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QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO  

DO COLÉGIO AMARO CAVALCANTI 

 

 

Alunos PIBID-FGV 

 

 

Idade:_________________________________________________________________ 

Sexo:__________________________________________________________________ 

Ano escolar: ____________________________________________________________ 

 

 

 

Perguntas: 

1- Qual o filme baseado em eventos históricos que você mais gosta? 

___________________________________________________________________ 

2-  Qual é a figura histórica com quem você mais simpatiza? 

___________________________________________________________________ 

3- Se você pudesse voltar no tempo, qual época e lugar gostaria de visitar? 

___________________________________________________________________ 

4-  Quais as regiões do mundo e do Brasil que você gostaria de estudar, mas não 

são retratadas nos livros de História? 

___________________________________________________________________ 

5- Se você pudesse entrar para a história, gostaria de ser fazendo o quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6- Existe alguma coisa/algum assunto que você gostaria de estudar na escola, mas 

não estuda? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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7- Você já tem ideia de que curso gostaria de cursar na faculdade? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8- Qual o melhor livro que você já leu fora da escola? Sobre o que falava? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9- Você consegue pensar em alguma personagem feminina importante da História 

sobre a qual você tenha aprendido em aula? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10- Numere suas disciplinas preferidas, da que mais gosta para a que menos gosta:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11- Qual a melhor coisa que o colégio proporciona?  E qual a pior? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

12- Se você pudesse planejar, como seria o colégio ideal? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13- Após terminar os estudos nesse colégio pretende 

(   ) A. Cursar uma faculdade 

(   ) B. Começar ou continuar um curso técnico 

(    ) C. Estudar em uma escola militar 

(    ) D. Cumprir o serviço militar obrigatório 

(   ) E. Trabalhar como assalariado 

(   ) F. Trabalhar em um negócio próprio  

(   ) G. Outros.  O quê? ______________________________ 
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14- O que mais gosta na cidade do Rio de Janeiro? E o que menos gosta? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

15- Entre os seguintes temas, qual o que mais desperta seu interesse: 

(  ) A. Música...........como (   )  ouvinte..... (  ) intérprete ........(  ) dança             

      (  ) B. Esportes.................................como...(  ) espectador....... (  )  praticante       

    (   ) C. Redes sociais........fica conectado ... (   ) o dia todo.......(   ) um período 

pequeno 

    (   ) D. Moda.................(   ) confecciona......(  ) consome..........(   ) se informa 

    (   ) E. Tecnologia.........(  ) produz..............(   ) consome.........(   ) se informa 

    (   ) F. Leitura......(   ) livros...........(  ) internet......................... (   ) revistas...(  ) 

jornais 

    (   ) G. Passeios.....(   ) natureza......(   ) centros culturais...........(   ) cinema...(  ) teatro 

    (   ) H. Religião.....(   ) praticante....(   ) interessado no tema.....(   ) estudioso  

    (    ) I. Política ......(   ) faz parte de uma associação...................(   ) se informa 

 

 

 

16- Você gosta de estudar a disciplina de História? 

( ) Sim  

( )Não 

 

17- Qual disciplina você mais gosta e por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

18- Qual a importância da educação para você?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

19- Quantas vezes você mudou de escola nos últimos 5 anos? 

 

___________________________________________________________________ 
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20- Qual habilidade você tem mais dificuldade? 

(  ) Leitura. 

(  ) Escrita. 

(  ) Matemática. 

 

 

21- O que você acha dos exercícios feitos em sala? Acha que eles ajudam a fixar 

bem o conteúdo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

22- Quais conteúdos de história você mais gostaria de ver em sala? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

23- Você acha que aulas com recursos diferentes, como vídeos e fotos, ajudam a 

melhorar a participação da turma e prendem a sua atenção? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

24- Você conversa ou já usou seus conhecimentos de história fora de sala de aula, 

como em conversas com amigos, viajando ou visitando lugares? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

25- Você percebe a história como algo do seu dia-a-dia, como por exemplo, na 

organização da cidade e nos seus monumentos, ou acha que ela só aparece na 

escola? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


