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Obter informações 
sobre o regresso das 
crianças e 
adolescentes às 
escolas e  sobre os 
impactos da 
pandemia nos 
resultados da 
aprendizagem e 
rotina escolar das 
crianças e 
adolescentes.

O
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V
O

Data de campo
Tamanho da 

amostra
Margem de 

erro*

De 09 de agosto a 18 de 
agosto de 2022

1.100 
entrevistas

3 p.p.

*Pontos percentuais (p.p.) para mais ou para menos sobre os 
resultados encontrados no total da amostra considerando um 
nível de confiança de 95%.

Técnica da 
Pesquisa

Quantitativa Fatores de 
ponderação

Os fatores de ponderação foram 
calculados pelo Ipec para a correção 
da desproporção por região, 
baseados nos dados da PNAD-IBGE.

Método e 
Instrumentos 
de coleta de 
dados 

Entrevistas Pessoais 
Domiciliares – o questionário foi 
desenvolvido em conjunto com o 
UNICEF, enviado para aprovação 
antes do início dos trabalhos de 
campo e faz parte dos relatórios/ 
apresentações de pesquisa.

Seleção da 
amostra

Amostra estratificada, com 
seleção de amostras de 
conglomerado, em 3 (três) 
estágios, desproporcional para 
garantir leitura dos resultados 
totais por grande região do país. 

Público alvo
• Crianças e adolescentes 

entre 11 a 19 anos 
estudantes da rede pública 
de ensino

• Crianças e adolescentes 
entre 11 a 19 anos que 
não completaram o Ensino 
Médio, e atualmente não 
estão frequentando a 
escola

Especificações técnicas
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PERFIL DA AMOSTRA



5Sexo , Idade

IDADE

Perfil

11 a 14 anos

48%

15 a 17 anos

18 ou 19 anos 

38%

13%

Base: Amostra (1100) 

FEMININO

SEXO 

MASCULINO



6Classe / Escolaridade

9 56 35

Até Ens. Fundamental I Ens. Fundamental II Ensino Médio

Perfil

Classe
Escolaridade

Classe A/B

22%

Classe C

48%

Classe D/E

31%

Base: Amostra (1100) 

Quantidade de adultos no domicílio

23 76

Até 1 pessoa com 20 anos ou mais

2 pessoas ou mais com 20 anos ou mais

%



7Classe / Escolaridade

Região

Nordeste
32%

Sudeste

35%

Sul
13%

Base: Amostra (1100) 

Setor

20%

Norte
Centro/Oeste

81%
Urbano

19%
Rural

Perfil
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GE) Você se identifica como: _________? (LER ITENS – RU) /   (RAÇA) Agora, vou fazer uma pergunta exatamente como é feita pelo IBGE para classificação da 
população brasileira. A sua cor ou raça é: (RU) / DEFICIÊNCIA) Você tem deficiência física, visual, auditiva, surdocegueira, múltipla ou intelectual, transtorno do 
espectro autista, altas habilidades ou superdotação? 

BRANCA

47%

PARDA

Base: Amostra (1100) 

IDENTIDADE DE GÊNERO

RAÇA

MENINO

52%
MENINA

46%
MENINA 

TRANSGÊNERO

1%
MENINO 

TRANSGÊNERO

0% NÃO RESPONDEU

7%NÃO-BINÁRIA 

0%
OUTROS

1%

DEFICIÊNCIA

9% 
Possuem deficiência física, 
visual, auditiva, surdocegueira, 
múltipla ou intelectual, 
transtorno do espectro autista, 
altas habilidades ou 
superdotação 

29% 16%

3%

PRETA

AMARELA INDÍGENA

3%



SITUAÇÃO NA ESCOLA 
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F1) Você está frequentando aulas em uma escola do Ensino Fundamental ou Médio? (RU)  / F2) Você já concluiu o Ensino Médio? (RU) / 
F3) A escola que você está frequentando esse ano é____ (RU)? / F3b) A última escola que você estava frequentando antes de 2020 era:
F4) Em qual ano da escola você está/ estava antes de parar a frequentar aulas? (Espontânea)

11%

Não estão frequentando a escola

89%

Estão frequentando aulas em uma escola 
do Ensino Fundamental ou Médio 

A última escola que 
estava frequentando 

antes de 2020

Base: Amostra (1100) 

Situação na escola

Base: Amostra (1100) 

Base: Respondentes que não 
estão frequentando a escola 
(126) 

99%

PÚBLICA

1%

Particular

Em qual ano está 
atualmente OU estava antes 
de parar a frequentar aulas

1

0

0

1

7

12

14

14

16

14

12

9

1º ano do Ens. Fund.

2º ano do Ens. Fund.

3º ano do Ens. Fund.

4º ano do Ens. Fund.

5º ano do Ens. Fund.

6º ano do Ens. Fund.

7º ano do Ens. Fund.

8º ano do Ens. Fund.

9º ano do Ens. Fund.

1º ano do Ensino Médio

2º ano do Ensino Médio

3º ano do Ensino Médio

Base: Amostra (1100) 

Cerca de 2 milhões de 
crianças e adolescentes

Classe:
AB: 4%

DE: 17%

%



11C1) Por quais dos seguintes motivos você parou de estudar? 

Base:  Respondentes que não estão frequentando a escola (126) 

Motivos para ter parado de estudar
48

30

29

28

27

25

19

18

18

18

17

16

15

14

12

10

10

9

9

9

7

6

Porque tem que trabalhar fora

Por não conseguir acompanhar as explicações ou atividades passadas pelo professores

Porque a escola ainda não tinha retomado atividades presenciais

Por ter que cuidar de outros familiares na sua casa

Porque sente que a escola é desinteressante

Porque prefere fazer aulas e atividades remotas

Porque não gostava dos seus colegas ou professores

Porque sente que a escola é pouco útil

Por falta de transporte para ir até a escola

Por ter mudado de casa ou por ter que viajar com frequência

Porque não se sente acolhido na sua escola

Por causa de violência no seu bairro ou região em que mora

Por falta de infraestrutura da escola que você estudava

Por ter ficado grávida ou ter tido um filho ou filha

Faz parte do grupo de risco da COVID-19, ou tem alguém em casa nesse grupo

Por ter algum conflito com a lei ou com autoridades

Por falta de condições financeiras para retornar

Por ter alguma deficiência que o(a) impede de ir à escola

Por falta de documentação, como RG, certidão de nascimento ou comprovante de residência

Por causa de casos de violência na sua escola

Por ter alguma doença que o(a) impede ou dificulta a ir para a escola

Por sido alvo de preconceito ou discriminação racial

%
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Por não conseguir acompanhar as explicações ou atividades passadas pelos professores

Porque sente que a escola é desinteressante

Porque não se sente acolhido na sua escola

Porque sente que a escola é pouco útil

Porque prefere fazer aulas e atividades remotas, em casa

Porque tem que trabalhar fora

Porque a escola ainda não tinha retomado atividades presenciais

Porque não gosta dos seus colegas ou professores

Por falta de infraestrutura da sua escola

Por ter que cuidar de outros familiares na sua casa

Por causa de casos de violência na sua escola

Por falta de transporte para ir até a escola

Por ter sido alvo de preconceito ou discriminação racial

Por ter algum conflito com a lei ou com autoridades

Por ter mudado de casa ou por ter que viajar com frequência

Por falta de condições financeiras para retornar

Por ter alguma deficiência que o(a) impede de ir à escola

Por ter alguma doença que o(a) impede ou dificulta a ir para a escola

Por ter ficado grávida ou ter tido um filho ou filha

Por causa de violência no seu bairro ou região em que mora

Por q/ faz parte do grupo de risco da COVID-19, ou tem alguém em casa que faz parte desse grupo

Por falta de documentação, como RG, certidão de nascimento ou comprovante de residência

Outro motivo 

C7) Nos últimos 3 meses, você pensou em desistir da escola? 
C8) Por quais dos seguintes motivos você pensou em desistir da escola?  

MOTIVOS

Base: Respondentes que pensaram em desistir 
da escola nos últimos 3 meses (204) 

Desistência da escola

21%
Nos últimos 3 meses, 

pensaram em 

DESISTIR DA ESCOLA

72%  Não

7%  Não sei/ 
Prefiro não responder

50

38

35

29

27

25

24

22

21

19

18

17

17

15

15

15

10

10

10

9

9

7

29

Base: Respondentes que estão 
frequentando a escola (974) 

15 a 19 anos: 27%
11 a 14: 16%

%



13B6) Em relação às aulas que você está frequentando, você concorda, não concorda nem discorda ou discorda que: ( RU)

Base: Respondentes que estão frequentando a escola  (974) 

Percepção sobre as aulas que estão frequentando

84

71

70

70

8

12

9

10

7

18

21

19

Está interessado nos estudos

Está se sentindo animado

Está se sentindo independente para realizar as
atividades escolares

Está se sentindo otimista com o futuro

  Concorda   Não concorda nem discorda   Discorda   Não sabe / Não respondeu

Concorda

Norte: 74%

Sul: 65 %

Concorda

Classes:

DE: 77%

AB: 61%

Faixa etária:

11 a 14: 76%

15 a 19: 64%

%
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B14) Na sua opinião, a escola, incluindo os professores, coordenadores e diretor, sabe muito, um pouco ou não sabe 
nada ___ (RU)

Base:  Respondentes que estão frequentando a escola  (974) 

Percepção sobre o quanto a escola sabe sobre a sua 

realidade...

51

27

15

31

44

52

17

26

33

1

2

1

Sobre sua opinião sobre as aulas 
presenciais

Sobre sua opinião sobre as aulas 
remotas

Sobre a sua vida e da sua família

  Sabe muito

  Sabe um pouco

  Não sabe nada

  Não sabe / Não respondeu

A escola, incluindo os 

professores, 

coordenadores e diretor, 

sabe muito, um pouco ou 

não sabe nada?
Não sabe nada

Norte: 45%

Sul: 22%

Sabe muito

Sul: 55%

Norte: 42%

%
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B12) Pelo que você sabe, na sua escola, existem reuniões ou assembleias, para que as famílias ou responsáveis pelos estudantes conheçam, debatam e possam 
contribuir com as propostas e decisões da escola? (RU) /   B13) Seus pais ou responsáveis já participaram dessas reuniões ou assembleias na sua escola? (RU)

Base: Respondentes que estão 
frequentando a escola (974) 

Participação familiar na escola

Na sua escola, existem reuniões 

ou assembleias, para que as 

famílias ou responsáveis pelos 

estudantes conheçam, debatam e 

possam contribuir com as 

propostas e decisões da 

escola?

Seus pais ou responsáveis

já participaram dessas 

reuniões ou assembleias 

na sua escola?

78%

17%

Sim

Não

84%

15%

Sim

Não

3% - Não sabe/ Não respondeu Base: Respondentes cuja escola que 
estão frequentando oferece reuniões 
ou assembleias (769) 

Rural: 

84%



RETORNO ÀS ATIVIDADES 

PRESENCIAIS



17
B1) Sua escola está oferecendo____ (RU)

Base: Respondentes que estão 
frequentando a escola (974)  

Sua escola está oferecendo...

Todas as aulas presenciais
92%

Parte das aulas presenciais, 
parte remotas

5%

Apenas aulas remotas
3%

Não sabe / Não respondeu
0%

Oferta de aulas presenciais e remotas

Norte: 

11%

Sudeste 93%

Nordeste 92%

Sul 93%

Norte 82%

Centro-Oeste 98%



18
B2) Nos últimos três meses, você teve aulas: _____ (RU)
B3) Pelo que você sabe, quando são identificados casos de Covid-19 na sua escola, as aulas são ____ (RU)

Nos últimos três meses, teve aulas...

Oferta de aulas presenciais e remotas

Base: Respondentes que estão frequentando 
escola que oferece aulas presenciais (940) 

Apenas de maneira remota3%

De maneira presencial e 
remota 8%

Apenas presencialmente, na 
escola89%

Norte: 

18%
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B4) Agora vou ler algumas frases em relação ao momento de retorno presencial às escolas e gostaria de saber se concorda ou discorda com cada uma delas.. 
Você concorda, não concorda nem discorda ou discorda que no momento que as aulas retornaram para o presencial: (RU)

Base: Respondentes que estão frequentando a escola apenas presencialmente ou de maneira presencial e remota  (913) 

50

46

42

35

30

25

23

13

9

10

8

9

8

7

8

6

40

44

50

56

62

68

69

81

Você teve dificuldade para manter uma rotina
de estudos

Você se sentiu despreparado para acompanhar
as atividades escolares

Você se sentiu sobrecarregado(a)

Você teve dificuldades para controlar suas
emoções, como raiva e frustração

Você teve pensamentos negativos, se sentiu
triste ou deprimido

Você teve dificuldades de relacionamento com
seus colegas de classe ou da escola

Você teve dificuldades de relacionamento com
professores

Você precisou de apoio psicológico

  Concorda   Não concorda nem discorda   Discorda   Não sabe / Não respondeu

No retorno presencial à escola...

Concorda

Feminino: 49%

Masculino: 36%

Concorda

Feminino: 39%

Masculino: 23%

Concorda

Branca: 39%

Preta/parda: 50%

%



20B7) Em relação a antes do período de fechamento das escolas, na sua opinião, na escola hoje em dia o(a) ______ (RU)

Base: : Respondentes que estão frequentando a escola (974) 

Em comparação com antes do fechamento das escolas, hoje em dia...

66

56

55

52

46

45

44

43

43

41

39

38

21

32

29

36

39

39

39

36

37

47

26

32

13

11

15

11

14

15

15

20

19

12

33

29

1

1

1

2

1

1

2

Cuidados com higiene na escola

Nível de exigência dos professores

Quanto você aprende nas aulas

Sua frequência nas aulas

Tempo participando de aulas

Quantidade de provas ou avaliações

Frequência do diretor na escola

Quanto você conversa com colegas ou amigos da escola

Frequência dos professores na escola

Envolvimento dos seus pais ou responsáveis nos seus estudos

Uso de tecnologias nas aulas, como computador, celular ou Internet

Quantidade de tarefas para fazer em casa

  Aumentou   Está igual a antes da pandemia   Diminuiu   Não sabe / Não respondeu

Diminuiu

AB: 10%

Aumentou 

Norte: 48%

Centro-Oeste: 26%

Aumentou 

Rural: 50% %



APOIO PEDAGÓGICO E 

À PERMANÊNCIA
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B20) Pensando nas aulas e atividades escolares remotas durante a pandemia, de um modo geral, você acha que ____ (RU)? 
B21) Pensando nas aulas e atividades escolares presenciais que você teve nos últimos três meses, de um modo geral, você acha que ____ (RU)? 

Percepção sobre o aprendizado com as atividades escolares

Atividades escolares

REMOTAS durante a 
Pandemia

Atividades escolares 

PRESENCIAIS nos 
últimos 3 meses

 Aprendeu tudo o que deveria ter aprendido  Aprendeu uma parte do que deveria ter aprendido

 Não aprendeu nada do que deveria ter aprendido  Não sabe/ Não respondeu

13 61 25 28 63 8

Base: Respondentes que estão 
frequentando a escola (974) 

Base:  Respondentes que estão frequentando a escola 
apenas presencialmente ou de maneira presencial e 
remota  (913) 

%



23
B9) Nos últimos três meses, sua escola: (RU)
B22) Das seguintes práticas de acompanhamento escolar você considera necessário que a sua escola ______ (RU)

Base: Respondentes que estão frequentando a escola (974) 

Atividades oferecidas pela escola

79

71

56

54

53

43

39

Avaliações para saber o que os estudantes já 
aprenderam e quais as suas dificuldades 

Atividades que favorecem um bom 
relacionamento entre os estudantes

Aulas de reforço escolar

Entre em contato com a família para falar sobre a 
vida escolar dos estudantes

Professores tutores para acompanhar mais de 
perto os estudantes

Espaços em que os estudantes pudessem falar 
sobre seus sentimentos

Atendimento de profissionais para apoio 
psicológico aos estudantes

Nos últimos três meses, sua escola ofereceu/fez:

91

89

83

77

82

74

80

É necessário que a escola ofereça/faça: %
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B10) Nos últimos três meses, você participou de aulas de reforço escolar oferecidas pela sua escola? (RU)
B11) O quanto você acredita que as aulas de reforço escolar oferecidas pela escola contribuem para o seu aprendizado? (RU)

Base: Respondentes cuja escola que estão frequentando oferece 
reforço escolar (551) 

Reforço escolar

PARTICIPARAM, nos últimos três 

meses, DE AULAS DE REFORÇO 

ESCOLAR oferecidas pela sua escola 

31%
68%

CONTRIBUEM 
MUITO

CONTRIBUEM
UM POUCO

NÃO CONTRIBUEM
NADA

1%  

NÃO SABE/
NÃO 

RESPONDEU

O quanto acreditam que as aulas de reforço escolar oferecidas 

pela escola contribuem para o seu aprendizado?

Base: Respondentes que participam de 
aulas de reforço escolar oferecidas pela 
escola  (170) 

25%

6%

AB: 76%

DE: 57%



APOIO À SAÚDE MENTAL 

DOS ESTUDANTES
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C2) Quando alguma coisa te incomoda ou te chateia na sua escola, você sente que pode falar com os funcionários da escola, como diretor, professores ou 
coordenadores? (RU)

Base:  Respondentes que estão frequentando a escola (974) 

Confiança dos estudantes com a escola

9%  NÃO SEI/ PREFIRO NÃO RESPONDER

34%

NÃO

58%
SIM

Quando alguma coisa te incomoda ou te chateia na sua escola, sente que 

pode falar com os funcionários da escola, como diretor, professores ou 

coordenadores? 

Norte: 

46%

Nordeste:

25%
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C4) Agora vamos falar sobre algumas atividades que sua escola ofereceu nos últimos três meses.
Nos últimos três meses, você participou de algum_______? 

Base: Respondentes que estão frequentando escola que oferece atendimento de profissionais para 
apoio psicológico aos estudantes ou espaços em que os estudantes possam falar sobre seus 
sentimentos  (551) 

Participação dos estudantes em 

iniciativas de apoio psicológico 

oferecidas pelas suas escolas

48%

44%

43%

48%

Atendimento de profissionais para 
apoio psicológico oferecido pela sua 

escola

Espaço em que pudesse falar sobre 
seus sentimentos em sua escola

9%

8%

SIM NÃO NÃO SEI/ PREFIRO 
NÃO RESPONDER



28
C5) O quanto você acredita que o atendimento de profissionais para apoio psicológico oferecido pela sua escola contribuiu para: 
C6) O quanto você acredita que participar do espaço oferecido pela sua escola para falar sobre seus sentimentos contribuiu para...

Base: Respondentes que participam de atendimento de 
profissionais para apoio psicológico oferecido pela sua escola (238) 

Apoio psicológico aos estudantes

77

76

75

75

13

16

18

14

5

5

2

6

5

4

4

5

Você se sentir melhor ou mais
feliz

Melhorar sua convivência com
seus amigos ou colegas de classe

Melhorar seu aprendizado

Melhorar sua convivência com
seus familiares

O quanto acreditam que o atendimento de profissionais para 

apoio psicológico oferecido pela sua escola contribuiu para: 

  Contribuiu muito   Contribuiu pouco   Não contribuiu nada   Não sei / Prefiro não responder

79

78

74

67

11

15

18

18

6

5

3

7

4

3

5

8

Você se sentir melhor ou mais
feliz

Melhorar sua convivência com
seus amigos ou colegas de classe

Melhorar seu aprendizado

Melhorar sua convivência com
seus familiares

O quanto acreditam que participar do espaço oferecido pela 

sua escola para falar sobre seus sentimentos contribuiu para...

Base: Estudantes que participam de algum espaço em que 
possa falar sobre seus sentimentos em sua escola (269) 

%


