
DESTAQUE: CONTEXTO E EXPECTATIVAS

Ações de ciência e saúde são aquelas que deixariam jovens mais otimistas em relação ao futuro no Brasil: quase a totalidade valoriza a 
descoberta da vacina e 9 a cada 10 demandam o acesso a testes.

O retorno à escola ou à faculdade e o reencontro com amigos e familiares são relevantes para 9 a cada 10 jovens.

AÇÕES CONSIDERADAS MUITO IMPORTANTE PARA A RETOMADA APÓS A PANDEMIA

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

O quanto você considera esses itens importantes para que você se sinta mais otimista em relação ao futuro de jovens no Brasil? | Base total de respondentes: 25.134
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DESTAQUE: CONTEXTO E EXPECTATIVAS

5 a cada 10 jovens concordam que novas dinâmicas podem surgir no mundo do trabalho e dos estudos.
5 a cada 10 consideram que a pandemia pode trazer mais prestígio, reconhecimento e investimentos para a ciência e pesquisa e para a saúde pública.

4 a cada 10 veem que a sociedade pode passar a valorizar mais os profissionais da educação.

CONTEÚDOS RELEVANTES DURANTE A PANDEMIA

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

A seguir há uma lista com algumas oportunidades que podem surgir por conta da pandemia. Diga o quanto você concorda com cada uma delas. | Base total de respondentes: 25.134

O trabalho à distância será mais comum, permitindo que mesmo a quem mora
longe dos centros econômicos, que encontre boas oportunidades de trabalho.

Surgirão novas formas de estudar mais dinâmicas e acessíveis do que
as atuais.

As relações humanas e a solidariedade serão mais valorizadas

O investimento nos profissionais e nas unidades de atendimento de saúde
pública será ampliado.

A área de ciência e pesquisa, produção e uso de dados e evidências tera mais
prestígio e receberá mais investimentos.

Profissionais da educação serão mais valorizados pela sociedade em geral.

As oportunidades de trabalho para os jovens serão ampliadas graças a um maior
uso da tecnologia.

A sociedade olhará com maior atenção para as pessoas mais vulneráveis.

As pessoas estarão mais preocupadas em preservar o meio ambiente.
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