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1 - Por qual dispositivo você tem acessado o material?

24 respostas

2 - Qual a qualidade do acesso à internet na sua casa?

24 respostas

Pesquisa de avaliação - 1º ano
24 respostas

Publicar análise

Computador
Tablet
Notebook
Smartphone

20,8%

66,7%

8,3%

Excelente
Boa
Regular
Ruim
Péssima

8,3%
66,7%

25%
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3 - Como você avalia o Clube do Aluno?

24 respostas

4 - Qual a sua avaliação sobre os vídeos gravados?

24 respostas

5 - Qual sua avaliação dos encontros online através de aplicativo de web
conferência?

24 respostas

Ótimo
Bom
Regular29,2%

45,8%

25%

Meu filho/ minha filha se sente
muito confortável em assistir
Meu filho/ minha filha assiste
aos vídeos com interesse
(consegue manter a
concentração)
Meu filho/ minha filha tem
dificuldade em assistir
Muito raramente meu filho/
minha filha assiste.

16,7%

8,3%

29,2%

45,8%

Meu filho/ minha filha se sente
muito confortável em participar
Meu filho/ minha filha participa
e demonstra interesse (conse…
Meu filho / minha filha tem
dificuldade em participar.
Muito raramente meu filho/
minha filha participa.
Meu filho/ minha filha não
participa.

12,5%

50%

33,3%
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6 - Sobre a qualidade das webconferências?

24 respostas

7 - Como avalia a quantidade de encontros online (web conferencias),
após o reajuste (3 vezes por semana)?

24 respostas

8 - Qual sua avaliação a respeito da quantidade de atividades que estão
sendo propostas?

24 respostas

Áudio e vídeo bem nítidos
O vídeo ou o áudio costuma
ficar cortando
Não participo das
webconferencias, pois a minha
internet cai muito.
Não tenho internet

16,7%

83,3%

A quantidade é adequada
Poderia aumentar um pouco
Poderia diminuir um pouco

16,7%

83,3%

A quantidade é adequada
Poderia diminuir um pouco
Poderia aumentar um pouco

37,5%

62,5%
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9 - Como tem sido a frequência do(a) seu/sua filho(a) nos encontros
síncronos?

24 respostas

10 - Como você avalia o interesse do (a) seu (ua) filho (a) nos encontros
síncronos?

24 respostas

11 - Deseja que seu (ua) filho (a) tenha também encontros síncronos com
os professores de linguagens (música, ed. física, artes e inglês)?

24 respostas

Ótimo
Bom
Regular
Insuficiente

25%

62,5%

Ótimo
Bom
Regular
Insuficiente

16,7%

25%

37,5%

20,8%

Sim
Não37,5%

62,5%
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12 - Qual a melhor forma de receber informações da escola?

24 respostas

Você tem alguma sugestão? Compartilhe conosco.

18 respostas

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. Denunciar abuso - Termos de Serviço - Política de
Privacidade

O Clube do Aluno ainda apresenta muita inconsistência. A tarefa informa para assistir
um vídeo, mas, muitas vezes o vídeo não está nem postado. Duas ou três atividades
que já tinham sido passadas no mês de abril, veio novamente na agenda de maio, a
exemplo da parlenda TEMPO. As crianças (a minha e outras mães comentaram no
grupo) não gostam das parlendas e dos vídeos infantis com Galinha Pintadinha, Bob
Zoo, ou coisas desse tipo.  
Mediar a aula com os alunos online não é uma tarefa fácil para a professora, mas
também não é para os alunos. A professora ministra aula a distância e com as
famílias e escola acompanhando/avaliando seu desempenho. Difícil conseguir manter
o habitual.  
É necessário ter flexibilidade no conteúdo planejado naquele dia para fazer a escuta
das crianças, assim como é necessário fazer as crianças entenderem que precisam
ouvir. 
Repetir na aula com a professora a tarefa que já foi passada para casa causa
desinteresse das crianças. Ex. O texto sobre carrinho rolimã e outros brinquedos foi
passado na tarefa de casa. Então eu fiz a leitura, mostrei vídeo de criança brincando,
explorei bastante. Depois na aula síncrona a professora foi fazer a leitura do texto
novamente, lendo tudo de novo. 
Nos vídeos, a professora muitas vezes apresenta fala infantilizada, com entonação

i t d t t l ã b l

E-mail
Site
Aplicativo
Whatsapp

20,8%

16,7%

62,5%
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