Reflexos da Pandemia em
crianças e adolescentes

-O que veio para ficarAna Helena Meirelles Reis

Em tempos de Pandemia, o dia a dia
das crianças e dos adolescentes mudou radicalmente
As principais atividades foram cortadas de um dia para o outro e eles se
sentiram, num primeiro momento, até aliviados...iriam passar um período
de férias antecipadas da escola.
Em pouco tempo, porém, esse alívio se transformou em angústia, pois
além de não irem mais à escola foram privados de muitas outras
atividades que compunham o seu dia a dia
O impacto do isolamento social foi devastador para esse target, que tem
no convívio com os amigos da escola e com a família sua maior fonte de
equilíbrio emocional.
 Do que estão sentindo mais falta?
 O que tem ajudado a enfrentar o isolamento social?
 Que personalidades, lives, marcas, empresas e influenciadores tiveram
visibilidade e conseguiram captar a atenção desse público?

Esses foram os 3 temas da nossa investigação
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Fizemos uma pesquisa qualitativa – semi estruturada
65 crianças e adolescentes
residentes em São Paulo

Sexo

Menina

Idade
10 a 13 anos
15 a 18 anos

Menino
51%

49%

46%

54%

Classe socioeconômica
(critério Brasil)
AB1

22%

Metodologia
Entrevistas individuais
por telefone

B2

C

40%

38%

Campo realizado entre os dias 8 a 16/05/2020
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LAZER FORA
DE CASA

CONTATO FÍSICO,
AFETIVO

Do que sentiram
mais falta
CONTATO
COM A CIDADE

AULAS
PRESENCIAIS
ATIVIDADE
FÍSICA
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O relato das perdas
CONTATO PESSOAL,
AFETIVO


ATIVIDADE
FÍSICA





Andar de bicicleta
Jogar bola
Caminhar, correr
Nadar

Encontrar e abraçar
avós, primos,
amigos…

LAZER
FORA DE CASA





CONTATO
COM A CIDADE



Sair para a rua,
parques
Sair sem máscaras

Ir à praia, piscina
Sair para comer, shopping
Futebol no campo
Festas

AULAS
PRESENCIAIS



Ir à escola
Fazer aulas de dança,
música, banda
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Qual o espaço dessas perdas na sua
jornada diária?
Para poder dimensionar esse vazio é importante conhecer
o que compunha essa jornada em 2019, como era o dia a
dia deles.
Alguns resultados extraídos da 4ª onda da pesquisa
PapagaioPipa ilustram esse cenário.
PapagaioPipa é uma pesquisa quantitativa bianual, feita pela
MultiFocus, com 1500 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, de
classes A, B, C e DE e seus pais.
É uma longa entrevista pessoal, domiciliar, realizada nas 12
principais capitais brasileiras.
Trata de hábitos e estilo de vida, relação com tecnologia, meios de
comunicação e consumo.
Os resultados da 4ª onda ficaram prontos no final de 2019.

Como era sua vida antes da Pandemia?
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Como era
o contato?

01.
Contato
pessoal
e afetivo

Os percentuais ilustram pontos de interesse para esse material,
não necessariamente somam 100% das respostas

51%

Presencial

22%

Por telefone

17%

Por mensagens de texto

09%

Por video call ou
audio messages

FONTE: PESQUISA PAPAGAIOPIPA-2019
BASE: 180 casos São Paulo, 10 a 17 anos, classe ABC
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Onde
costumavam ir?

15%

Shopping

02.

13%

Baladas

Lazer fora
de casa

11%

Festas e shows

09%

Comer fora
Cinema
Estádios
Eventos

08%

Piscina e praia

Os percentuais ilustram pontos de interesse para esse material,
não necessariamente somam 100% das respostas

FONTE: PESQUISA PAPAGAIOPIPA-2019
BASE: 180 casos São Paulo, 10 a 17 anos, classe ABC
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Como se
exercitavam?

03.

Atividade
física

Os percentuais ilustram pontos de interesse para esse material,
não necessariamente somam 100% das respostas

49%

37%

Praticavam
Algum esporte

Jogavam bola

18%

Andavam de bike

17%

Corriam

08%

Nadavam

FONTE: PESQUISA PAPAGAIOPIPA-2019
BASE: 180 casos São Paulo, 10 a 17 anos, classe ABC
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04.
Contato
com a cidade
Frequentavam
24% parques e
pracinhas

Como era
O dia a dia?

05.
Aulas
presenciais
100%

15%

Os percentuais ilustram pontos de interesse para esse material,
não necessariamente somam 100% das respostas

Iam à escola
diariamente
Faziam aulas
extras de dança,
balé, música...

FONTE: PESQUISA PAPAGAIOPIPA-2019
BASE: 180 casos São Paulo, 10 a 17 anos, classe ABC
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36%

Companhia

19%

Entretenimento

Para compensar a falta dessas atividades, do
que precisaram durante a Pandemia?
A mudança de ritmo de vida e a falta das
atividades de antes da Pandemia gerou uma
série de necessidades.

15%

Consolo

14%

Informação
aprendizado

Tiveram necessidade de fazer exercício
físico e encontrar formas de se entreter,
para poder liberar energia.

11%

União familiar

E ainda tiveram que encontrar maneiras de
buscar informação e aprender os conteúdos
das aulas para não perder o ano letivo.

08%

Gasto de energia

Percentual de citações espontâneas a cada um

Precisaram de companhia, consolo e união
familiar para manter o equilíbrio emocional.

Não foi, ou melhor, não está sendo fácil para eles!
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Como diminuíram a sensação de solidão?
Como preencher esses vazios deixados pela supressão total de
atividades fora de casa? Como diminuir a sensação de solidão?
A capacidade de resiliência dessa geração é surpreendente!
Foram atrás das possibilidades, tanto online como offline, que
pudessem preencher esse espaço e tornar o seu dia a dia menos
pesado porque, afinal, ser criança é encontrar diversão e um
motivo para rir mesmo na tristeza ou adversidade.

Não tiveram dificuldade em encontrar as soluções, pelo contrário.
Os recursos que disputaram a atenção e fidelidade das crianças e
dos adolescentes nesse período foram incontáveis.

Que recursos podem criar maiores vínculos no pós Pandemia?
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Os recursos usados para
diminuir a solidão
Apps de
04%
comunicação
Canais de TV
offline

33%

25%

05%

Aulas online

11%

05%

Jogos de tabuleiro e cartas 08%
Percentual de citações espontâneas a cada um

09%

Redes
Sociais

Conteúdos
On demand

Jogos digitais

Videogames
BASE: 65 casos São Paulo, 10 a 18 anos, classe ABC
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1º. Redes sociais
50%

WhatsApp

21%

Instagram

17%

Facebook

7%

TikTok

5%

Snapchat

Grandes companheiras das crianças e dos
adolescentes nesse período

Foi por meio principalmente do WhatsApp que conseguiram se sentir em contato
com os amigos, colegas e com a família, seja por mensagem de texto, por voz ou por
vídeo.
O Instagram, por sua vez, teve um papel importante para as Lives, ganhou espaço
com esse recurso.
Facebook se manteve em terceiro lugar, como estava em 2019.

Já o TikTok cresceu nesse período, ganhando espaço pela presença dos
influenciadores sociais que investiram nessa rede. Se desatacou também por seu
diferencial em relação aos vídeos colaborativos e pela participação em desafios.

Percentual de citações espontâneas a cada um

BASE: 65 casos São Paulo, 10 a 18 anos, classe ABC
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Influenciadores
digitais

Presença marcante nas redes sociais
Na esteira das redes sociais, os “Influenciadores Digitais”
tiveram um período de grande efervescência durante o
isolamento social.
Meninas e meninos, que já vinham em estreita relação com os
Youtubers anteriormente, incluíram os TikTokers e as Lives de
suas bandas e cantores preferidos no repertório.

A participação desses influenciadores na arrecadação de
doações e na divulgação de orientações sobre as medidas de
prevenção ao Covid-19 foi intensa.
Essa proximidade com as personalidades admiradas criou
uma sensação de acolhimento e pertença, um consolo
emocional importante durante o isolamento.

Quem esteve mais presente nesse momento?
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Quem se destacou nesse
período

43%

Cantores / bandas / DJs

22%

YouTubers

13%

TikTokers

10%

Jornalismo da Globo/
Globosat

8%

Influencers

4%

Políticos

Qual o repertório de personalidades citadas ?

BASE: 65 casos São Paulo, 10 a 18 anos, classe ABC
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Cantores / bandas
Nego do Borel

Ivete

Luan Santana

Youtubers / TikTokers

Marília Mendonça
Ludmilla Anitta Michel Teló

Zé Neto e Cristiano Jorge e Mateus

Gusttavo Lima
Alok MC Ale Daniel

Unha Pintada

Atila Iamarino
Liza Barcelos
Francine Ehlk
BRKsEdu
Cocielo Luba
190Pietro

Celbit
Você Sabia
Charlie Damelio
JcBuller
Giana Melo Ana Cardosa
Lucas Cordeiro
Lucitera
GamePlayRG
Canal Tropia
Kreek Craft Luxca
Sofia Espanha
Influencers
Canal Diggo

Lari Manoela
Manu Gavassi
Luana Thalia
Gabi Brandt
Jogadores
futebol
Quanto maior o tamanho da fonte,
maior o número de menções

Prior

Saulo

Lara Silva
Dudinha

Influenciadores mais citados

BASE: 65 casos São Paulo, 10 a 18 anos, classe ABC
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2º. Canais on demand
YouTube

70%
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30%

Você Sabia
Área curiosa
Arte Cia Brasil
Coisa de Nerd
Fato desconhecido
Loud
Luba
Nerdologia
Marcos Aba
Mais Matemática

Netflix

Percentual de citações espontâneas a cada um

O YouTube foi o grande companheiro
durante a Pandemia
Agregou, além de sua função de
entretenimento, um papel importante de
informação e aprendizado.
Em 2019 o canal já havia crescido bastante no
universo On Demand. Com seus conteúdos de
humor, clips de programas, músicas e shows,
dicas e tutoriais de jogos, de beleza, um
espaço gratuito que competiu com Netflix,
Amazon Prime e outros. O ponto alto foram as
Lives.
Já Netflix marcou sua presença com o
aumento do repertório e com os conteúdos
abertos nesse período. Representou um vetor
de união familiar, com um grande número de
séries e filmes para todos assistirem juntos
BASE: 65 casos São Paulo, 10 a 18 anos, classe ABC
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3º. Jogos digitais
23%

Minecraft

17%

Roblox

14%

FreeFire

11%

Brawl Star

9%

Fortnite, Ludo...

Percentual de citações espontâneas a cada um

Jogar pelos Aplicativos, Sites e Redes
Sociais foi uma constante no dia a dia
O celular / smartphone, que já era o device mais
usado por eles em 2019, ganhou ainda mais
espaço, deixando os videogames em segundo
plano.
Jogos interativos e em rede possibilitaram o
contato com amigos / parceiros online e
cresceram no período.
A preferência entre os jogos recaiu sobre os que
criam um mundo virtual de ação, aventura e
sobrevivência, elementos fundamentais para
relaxar as tensões do momento.

BASE: 65 casos São Paulo, 10 a 18 anos, classe ABC
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4º. Videogames

Videogames mantiveram seu espaço
principalmente entre os meninos
Mesmo assim, com menos força que os jogos digitais
acessados pelos celulares.

29%

15%

PS4

Importante ressaltar que já há alguns anos o jogo no
celular vem brigando bastante com o jogo no
console.

XBOX

Nesse período, a família mudou bastante a ocupação
dos espaços da casa, com o compartilhamento de
espaços antes privados.

A mobilidade que o celular proporciona e a disputa
pela TV podem ter sido dois fatores importante para
aumentar essa supremacia dos jogos fora do
console.
PS4 é líder com bastante folga comparado ao XBOX
Percentual de citações espontâneas a cada um

BASE: 65 casos São Paulo, 10 a 18 anos, classe ABC
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Jogos de tabuleiro e de cartas
25%

Jogos de cartas

21%

Detetive

18%

Banco
imobiliário

14%

Perfil

7%

Dominó, Jogo
da Vida, Uno...

Percentual de citações espontâneas a cada um

Desafio de entreter os filhos e dar
atenção durante o confinamento
Da mesma forma como a maioria dos pais tiveram que
se adaptar ao trabalho em casa, uma nova dinâmica
familiar teve que ser imposta aos momentos de lazer.
O período de confinamento implicou em um maior
contato entre pais e filhos, entre irmãos, e até entre os
casais, promovendo mudanças significativas nas
relações familiares. Momentos de tensão ficaram claros
para as crianças e os adolescentes, mas o lado positivo
desse convívio intenso também.

Assim, além das distrações audiovisuais, as famílias
investiram nos jogos, tanto de cartas como de tabuleiro,
como uma forma de divertimento e união familiar.
Jogos consagrados voltaram à mesa e isso pode fazer
parte do ‘novo normal” em momentos de lazer familiar.
BASE: 65 casos São Paulo, 10 a 18 anos, classe ABC
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5º. Aulas online
82%

Site da escola

18%

Google Classroom

14%

Duolingo

50% das crianças e dos adolescentes na faixa de 10 a 17,
de acordo com a pesquisa PapagaioPipa-2019,
declaravam não gostar muito da escola
Quando não puderam mais ir, sentiram um enorme vazio.
As aulas online foram disponibilizadas por algumas
escolas, que tiveram condições de montar esse recurso
nos próprios sites ou em plataformas externas. Mesmo
assim..
 Nem todos tinham uma boa conexão de internet
para acompanhar
 Tiveram que estudar sozinhos

A maior visibilidade em termos de marcas, ficou para o
Google Classrom e Duolingo.
Importante lembrar aqui o papel dos canais do YouTube
com conteúdos educacionais, já citados, como um
recurso bastante utilizado e que terá certamente uma
presença maior daqui para frente.
Percentual de citações espontâneas a cada um

FONTE: PESQUISA PAPAGAIOPIPA-2019
BASE: 180 casos São Paulo, 10 a 17 anos, classe ABC

BASE: 65 casos São Paulo, 10 a 18 anos, classe ABC
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Canais de TV offline
56%

22%

22%

Globo/Globosat
Cultura

Outros Canais
fechados

Assistir TV com os pais foi uma
estratégia para ficar próximo deles
Noticiários e outros programas que vão ao ar
nos canais abertos e fechados, principalmente
na Globo/Globosat e Cultura, passaram a fazer
parte desses momentos de convívio.
Esse tipo de audiência serviu, entre outras
coisas, para aproximar o público infanto-juvenil
do universo de notícias sobre o Covid-19 e da
publicidade mais direcionada ao público adulto.
Como resultado, desenvolveram um senso
crítico maior a respeito das medidas
governamentais e da postura das empresas
frente à Pandemia

Percentual de citações espontâneas a cada um

BASE: 65 casos São Paulo, 10 a 18 anos, classe ABC
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Apps de comunicação
33%

Discord

28%

Skype

28%

Zoom

11%

Teams

Percentual de citações espontâneas a cada um

Recursos de videoconferência possibilitaram
uma aproximação com amigos e parentes,
mesmo à distância
Essa possibilidade foi um grande consolo para
as crianças e os adolescentes durante esse
período.

O Discord foi o aplicativo mais utilizado para
comunicação por voz com os amigos e
parceiros durante os jogos online.
O destaque dos Apps, foi o Zoom, que disputou
espaço com o Skype e também o Teams, ambos
à princípio com perfil corporativo.

O espaço conquistado por esses Apps parece
ter vindo para ficar depois da Pandemia.
BASE: 65 casos São Paulo, 10 a 18 anos, classe ABC
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A experiência de confinamento gerou privações, medo, solidão, mas por outro
lado permitiu às crianças e aos adolescentes tomar consciência do que estava
acontecendo no país e no mundo e desenvolver mais seu senso crítico
Perguntamos que empresas/marcas ajudaram os
brasileiros, se destacaram por alguma ação que fizeram
durante esta Pandemia do Coronavírus.
Como resposta, eles enumeraram, espontaneamente,
8 tipos de ações em que empresas, governo, profissionais
de saúde, ONGs, Igreja e os Influenciadores Digitais se
envolveram, demonstrando grande maturidade e
consciência social.
38 diferentes empresas/marcas foram citadas, que
podemos considerar como as Top of Mind para esse
público durante a Pandemia.

Marcas que foram Top Of Mind têm potencial de fidelidade entre esses cidadãos do futuro
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Ações de empresas que foram captadas
por crianças e adolescentes
Opções de
trabalho de casa

03%

Divulgação de medidas
de enfrentamento da
pandemia

33%

03%

Melhoria dos recursos de
internet

24%
04%

Auxílio do governo e bancos
Percentual de citações espontâneas a cada uma dessas ações

15%
05%

13%

Fabricação /
doação de
máscaras,
respiradores...

Arrecadação e doação de
dinheiro

Conteúdos de entretenimento
gratuitos

Doação de alimentos
BASE: 65 casos São Paulo, 10 a 18 anos, classe ABC
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As 38 marcas relacionadas espontaneamente
Amazon
Assai
Boticário
C&A
Cacau Show
Casas Bahia

Magazine Luiza

Cacau Show
CEF

Marília Mendonça
Claro
Boticário Net

Instagram

Unilever

Santander
Casas Bahia
Gusttavo
Lima
Globo
Cristiano Ronaldo PicPay
Lojas Americanas

YouTube

Ypê

Louis Vuitton

Cruzeiro

C&A

The Sims

Seara Luba

Flamengo

Nestlé

Uber
Assai

Quanto maior o tamanho da fonte, maior o número de menções feitas à marca

T3ddy

Ifood

Itaú

Netflix

Coca Cola

Amazon

Nivea

(*)

CEF
Claro
Coca cola
Cristiano Ronaldo
Cruzeiro
Disney
Flamengo
Globo
Gustavo Lima
Ifood
Instagram
Itau
Lojas Americanas
Lous Vitton
Luba
Magazine Luiza
Marilia Mendonça
Nestlé
Net
Netflix
Nivea
Pic Pay
Santander
Seara
T3ddy
The Sims
Uber
Unilever
Youtube
Ypê
Zé Neto e Cristiano

(*) marcas listadas em ordem alfabética
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Além dessas marcas, muitas outras vem tendo destaque
por suas ações durante a Pandemia, em pesquisas feitas
com o público adulto Listamos 47 dessas empresas e checamos então com os

adolescentes de 14 a 18 anos se conheciam. Para as que
conheciam perguntamos se achavam que elas, de alguma
forma, tinham ajudado as pessoas nesse período.

A maioria das 47 empresas estimuladas eram conhecidas;
13 delas eram justamente as que eles já haviam sido citadas
espontaneamente.
1/3 das empresas foram destacadas por mais de 50% dos
entrevistados, e as outras por 30% a 49% deles.
Fizemos então uma análise desses destaque por segmento,
ou seja, quem foram as empresas que tiveram maior
destaque para os adolescentes em cada segmento e
percentual de entrevistados que destacaram.
Os segmentos foram criados por livre classificação para efeito comparativo.

Amazon Prime (*)
Ambev
Americanas
Apple
Boticário
Brahma
BurguerKing
CacauShow
Carrefour
CasasBahia
Centauro
Cinemark
Claro
CocaCola
Facebook
Globo
Globosat
Ifood
Itaú
LOréal
Magalu
McDonalds
MercadoLivre
NaturaAvon
Netflix
Netshoes
Nike
PãoAçúcar
PicPay
Rappi
Samsung
Santander
Seara
TikTok
Tim
Twitter
Uber
Unimed
Universal
Vivo
WhatsApp
Youtube
Ypê
Zoom

(*) marcas listadas em ordem alfabética
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As marcas de maior visibilidade na pandemia
em cada segmento
Limpeza /
cosméticos

48%

Canal on
demand

80%

YOUTUBE

COCA COLA

Bebidas

47%

Canal TV

80%

GLOBO
GLOBOSAT

VIVO

Telecom

47%

App serviços

77%

IFOOD

Alimentos

40%

Rede social 70%

FACEBOOK

SAMSUNG

Eletrônicos

43%

Banco

67%

ITAÚ

MC
DONALDS

Fast Food

37%

Varejo

63%

CARREFOUR

NIKE

Artigos
esportivos

28%

Carteira
Digital

62%

PIC PAY

YPÊ

CACAU
SHOW

Os segmentos foram criados por livre classificação para efeito comparativo. Os percentuais correspondem
ao número de menções “ ajudou na Pandemia” considerando o total das marcas estimuladas

BASE: 30 casos São Paulo, 10 a 18 anos, classe ABC
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Visibilidade de cada marca – apresentada por segmento
80% Youtube
77% Netflix
63% Amazon Prime
10% Cinemark

Canais on
demand

80% Globo /
Globosat
24% Universal

77% Ifood
56% Rappi
23% Uber

Canais de TV

62% PicPay
47% Mercado Livre

48% Ypê
33% Boticário
30% Natura / Avon
11% L’Oréal

Carteira
digital

Limpeza e
cosméticos
37% Mc Donalds
17% Burger King

Fast Food

70% Facebook
63%Tik Tok
47% Whatsapp
43% Twitter

67% Itaú
63% Santander

63% Carrefour
60% Magazine Luiza
53% L.Americanas
48% Pão Açúcar
43% Casas Bahia

Apps de
Serviços

Rede Social

Bancos

Varejo

47% Coca Cola
43% Brahma
27% Ambev

47% Vivo
43% Claro
40% Tim

43% Samsung
23% Apple

40% Cacau Show
28% Seara

Bebidas

36% Unimed

Seguro Saúde

Telecom
28% Nike
22% Netshoes
15% Centauro

Artigos
Esportivos

Os segmentos foram criados por livre classificação para efeito comparativo. Os percentuais correspondem
ao número de menções “ ajudou na Pandemia” considerando o total das marcas estimuladas

Eletrônicos

Alimentação

25% Zoom

Conferência
30
BASE: 30 casos São Paulo, 10 a 18 anos, classe ABC

Como será o “novo normal” das
crianças e dos adolescentes?
Para fechar, vale fazer uma reflexão sobre como a
experiência que as crianças e jovens tiveram durante a
Pandemia poderá moldar o que está sendo tratado como
o “Novo Normal”.
Selecionamos 4 pontos interessantes para o
acompanhamento em pesquisas a partir de 2021,
necessário para se fazer algum tipo de medida
comparativa com períodos antes da Pandemia.






Saúde
Educação
Aspirações
Cidadania

Em relação a esses 4 pontos buscamos em PapagaioPipa
alguns indicativos de atitudes antes da Pandemia.

Alguns dados da pesquisa PapagaioPipa 2019 podem servir de marco zero
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Cenário anterior à pandemia
De morrer

15%

Perder os pais

9%

Mãe morrer

7%

Perder toda a
família

5%

Doação de roupas,
alimentos, brinquedos
Doação de dinheiro para
um pobre na rua
Doação para entidades
assistenciais
Trabalho voluntário

SAÚDE

EDUCAÇÃO

Do que
tinham
medo

Onde
buscavam
informações

CIDADANIA
49%

ASPIRAÇÕES

23%
9%
8%

Os percentuais ilustram pontos de interesse para esse material,
não necessariamente somam 100% das respostas

O que faziam
para ajudar os
outros

O que
gostariam de
ser no futuro

Na Internet

73%

Com os pais

38%

Com os amigos

20%

Com os professores 16%

Youtuber

23%

Um esportista

21%

Um músico, cantor
16%
ou integrante de
uma banda

FONTE: PESQUISA PAPAGAIOPIPA-2019
BASE: 180 casos São Paulo, 10 a 17 anos, classe ABC
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O que veio
para ficar

Algumas situações vividas durante a Pandemia devem
moldar as atitudes e comportamentos
das crianças e dos adolescentes daqui para frente
 Privação de liberdade, de companhia e em muitos
casos também de dinheiro

 Necessidade de protagonismo nos estudos sem a
presença do professor
 Convivência 24h com os pais e irmãos num mesmo
ambiente
 Proximidade com a enfermidade e morte
 Contato com a realidade social do país pelos
diferentes canais de divulgação
 Visão das empresas, marcas e influenciadores sob a
ótica da ação social
33

Concluindo, 6 palavras chave devem nortear o comportamento
das crianças e dos adolescentes pós Pandemia
Entender o papel social das empresas e
personalidades públicas no momento da
Pandemia trará um olhar mais crítico
sobre o que consumir, quem prestigiar

Estar frente a frente com as
tragédias decorrentes das
desigualdades sociais durante
a Pandemia gerará uma maior
consciência social

VISÃO
CRÍTICA

CONSCIÊNCIA
SOCIAL

Ter contato com a enfermidade e SOLIDARIEDADE
a morte em grandes proporções causou
comoção e implicará em uma postura de
maior doação e solidariedade

Depois desse período de privação de liberdade,
as prioridades em relação ao entretenimento
e a relação entre online/offline
deverão ganhar outra dimensão
LIBERDADE

PROTAGONISMO

CONVIVÊNCIA

A falta da presença física de um
professor exigiu um maior
protagonismo, que deverá ser
incorporado ao aprendizado e à
busca de informação

O período de reclusão trouxe à tona
uma série de questões de convivência,
que deverão impactar nas relações
familiares

Daqui para frente, portanto, é acompanhar como serão esses cidadãos do futuro ...
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Obrigada!
O Projeto PapagaioPipa é de propriedade única e exclusiva da
MultiFocus Inteligência de Mercado
A cessão e divulgação dos dados resultados deste estudo ficam vinculados às leis de direito
autoral vigentes no país. Desta forma, os direitos de propriedade do projeto deverão ser
preservados no todo ou em parte em quaisquer criações, invenções, trabalhos, apresentação
de resultados, relatórios ou outros documentos criados a partir do material dessa
apresentação.
multifocus.com.br
multifocus@multifocus.com.br
MULTIFOCUS
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