Programa ASF – Aprendendo Sobre Florestas

Projeto GM Eco-Green
QUESTIONÁRIO DE PÓS-PESQUISA PARA ESTUDANTES
Bem vindo à nossa Pós-Pesquisa Ambiental!
Agora que você realizou pesquisas e ações e aprendeu um pouco mais sobre a
relação entre as Florestas e a Água, pedimos que responda novamente as
questões abaixo para avaliarmos o quanto este projeto sensibilizou você em
relação à este tema.
Responda cada uma das perguntas abaixo assinalando apenas uma das
alternativas (Sim ou Não). Esta é apenas uma pesquisa e não um teste, ou seja,
não existem respostas certas ou erradas.

Nome
Escola
Ano / Turma
Idade
Você gosta de passear ao ar livre pela natureza?
Quantas horas por semana você costuma ficar ao ar livre?
Você gostaria de passear mais ao ar livre pela natureza?
As florestas armazenam água?
Você sabe o que é o "Ciclo da Água"?
Você sabe como atravessar um córrego?

Sim
_____ horas
Sim
Sim
Sim
Sim

Não
Não
Não
Não
Não

Aonde você prefere ir nos finais de semana com sua família e amigos?
(Considerar “1” como seu local favorito e “4” como o menos favorito)

- Cinema ___
- Parque ___
- Parque aquático ___
- Florestas e Natureza ___
Quantas camadas (divisões) existem na floresta?

_____

Você sabe o nome de algumas destas camadas da floresta?
Quais? __________________________________

Sim

Não

Você saberia listar três lugares onde podemos encontrar água na
floresta (mesmo que não seja possível ver)?

Sim

Não

Você pode listar duas ou mais coisas que podem prejudicar a floresta?
Quais? __________________________________

Sim

Não

Você pode listar duas ou mais coisas que podem ser boas para uma
floresta?

Sim

Não

Você pode listar duas ou mais coisas que podem prejudicar a água?
Quais? __________________________________

Sim

Não

Você pode listar duas ou mais coisas que podem ajudar a proteger a
água?

Sim

Não

Sim

Não

Quais? __________________________________

Quais? __________________________________

Quais? __________________________________
Você sabe o que significa STEM?

