
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
QUESTIONÁRIO SOBRE ASPECTOS DO AMBIENTE 

ESCOLAR 
 
 

ERICA 
Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes 



 

 

 
 
Bloco 1: Identificação da Escola 
 

 
 

1. Data de Aplicação do Questionário: |___|___|/|___|___|/|___|___|___|___| 
 

2. Estado: ________________________|__|__| 
 

3. Cidade: _____________________________ 
 

4. Escola:  |___|___|___|___|    
 

5. Matrícula do entrevistador: |___|___|___|___|  
 
 
Bloco 2: Perguntas ao Diretor ou Responsável pela Escola 
 

 
6. Em que turnos esta escola funciona? 
 

1. Manhã:     |___|   
2. Tarde:   |___|   
3. Noite:   |___|   
 

7. Quais os seguimentos atendidos pela escola? 
 

1. Educação Infantil:    |___|  
2. Ensino fundamental:   |___|   
3. Ensino Médio:    |___| 
4. Outros:                       |___|   
 

8. Qual o número de professores em atividade? |___|___| 
 

 
9. Qual o número de professores de Educação Física em atividade? |___|___| 
 

 
10. Qual o número de alunos matriculados? |___|___|___| 
 

 
11. Qual o número de turmas existentes na escola? |___|___|___| 
 

 
12. A escola oferece merenda? 

 
1. |___| Sim  2. |___| Não 
 



 

 

 
13. Assinale o número de dependências existentes na escola: 

 
Quadra coberta  
Quadra não coberta  
Pátio coberto  
Pátio descoberto  
Piscina  
Auditório  
Laboratório de Informática com internet  
Escovário  

 
 

14. Existem bebedouros na escola? 1. |___| Sim  2. |___| Não (Pular para Q18) 
 
15. Quantos? |__|__| 
 
16. Quantos estão funcionando? |__|__| 

 
17. Há pelo menos um bebedouro por pavimento da escola?  

1. |___| Sim             2. |___| Não 
 

 
18. Na escola, existem máquinas de auto-serviço que estão funcionando, para venda de 

alimentos tais como refrigerantes, doces, confeitos, batatas-fritas e outros? 
 

1. |___| Sim, de alimentos, balas, chocolates, pirulitos, pipocas, etc... 
2. |___| Sim, de bebidas 
3. |___| Sim, de alimentos e bebidas 
4. |___| Não 

 
19. Existe alguma forma de venda de alimentos (qualquer alimento/produto) na escola? 
 

1. |___| Sim  2. |___| Não (Pular para Q21) 
 

20. Que alimentos são vendidos? 
 

Doces, balas, pirulitos, chocolates, etc |___| 
Biscoito doce ou salgado |___| 
Refrigerantes |___| 
Guaraná natural |___| 
Salgados fritos ou assados |___| 
Sanduíches (hambúrguer, cachorro quente, 
sanduíches naturais, queijo quente) |___| 

Pizza |___| 
Outros |___| 

 
 
 



 

 

 
21. A escola oferece alguma atividade fora do horário letivo para alunos?  
 

1. |___| Sim  2. |___| Não (Pular para Q23) 
 

22. Qual atividade? (você pode marcar mais de uma opção) 
 

Dança |___| 
Lutas |___| 
Futebol |___| 
Voley |___| 
Natação |___| 
Atletismo |___| 
Outros esportes |___| 
Teatro |___| 
Artes |___| 
Cursos de línguas |___| 
Outros |___| 

 
 

23. Existe na escola um espaço com ambiente arejado, chão lavável e com uma pia 
próxima para lavagem de mãos? 

 
1. |___| Sim  2. |___| Não 

 
 

Bloco 3: Observação do Ambiente Escolar 
 

As perguntas a seguir serão preenchidas a partir da sua própria observação na escola. 
 

24. A escola tem mais de um pavimento?  
 

1. |___| Sim  2. |___| Não 
 

 
25. Existe propaganda de alimentos industrializados na escola?  
 

1. |___| Sim  2. |___| Não (Pular para Q27) 
 



 

 

 
26. Na escola tem propaganda de quais produtos? (pode marcar mais de uma opção) 

 
Doces, balas, pirulitos, chocolates, etc |___| 
Biscoito doce ou salgado |___| 
Refrigerantes |___| 
Guaraná natural |___| 
Salgados fritos ou assados |___| 
Sanduíches (hambúrguer, cachorro quente, 
sanduíches naturais, queijo quente) |___| 

Pizza |___| 
Mate ou outro chá gelado ou guaraná “natural” |___| 
Isotônico (tipo “gatorade” ou “maraton”) |___| 
Sorvete ou picolé |___| 
Outros  |___| 

 
 

27. Na escola, existe refeitório estruturado? (local próprio delimitado por paredes com 
assentos e mesas)?  
 
1. |___| Sim  2. |___| Não 
 
 

 
 

Pesquisador de campo: A pergunta seguinte se refere à porta ou entorno da escola. Deverá ser 

preenchida a partir de sua própria observação. Nesta pesquisa. Será considerado ENTORNO da 

escola as calçadas da escola e a distância de 100 metros (100 passos largos) à frente, aos lados e 

atrás da escola. 

 
 

28. Na porta ou entorno da escola, existe algum vendedor de rua vendendo alimentos ou 
bebidas não alcoólicas? 

 
1. |___| Sim, vendendo alimentos, balas, chocolates, pirulitos, pipocas, etc. 
2. |___| Sim, vendendo bebidas  
3. |___| Sim, vendendo alimentos e bebidas 
4. |___| Não  
 

Observações: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 


