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Escopo

1. Tipo de Serviço

1.1 Modalidade – Pesquisa de Opinião

1.2 Categoria – Quantitativa Survey Telefônica

1.3. Objetivo– Aferir o conhecimento, percepção e avaliação de ações e medidas adotadas pelo governo estadual para a retomada das aulas presenciais

na rede pública estadual de ensino na cidade de Manaus.

2. Público alvo

2.1 Universo – Pais ou Responsáveis por estudantes matriculado na rede estadual de ensino.

2.2 Fontes – bancos de dados da própria empresa e adquiridos junto a diversos fornecedores. No total, a base contou com 400.000 contatos.

2.3 Tamanho do universo – A base de dados da pesquisa representou o universo desejado. Para fins de cálculo amostral, procurou-se informações

atualizadas sobre o tamanho desta população-alvo e a fonte mais confiável para quantificar este perfil de público é o Tribunal Superior Eleitoral (TSE),

uma vez que mantem os dados sistematicamente alimentados e atualizados pelos Tribunais Regionais Eleitorais. A consulta a estes dados mostrou que

na cidade de Manaus existem 1.331.617 eleitores aptos, (consulta em Agosto/2020), portanto, considerou-se este total como o tamanho do universo da

pesquisa.

2.4 Abrangência Geográfica dos resultados – Zona Urbana da cidade de Manaus/AM.

3. Métodos e técnicas

3.1 Tamanho, erro e Distribuição da amostra – Foram realizadas entrevistas com 519 indivíduos. A margem de erro amostral para um nível de

confiança de 90% é de 3,5% para mais ou menos.

3.2 Organização da coleta – A amostra foi estratificada geograficamente, conforme o bairro de moradia, depois foi aplicada uma exclusão aleatória

simples, utilizando o software Sphinx para dimensionar as quantidades de indivíduos a proporção de cada bairro perante a população de Manaus. Uma

vez ponderado o tamanho dos estratos por bairro, dividiu-se por cotas entre os telepesquisadores para aplicação do questionário.

3.3 Coleta de Dados: Os dados foram coletados por meio de aplicação telefônica de questionário estruturado sobre uma amostra representativa,

estratificada conforme o bairro de indivíduos residentes nas 6 zonas administrativas urbanas da cidade de Manaus. As cotas foram organizadas

e estruturadas seguindo orientação de cotas de gênero e faixa etária de cada zona administrativa de Manaus para cumprir as metas de tamanho

desejado para a amostra de modo aleatório. A amostra foi coletada no dia 08/08/2020

3.4 Tratamento dos dados – Através de estatística descritiva, testes de normalidade, skewness, curtosis e mahalanobis; cruzamento entre variáveis. A

base de dados foi tabulada por meio do software Sphinx 5.0® e os testes estatísticos foram feitos no software SPSS 24 ®
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Nota: A proporção da amostra, obedeceu ao critério de proporcionalidade de eleitores residentes nos bairros de Manaus. A amostra foi distribuída conforme o 
critério da Probabilidade Proporcional ao Tamanho (PPT) com base na quantidade de eleitores aptos a votar no TSE.

Perfil da Amostra
Socioeconômico e Demográfico

Mapa 1 – Zona de moradia do entrevistado
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Perfil da Amostra
Socioeconômico e Demográfico

Perfil da 
amostra

Gênero

Faixa etária

Renda Familiar Média Mensal

Masculino – 28,8%

Feminino – 71,2%

20 a 30 anos – 15,3% 

31 a 40 anos – 29,9%

41 a 50 anos – 27,5%

51 ou mais – 27,3%

Até 1 SM (Até R$1.045) – 40,0%

1 a 3 SM (R$1.046 a R$3.135) – 45,9%

3 a 5 SM (R$3.136 a R$5.225) – 6,3%

Acima de 5 SM (Mais que R$5.226) – 7,9%



SOBRE A 

PANDEMIA



8

Sobre a pandemia
Situação da pandemia

O(a) sr(a) acredita que 
as contaminações pelo 
corona vírus nos 
próximos dias na cidade 
de Manaus irão....? 
(RESPOSTA 
ESTIMULADA E ÚNICA)

36,9% acreditam que o número de contaminações pela Covid 19 irá aumentar nos
próximos dias na cidade de Manaus, percentual bem próximo daqueles que acreditam
que as Contaminações irão diminuir 34,9%.

Fonte: Action Pesquisas, amostra total de entrevistados.



9

Sobre a pandemia
Medo de contaminação

O(a) sr(a) diria que: 
Está com muito medo; 
Está com medo; Um 
pouco de medo ou; Não 
tem medo nenhum de 
ser infectado pelo 
corona vírus? 
(RESPOSTA 
ESTIMULADA E ÚNICA)

Ao somarmos aqueles que demostram grau elevado (Muito medo e Está com medo),
de ser contaminado pelo corona vírus temos 38,6%. Por outro lado 24,6%
responderam que Não tem medo nenhum de se contaminar pelo corona vírus.

Fonte: Action Pesquisas, amostra total de entrevistados.
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Pensando 
especificamente no 
COMBATE AO 
CORONAVÍRUS, como 
o(a) sr(a) avalia o 
desempenho do 
Governador Wilson 
Lima...? (RESPOSTA 
ESTIMULADA E ÚNICA)

22,6% dos entrevistados avaliam como positiva a atuação do governo estadual no
combate a pandemia do novo corona vírus. Outros 41,% avaliam como negativa.

Sobre a pandemia
Avaliação do governo no combate ao corona vírus

Fonte: Action Pesquisas, amostra total de entrevistados.

POSITIVA

(22,6%)

NEGATIVA

(41,1%)



RETORNO AS 

AULAS
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As aulas presenciais na 
rede pública estadual de 
ensino serão retomadas 
em Manaus a partir 
dessa segunda-feira (10 
de agosto de 2020) de 
forma gradativa e 
híbrida.

A respeito desse retorno gradativo e híbrido das aulas na rede
estadual, o(a) sr(a) diria que (...)?

Retorno as aulas
Nível de informação sobre o retorno as aulas

Fonte: Action Pesquisas, amostra total de entrevistados.
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O(a) sr(a) saberia me 
dizer quais são as ações 
anunciadas pelo governo 
estadual para evitar a 
contaminação pelo 
corona vírus no retorno 
das aulas presenciais em 
Manaus? (RESPOSTA 
ESPONTÂNEA E 
MÚLTIPLA)

As medidas mais lembradas pelos entrevistados, são as ações
básicas e obrigatórias para evitar o aumento dos contágios.

Retorno as aulas
Conhecimento das medidas adotadas

Fonte: Action Pesquisas, somente para 96,7% dos entrevistados que tem algum nível de informação sobre o retorno as aulas em Manaus na rede estadual de ensino.
Nota Metodológica: Por se tratar de uma variável com respostas múltiplas, ou seja, aceitou-se mais de uma citação, os seus resultados foram calculados sobre o total 
de indivíduos na amostra. Implica-se em considerar que cada categoria foi citada isoladamente ou em conjunto com outras opções. 
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O(a)sr(a) acredita que o 
governo estadual irá 
cumprir de forma efetiva 
toda essas medidas 
anunciadas para a 
retomada das aulas em 
Manaus? (RESPOSTA 
ESPONTÂNEA E ÚNICA)

Para 64,0% dos entrevistados, o governo estadual não conseguirá cumprir
de forma efetiva as medidas anunciadas para evitar a contaminação de
alunos e profissionais da educação na retomada das aulas presenciais.

Retorno as aulas
Governo cumprirá medidas anunciadas

Fonte: Action Pesquisas, amostra total de entrevistados.
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O(a) sr(a) É contra ou A 
favor do retorno em 
Manaus das aulas da 
rede estadual de ensino 
nesse momento? 
(RESPOSTA 
ESTIMULADA E ÚNICA)

Aproximadamente 6 de cada 10 entrevistados são contrários a
retomada das aulas presenciais na rede pública estadual em
Manaus.

Retorno as aulas
A favor ou Contra a retomadas das aulas presenciais

Fonte: Action Pesquisas, amostra total de entrevistados.

FAVORÁVEIS

(34,3%)

CONTRÁRIOS

(58,7%)
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Por qual motivo o(a) 
sr(a) é.....(REPITA A 
RESPOSTA ANTERIOR -
ESPONTÂNEA E 
MÚLTIPLA)

O Medo do(a) filho(a) se contaminar é o principal motivo
daqueles que se dizem contrários ao retorno das aulas
presenciais.

Retorno as aulas
A favor ou Contra a retomadas das aulas presenciais

A FAVOR OU CONTRA A RETOMADA DAS AULAS 

PRESENCIAIS

MOTIVO

Totalmente a favor 

ou A favor
Indiferente

Contra ou 

Totalmente contra
TOTAL

Medo do(a) filho(a) se contaminar 0,0% 30,4% 44,4% 28,1%

As aulas já estão a muito tempo paralisadas 64,6% 0,0% 0,0% 22,7%

As escolas não estão preparadas 0,0% 0,0% 27,6% 16,5%

Alunos não irão respeitar as medidas de segurança 0,0% 21,7% 23,1% 14,9%

Em função da diminuiçãoe nos números de 

contaminação
26,6% 0,0% 0,0% 9,4%

“O ano letivo já está perdido” 0,0% 26,1% 11,2% 8,0%

Ainda não existe vacina 0,0% 13,0% 6,3% 4,5%

Acredita que todos os cuidados serão tomados 12,7% 0,0% 0,0% 4,5%

Tem pessoas do grupo de risco em casa 0,0% 0,0% 4,5% 2,7%

Falta de informação 0,0% 0,0% 2,6% 1,6%

Não soube responder 4,4% 39,1% 0,0% 3,6%

A leitura da tabela deve ser feita em coluna.
Fonte: Action Pesquisas, amostra total de entrevistados.
Nota Metodológica: Por se tratar de uma variável com respostas múltiplas, ou seja, aceitou-se mais de uma citação, os seus resultados foram calculados sobre o total 
de indivíduos na amostra. Implica-se em considerar que cada categoria foi citada isoladamente ou em conjunto com outras opções. 



17

O(a) sr(a) acredita que a 
possibilidade do(s) 
seu(s) dependente(s) 
ser(em) contaminado(s) 
pelo corona vírus no 
retorno as aulas é (...)? 
(RESPOSTA 
ESTIMULADA E ÚNICA)

48,5% dos entrevistados acreditam ser alta a possibilidade de seus dependentes se
contaminarem pelo corona vírus nessa retomada das aulas presenciais.

18,1% acreditam ser baixa a possibilidade de contaminação de seus dependentes.

Retorno as aulas
Possibilidade do dependente se contaminar

Fonte: Action Pesquisas, amostra total de entrevistados.
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Baixa possibilidade
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