
DESTAQUE: EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM

Os principais desafios dos jovens para estudar em casa não estão na falta de tempo ou no aparato tecnológico disponível, mas sim no 
equilíbrio emocional, na dificuldade de organização para o estudo à distância e a falta de um ambiente tranquilo em casa.

COMO TEM SIDO ESTUDAR EM CASA

*Para mais informações desse e de outros blocos acesse o relatório completo em nosso site

A seguir há uma lista de afirmações sobre estudar em casa. Por favor, diga se você concorda ou discorda de cada uma delas. | Base de quem está estudando: 21.201
Você já pensou em não voltar para as aulas quando acabar o isolamento social? | Base de quem está estudando: 21.201

O lado emocional (medo, ansiedade,
estresse, etc) tem atrapalhado meus estudos.

Tenho dificuldade de me organizar para estudar
à distância.

É difícil tirar dúvidas com professores sem
contato presencial.

Falta um ambiente tranquilo para estudar em
minha casa.

A maioria dos professores tem dificuldades
para dar aula à distância.

O equipamento que uso para estudar (celular, 
computador, internet) é pouco adequado.

Tem faltado tempo para eu conseguir estudar
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Concordo totalmente

Concordo mais ou menos

Discordo totalmente

Não se aplica



DESTAQUE: EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM

Para ajudar nessa nova rotina de estudos, 6 a cada 10 jovens consideram que escolas e faculdades devem priorizar atividades para lidar 
com as emoções; e 5 a cada 10 pedem estratégias para gestão de tempo e organização.

CONTEÚDOS RELEVANTES DURANTE A PANDEMIA

*Para mais informações desse e de outros blocos acesse o relatório completo em nosso site

Quais os dois tipos de conteúdos que você acha mais importantes para a escola ou faculdade oferecerem nesse período sem aulas presenciais? | Base de quem
está estudando: 21.201

Atividades para
trabalhar as

emoções (estresse,
ansiedade, etc.)
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Estratégias para
ajudar a organizar

o tempo e os
estudos.

Disciplinas do
currículo

deste ano

Conteúdos
culturais

Testes,
desafios e

jogos
educativos

Outros
conteúdos
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