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Realização:

Pesquisa:



Aplicação da Pesquisa

• Os alunos voluntários da UNAERP do curso de Publicidade e 
Propaganda e voluntários da Feira do Livro realizaram a pesquisa do 
dia 10 de junho a 14 de junho com a supervisão dos docentes Daniela 
Tincani e Renato Campos. 

• Foram realizadas 227 pesquisas junto a alunos de 58 escolas. Sendo 
que 28,6% foram aplicadas no Teatro Municipal e 71,4% no Teatro 
Pedro II antes e depois da apresentação.



Perfil dos entrevistados

• Em relação ao perfil dos entrevistados, 69,2% são do gênero feminino e 
30,8% do gênero masculino. 

• 64,8% com idade entre 14 e 17 anos

• A maioria dos entrevistados foi de alunos (81,9%) e 18,1% de professores 
que estavam acompanhando os alunos.

• Contatou-se que 96% dos entrevistados leu algum livro nos últimos 3 
meses, sendo portanto considerados leitores e apenas 4% dos 
entrevistados foram considerados não leitores.



Gêneros de Livros mais lidos



Escolas





Autores trabalhados no Projeto



Obras trabalhadas no Projeto



Trabalho realizado pelos alunos



Média Ponderada - Docentes



Média Ponderada - Alunos



Análise da média ponderada

CONHECIMENTO DO AUTOR

• Pode-se notar com a média ponderada, que os alunos passaram de 
nenhum/pouco conhecimento sobre o autor a algum conhecimento 
sobre o autor apresentado durante o projeto, de acordo com a 
percepção dos docentes.

• Na percepção dos alunos, houve avanços também, mas passaram de 
nenhum conhecimento para conhecimento parcial dos autores 
trabalhados no projeto.



Análise da média ponderada

GOSTO PELA LEITURA

• De acordo com a percepção dos docentes, seu alunos gostavam mais 
ou menos de ler livros antes de participarem do Combinando Palavras 
e após o projeto passaram a gostar muito.

• Os alunos tiveram a mesma percepção, com a participação no projeto 
passaram a gostar mais de ler livros.



Análise da média ponderada

NÍVEL DE ENVOLVIMENTO

• Para os docentes, os alunos se envolveram muito no Projeto 
Combinando Palavras;

• Já os alunos acharam que seu envolvimento foi mais ou menos.



Análise da média ponderada

MUDANÇAS NA FORMA DE REFLETIR

• Os docentes, acreditam que seus aluno mudaram sua forma de 
pensar/refletir após a participação no projeto Combinando Palavras;

• Na percepção dos alunos esta mudança foi menor, acreditam que 
mudaram mais ou menos na forma de pensar/refletir.



Análise da média ponderada

GRAU DE SATISFAÇÃO

• Professores e alunos demonstraram-se satisfeitos com o formato do 
Projeto Combinando Palavras.

• Poucos sugeriram mudanças no projeto, sendo que 2,% dos 
entrevistados reafirmaram que gostaram do projeto e 1,3% pediram a 
continuidade. 

• A maior crítica foi em relação à dificuldades ou não acesso aos livros 
(3,1%).



Sugestões


