Este inquérito foi realizado na Escola Secundária Tomaz Pelayo, a uma amostra de 60
alunos dos 10º,11º,12º, durante o 3º período.
Com a primeira pergunta pretendíamos saber se os alunos gostam de ler. Dos inquiridos
80% respondeu “sim” e 20% “não”.
Na segunda pergunta, questionamos os alunos quanto ao tempo que eles dedicavam
por semana à leitura. 52% dos alunos responderam entre 0 e 2 horas, 25% entre 2 e 4
horas, 15% entre 4 e 6 horas e somente 8% respondeu entre 6 e 7 horas.
Classe Modal – [0h,2h[
Classe Mediana – [0h,2h[
Desvio Padrão – 1,96(2.c.d.)
Média – 2,6h.
Quando se pergunta aos alunos o que eles mais gostam de ler, 25% responde Jornais
Desportivos, 34% dos alunos respondem Livros e os restantes 41% situam-se entre
Revistas, Jornais Diários, etc.
Perguntamos aos alunos quais os seus livros preferidos. 27% dos alunos responderam
Romances, 18% Terror, 15% Policiais e os restantes 40% preferem outras categorias.
À pergunta quantos livros leram desde o inicio do ano, 21% responde nenhum, 20%
responde 1 e a mesma percentagem de alunos responde 2. 9% dos alunos respondem 3
livros e outros 9% respondem 4. Os restantes 21% responderam mais de 4 livros.
Moda – Nenhum e mais de 4 livros (bimodal)
Mediana – 2 livros
Desvio Padrão – 1,83 ( 2 c.d.)
Média – 2,27 ( 2 c.d.)
Perguntamos aos alunos o local onde costumam ler. 43% dos alunos responderam em
casa, 12% na biblioteca e a mesma percentagem respondeu ao ar livre. Os restantes 33%
preferem outros locais.

10

Por fim, perguntamos aos alunos se eles frequentavam as bibliotecas para fazerem as
suas leituras. Obtivemos um empate, ou seja, 50% respondeu “sim” e 50% respondeu
“não”.
Na globalidade podemos dizer que os alunos da nossa escola têm um contacto
assegurado com a leitura.
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