ESCOLA MUNICIPAL “JONAS BARCELLOS CORRÊA”
NEPSO - NOSSA ESCOLA PESQUISA SUA OPINIÃO
TEMA ESCOLHIDO PARA A ENTREVISTA: CORES E FORMA NA ARTE
Bom dia!
Nós, alunos da turma 211 “Entrelaçando” estamos fazendo uma pesquisa para saber sua opinião sobre as
cores.
Você poderia responder algumas questões?
DADOS DO ENTREVISTADO:
SEXO: (a) Masculino

(b) Feminino

LOCAL ONDE MORA:
(a) morador do bairro Petrópolis
(b) morador de outros bairros
PERÍODO EM QUE ESTUDA:
(a) manhã
(b) tarde
(c) noite
(d) o dia todo
(e) não estudo
IDADE:
(a) menor que 14 anos
(b) de 15 a 18 anos
(c) de 19 a 24 anos
(d) de 25 a 39 anos
(e) de 40 a 59 anos
(f) mais de 60 anos
1.Na sua opinião, a melhor frase que define cor é:
(a) Um brilho que ofusca nossa visão.
(b) Uma sensação visual quando existe luz.
(c) Um reflexo que surge a partir de um objeto.
(d) Não sei responder
2.Na sua opinião, quais são as três cores básicas
que existem?
(a) Vermelho
(b) Amarelo
(c) Azul
(d) Verde
(e) Branco
(f). Preto
(g) Outras. Quais? _________________________
(h) Não sei responder
3.Com relação a cor, você prefere:
(a) as cores mais fortes.
(b) as cores mais suaves.
(c) as cores neutras.
4.Você sabe o que são cores frias e cores quentes?
(a) Sim
(b) Não
(c) Não sei, mas gostaria de saber
(d) Não me interesso pelo assunto.
5.Qual é a sua cor preferida?
(a) azul
(g) branco
(b) amarelo
(h) laranja
(c) vermel
(i) marrom
(d) rosa
(j) cinza
(k) outra. Qual? __________________

6. Há alguma cor que te lembra de alguém em
especial?
(a) Não
(b) Sim. Qual? ________

7. Na sua opinião, as cores tem alguma coisa a ver
com a sorte?
(a) Sim
(b) Não

8. Você saberia me dizer as cores do arco-íris?
(a) Não
(b) Sim. Quais? _______________
_________________________________________

9. Em sua opinião para que servem as cores?
_________________________________________
10. Qual cor te traz alegria?
(a) azul
(g) branco
(b) amarelo
(h) laranja
(c) vermelho
(i) marrom
(d) rosa
(j) cinza
(e) roxo
(k) outra Qual? _________
(f) preto
(l) nenhuma
11. Você conhece alguma música que fala de cor?
(a) Não
(b) Sim. Qual? _______________
12. Você acredita que alguém pode fazer das cores
uma arte? (a) Sim
(b) Não
13. Você gosta da música “Aquarela” de Toquinho?
(a) Sim
(b) Não
*Nossa turma fez um interessante trabalho com
esta música. Também fizemos um trabalho sobre
as cores.
Observe nos murais da escola.
Você gostou? (a)Sim (b) Não. Por que? _______
_________________________________________
Muito obrigado pela entrevista!
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