
 
 

 

Atividade: Roteiro para entrevista 
 
Hora da entrevista! 
 
Entrevistar uma pessoa pode ser divertido e muito rico! É sempre bom ouvir histórias, conhecer melhor 
outras pessoas a aprender conversando, não é mesmo?  
 
Mas para fazer boas perguntas é preciso preparo! 
 

 
Preparativos para a entrevista 

 

Mão na Massa 

1. O primeiro passo para uma boa entrevista é explicar para o entrevistado qual é o objetivo da 
entrevista: conte para ele sobre as atividades que está realizando aqui no Edukatu e as ideias que 
você e seu grupo já tiveram para o projeto.  

 
2. Agora que ele(a)  já sabe sobre seu projeto e sobre o Edukatu, a ideia é conversar com seu/sua 

entrevistado(a) para que ele(a) possa ajudar sua equipe na elaboração do projeto.  
 
No final deste passo-a-passo você encontra um roteiro para ajuda-lo em sua entrevista. Você pode 
usá-lo na íntegra ou adaptá-lo às suas necessidades. 
 

Compartilhando o que aprendemos 

Após a realização da entrevista, junte seu grupo e avalie como foi esta atividade. O que mais te chamou a 

atenção? O grupo gostou de fazer a atividade de entrevista? Todos se sentiram confortáveis? Quais foram os 

aprendizados e dicas que conseguiram para o projeto de vocês? 

Nossa criação 

Oriente o grupo a elaborar um texto (pode ser individual ou coletivo) que sistematize as aprendizagens 

consolidadas.  Você pode socializar o texto produzido ou as fotos da realização da atividade no Edukatu, 

Objetivos: Conhecer melhor pessoas e histórias através de um roteiro de entrevista. 

Áreas de conhecimento integradas: Artes, História, Geografia, Língua Portuguesa. 

Habilidades: Organizar informações, pesquisar, planejar, formular questões, desenvolver habilidades de 

escuta e diálogo, sistematizar informações.  

Recursos necessários: Roteiro de entrevista, caneta, caderno. (Você também pode utilizar máquina 

fotográfica e filmadora de vídeo, mas pergunte ao seu entrevistado se ele permite o registro de sua 

imagem e, caso ele aceite, peça para que ).  



 
 

 

inspirando outros alunos e professores! 

 Tag – POLUIÇÃO, RESÍDUOS, 4 Rs, SUSTENTABILIDADE 

 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA  
 

Nome: _____________________________________________________________ 

Equipe: ____________________________________________________________ 

 

Nome do entrevistado: ________________________________________________ 

O(a) entrevistado(a) é:  

(  ) Professor(a) de _______________________________________________________ 

(  ) Pessoa da Comunidade. O que ele/ela faz? ____________________________________ 

 

Roteiro de perguntas para o entrevistado: 

 O que você acha da nossa ideia de projeto?  

_________________________________________________________________________________ 

 Com sua experiência, o que você acha que podemos estudar mais sobre este assunto?  

_________________________________________________________________________________ 

 Como poderíamos melhorar nosso projeto?  

_________________________________________________________________________________ 

 O que falta no nosso projeto?  

_________________________________________________________________________________ 

 Quem mais pode nos ajudar?  

_________________________________________________________________________________ 

 

     

 


