

Quantos estudantes na sua casa estão tendo que acessar as aulas pela 

internet? * 
1 
2 
3 
4 ou mais 
Não sabia que estava tendo aula pela internet 

 

Na sua casa, tem sido possível o acesso às aulas pela internet? * 
Sim 
Frequentemente 
Raramente 
Não 
Não sabia que estava tendo aula pela internet 

 

O acesso às aulas pela internet, quando possível, é feito por * 
É possível marcar mais de uma opção. 
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Celular 
Tablet 
Computador 
Não é possível acessar 
Não sabia que estava tendo aula pela internet 

 

Há necessidade de revezamento da utilização do celular/computador/tablet 

entre os moradores da casa para acessar as aulas pela internet? * 
Sim 
Não 
Não temos como acessar 

 

Na sua casa, há problema com a conexão da internet? * 
Não tenho internet 
Sim, minha internet não é muito boa para acompanhar as aulas 
Não tenho problemas com conexão 

 

Você ou algum dos estudantes da sua casa recebeu da escola algum chip de 

acesso à internet? * 
Sim, todos os estudantes da minha casa 
Sim, apenas alguns dos estudantes da minha casa 
Não 

 

Você ou algum dos estudantes da sua casa recebeu algum material didático 

em papel? * 
Sim 
Não 

 

Você ou algum dos estudantes da sua casa teve que imprimir algum material 

por conta própria? * 
Sim 
Não 

 

Você ou algum dos estudantes da sua casa tem alguma impressora 

disponível? * 
É possível marcar mais de uma opção. 

Em casa 
Vizinho 
ONG 
Associação 
Comércio local 
Casa de algum familiar 
Não tenho nenhuma impressora disponível 
Other: 
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O conteúdo do material didático está em linguagem acessível ou está difícil 

de entender? * 
É possível entender o que é explicado 
Nem sempre é possível 
Não dá pra entender nunca 
Não acessei material didático 

 

Você ou algum dos estudantes da sua casa está recebendo alguma ajuda de 

algum adulto? * 
Sim, todos os estudantes da minha casa 
Sim, apenas alguns estudantes da minha casa 
Não 

 

Os adultos da sua casa receberam algum tipo de orientação ou ajuda para 

auxiliar o(s) estudante(s) nas aulas pela internet? * 
Sim 
Não 

 

A escola possui algum meio de comunicação para tirar dúvidas? * 
Sim, todas as escolas que indiquei neste questionário 
Sim, mas apenas algumas escolas que indiquei neste questionário 
Não 

 

Se tiver respondido sim na anterior, por qual meio de comunicação? 
É possível marcar mais de uma opção. Caso tenha respondido não na anterior, pule essa pergunta. 

Telefone 
Chat com professores 
WhatsApp 
Email 
Aplicativo 
Other: 

 

Na sua casa é possível usar esse meio de comunicação para tirar dúvidas? 
Se não tiver meios para tirar dúvidas, pule essa pergunta. 

Sim, sem dificuldades 
Sim, com dificuldades 
Não 

 

Queremos saber sua opinião: você acha que essas aulas não presenciais já 

devem valer como ano letivo, ou deve haver reposição em sala de aula após 

esse período de quarentena? 
Você pode responder livremente ou pode pular essa pergunta. Para enviar as suas respostas, 

clique em enviar ao final desse formulário. 

 


