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1 - Por qual dispositivo você tem acessado o material?

72 respostas

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

72 respostas

Pesquisa de avaliação - Jardim I e II
72 respostas

Publicar análise

Computador
Tablet
Notebook
Smartphone12,5%

36,1%

16,7%

34,7%

Excelente
Boa
Regular
Ruim
Péssima

22,2%

13,9%
63,9%
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3 - Como você avalia o Clube do Aluno?

72 respostas

4 - Qual a sua avaliação sobre os vídeos gravados?

72 respostas

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

72 respostas

Ótimo
Bom
Regular

11,1%

16,7%

72,2%

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.

23,6%

9,7%

25%

41,7%

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%

16,7%

23,6%

47,2%
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6 - Sobre a qualidade das webconferências?

72 respostas

7 - Como avalia a quantidade de encontros online (web conferencias),
após o reajuste (2 vezes por semana)?

72 respostas

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

72 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

43,1%

56,9%

A quantidade é adequada
Poderia aumentar um pouco
Poderia diminuir um pouco25%

72,2%

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

40,3%

55,6%
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9 - Como tem sido a frequência do(a) seu/sua filho(a) nos encontros
síncronos?

72 respostas

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

72 respostas

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

72 respostas

Ótimo
Bom
Regular
Insuficiente

13,9%26,4%

52,8%

Ótimo
Bom
Regular
Insuficiente9,7%

18,1%

47,2%

25%

Sim
Não

19,4%

80,6%
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12 - Qual a melhor forma de receber informações da escola?

72 respostas

Você tem alguma sugestão? Compartilhe conosco.

38 respostas

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

O tempo de tolerância nas aulas síncronas para minha filha tem sido, em média, de 30
minutos. Após isso, demonstra cansaço e vontade de sair de frente da tela. 
Minha filha se mostra muito interessada nos vídeos curtos, de todas as áreas. 
As atividades encaminhadas pela escola para realizar em casa foram muito bem
aceitas e despertaram grande interesse.

Talvez algumas aulas on-line de música e inglês de vez em quando para não perderem
o contato. No mais estou satisfeita!! 😍

As perguntas 4 e 5 foram respondidas levando em consideração que minha filha
perde o interesse por vídeos longos e se concentra muito bem nos 30 primeiros
minutos síncronos, depois a concentração reduz bastante.

Sugiro aumentar um dia de encontro síncrono porém diminuindo um pouco o tempo!
Acredito que 30 a 35 min já sejam suficientes

As plataformas digitais que a escola utiliza para o "novo" jeito de aprender estão
aquém das nossas expectativas em relação à escola, considerando a valor pago
atualmente e a qualidade de ensino retornada Acredito que a escola deva realizar a

E-mail
Site
Aplicativo
Whatsapp

8,3%

56,9%

34,7%
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