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1 - Por qual dispositivo você tem acessado o material?

14 respostas

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

14 respostas

Pesquisa de avaliação - Maternal II
14 respostas

Publicar análise

Computador
Tablet
Notebook
Smartphone

42,9%

7,1%

50%

Excelente
Boa
Regular
Ruim
Péssima

21,4%

14,3%
64,3%
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3 - Como você avalia o Clube do Aluno?

14 respostas

4 - Qual a sua avaliação sobre os vídeos gravados?

14 respostas

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

14 respostas

Ótimo
Bom
Regular

14,3%

42,9%

42,9%

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.

14,3%

78,6%

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.

7,1%

14,3%
35,7%

42,9%
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6 - Sobre a qualidade das webconferências?

14 respostas

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

14 respostas

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

14 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

21,4%

78,6%

A quantidade é adequada
Poderia aumentar um pouco

14,3%

85,7%

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

7,1%

21,4%

71,4%
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9 - Como tem sido a frequência do(a) seu/sua filho(a) nos encontros
síncronos?

14 respostas

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

14 respostas

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

14 respostas

Ótimo
Bom
Regular
Insuficiente

21,4%35,7%

14,3% 28,6%

Ótimo
Bom
Regular
Insuficiente

14,3%

21,4%

57,1%

Sim
Não

14,3%

85,7%
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12 - Qual a melhor forma de receber informações da escola?

14 respostas

Você tem alguma sugestão? Compartilhe conosco.

6 respostas

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

O conteúdo que for ser dado na aula e assim como os materiais necessários pra uso
durante a aula, que sejam informados previamente para não perdemos tempo
procurando durante a aula e nem deixar nosso pequeno sozinho no computador (risco
de quebrar). Também está faltando um momento da família (mãe/pai) para falar 
Com a professora após a aula, informalmente mesmo, para tirar dúvidas e pedir
orientações sobre as tarefas e atividades. Também acho necessário dar espaço e
tempo para cada aluno se expressar sobre suas particularidades durante a aula. Para
que ele possam expor e conversar sobre o que eles quiserem com a professora e sair
um pouco da aula que tem sido totalmente guiada. Falta espaço para a criança
pequena se expressar e conversar além de conteúdo programático. Aula livre, tema
livre, mostrar o brinquedo ou livro favorito, se expressar com o que eles gostam e
assim manter a intimidade e conexão com a professora. É necessário tratar do
momento com mais leveza e sem cobranças, é necessário falar sobre o que vivemos.

Quando a prof estiver falando, sugiro desativar o audios dos alunos pois fica sempre
muita conversa e as vezes temos dificuldade em entender

Acho importante e necessário que a escola aborde e entenda que o momento é
delicado, independente de estrutura para ter as aulas. Manter rotina, estimulo e humor

E-mail
Site
Aplicativo
Whatsapp

21,4%

7,1%
71,4%
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