


Apresentação

Disponibilizamos, no blog do campus São Cristóvão II, uma

ferramenta, que se pretendeu humanizada, englobando

questões referentes à vida dos estudantes neste momento em

que fomos acometidos por uma pandemia. O objetivo foi o de

estabelecer um panorama inicial, que nos desse melhores

condições para pensar nas ações futuras, de acordo com o que

estabelecem os órgãos de saúde e as autoridades que atuam

no ensino federal.



Período de coleta de dados

O formulário ficou disponibilizado por 24 dias, no período de

03 a 26 de julho de 2020.



Forma de apresentação dos dados nos 
gráficos 

Nos gráficos, preservamos os números totais seguidos das

porcentagens.

Exemplo: Número total; porcentagem = 187; 54%



Total de estudantes do CSCII

TURMAS Nº ALUNOS TURMAS Nº ALUNOS 

6º ano manhã 177 6ª ano tarde 122 

7º ano manhã 146 7ª ano tarde 118 

8º ano manhã 143 8ª ano tarde 85 

9º ano manhã 124 9ª ano tarde 110 

  CAIS tarde 31 

  

1º TURNO 590 2º TURNO 466 

TOTAL DE ALUNOS 1056 

 



Percentual de estudantes que 
responderam ao questionário



Ano de curso dos estudantes que 
responderam ao questionário



Turno dos estudantes que 
responderam ao questionário



Cidade de residência dos estudantes 
que responderam ao questionário



Distribuição dos residentes no 
município do Rio de Janeiro por zonas



Antes da suspensão das atividades 
presenciais e das aulas, como era a 

sua rotina?



Você estuda no CPII há quantos anos?



Como você chegava a São Cristóvão?
(o estudante poderia marcar mais de uma alternativa) 



Você participava de atividade/s oferecidas no CPII? 



Se sim, quais?
(o estudante poderia apontar mais de uma atividade) 



Você participava de atividades fora do CPII? (Aulas 
particulares, academia, clubes, cursos, etc.)



Se sim, quais?
(o estudante poderia apontar mais de uma atividade) 



Você consumia as refeições oferecidas pela escola? 



Você consumia as refeições oferecidas pela escola? 
(o estudante poderia apontar mais de uma alternativa) 



Embora extremamente necessário, o isolamento 
social modificou a vida de todas/os nós. 



Você está conseguindo cumprir o isolamento social 
recomendado pelos Órgãos de Saúde? 



Como você está usando o seu tempo nessa 
quarentena? 

(o estudante poderia apontar mais de uma atividade) 



Quais dificuldades você está encontrando neste 
momento de isolamento social? 

(o estudante poderia apontar mais de uma opção) 



Do que você, estudante, tem sentindo mais falta?
(o estudante poderia apontar mais de uma opção) 



No total, quantas pessoas moram na sua casa, 
contando com você?



Na sua casa, você tem um quarto só seu?



Durante o período do isolamento social, sua família 
perdeu a principal fonte de renda?



Durante o período de isolamento social, sua família 
recebeu algum auxílio financeiro/material?



Caso a resposta da pergunta anterior seja "Sim, 
qual/ais? 



Você se inscreveu no auxílio oferecido pelo Colégio 
Pedro II, por meio da Assistência Estudantil?



Foi contemplado e recebeu o auxílio?



Você está tendo contato com colegas da escola?



Caso você tenha respondido “sim”, de que modo 
você tem contato com os colegas da escola?

(o estudante poderia apontar mais de uma opção) 



Você conhece alguém da sua turma que não tem 
acesso ao blog da escola?



Você teve sintomas da COVID-19?



Você foi diagnosticada/o com COVID-19?



Caso tenha sido diagnosticada/o com COVID-19, 
como foi?



Alguém que mora com você apresentou sintomas ou 
foi diagnosticada/o com COVID-19?



Você é do grupo de risco de agravamento da COVID-
19 (tem diabetes, cardiopatias, doenças respiratórias/pulmonares, hipertensão, assim 

como doenças renais e obesidade)?



Alguém que mora com você é do grupo de risco 
(tem mais 60 anos ou alguma das doenças citadas 

na pergunta anterior)?



Caso a resposta da pergunta anterior seja "Sim", 
quantas pessoas são do grupo de risco?



Alguém que convivia com você faleceu por causa da 
COVID-19?



Você conhece alguém (parente, amigo, vizinho, 
conhecido, colega) que faleceu de COVID-19?



Neste período de isolamento social, você acessou 
as atividades sugeridas no blog do Campus?



Você acessou outros conteúdos, na internet, 
relacionados às atividades escolares?



Caso a resposta da pergunta anterior seja "Sim", 
especifique quais os outros conteúdos você 

acessou.



Você é estudante atendida/o pelo NAPNE?



Caso tenha respondido “sim” à pergunta anterior, 
você precisa de ajuda/mediação para acessar os 

conteúdos do blog?



Sua casa tem um lugar especificamente preparado e 
arrumado para você estudar e/ou pesquisar?



Na sua casa existem computadores?



Caso tenha respondido “sim” à pergunta anterior, na 
sua casa existem quantos computadores?



Você tem, na sua casa, um computador 
exclusivamente seu, com acesso à internet?



Caso a resposta da pergunta anterior seja "Sim", 
como é a velocidade da conexão?



Você, estudante, tem celular?



Caso tenha celular com acesso à internet, como é a 
velocidade da conexão?



Se você tem celular, seu pacote de dados dá 
condições de estudar e de pesquisar, por longos 

períodos diários?



Na sua casa existem quantos celulares?



Agradecemos a todas/os que contribuíram para o 
mapeamento desses dados e, em especial, aos 

estudantes que puderam participar dessa conversa 
conosco.


