
 

O formulário de levantamento de dados foi disponibilizado aos PAIS OU RESPONSÁVEIS POR ALUNOS 

MATRICULADOS na Rede Municipal de Ensino de Guaraí no dia 12 de maio, ficando aberto para 

preenchimento até o dia 20/05/202. 

 

Enunciado do formulário: 

Prezados pais ou responsáveis dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Guaraí! 

 

Considerando que o mundo vem sendo afetado por causa da contaminação pelo vírus da 

Síndrome respiratória, provocada pelo COVID-19, também conhecido por Coronavírus, e que 

tem afetado a nação e, consequentemente, as atividades educacionais em todo país. 

 

Considerando que é preciso reorganizar nosso calendário escolar, ações educacionais em 

tempo de quarentena e manter o contato. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura está 

realizando um diagnóstico que dará embasamento para as estratégias do retorno às atividades 

escolares. 

 

Este levantamento faz parte do conjunto de estratégias adotadas pela Gestão Municipal de 

Guaraí, sendo um dos instrumentos direcionadores das políticas educacionais, durante e no 

pós-pandemia. 

 

POR GENTILEZA, LEIA AS PERGUNTAS ABAIXO E RESPONDA DE ACORDO COM SUA REALIDADE. 

 

PEDIMOS QUE SOMENTE UM MEMBRO DA FAMÍLIA RESPONDA AO QUESTIONÁRIO. 

 

RESULTADO DOS LEVANTAMENTOS 

TOTAL DE PARTICIPANTES: 693 respostas 



VOCÊ TEM CRIANÇA/FILHO MATRICULADO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE GUARAÍ? 
647 respostas 

 

 

QUAL A UNIDADE ESCOLAR QUE A CRIANÇA/FILHO ESTUDA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
GUARAÍ? (se necessário, pode marcar mais opções) 

645 respostas 

 

 

 

99,2% 

0,8% 

SIM

NÃO

Escola Mun Luiz de Camões

Escola Municipal Jk

Escola Mun Leôncio de Sousa Miranda

Escola Municipal Sossego da Mamãe

Centro Mun de Educação Infantil Aquarela

Escola Municipal Euclides da Cunha

Escola Municipal São Miguel

Escola Mun Prof. Maria do Socorro Coelho Silva

11,60% 

15,30% 

6,40% 

24,50% 

15,50% 

5,40% 

1,70% 

26,50% 



QUAL O GRAU DE PARENTESCO COM A CRIANÇA? 
647 respostas 

 

 

VOCÊ TEM QUANTAS CRIANÇAS/FILHOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS? 
649 respostas 

 

 

PAI MÃE AVÔ AVÓ TIO
PRIMO

E
IRMÃO

TIA
BISAVO IRMÃ

8,5% 

85,9% 

0,6% 3,4% 
0,9% 0,2% 0,2% 0,2% 

0,2% 

1 2 3 4 5 6 1 filha e 1
enteada

71,2% 

25,6% 

2,5% 0,3% 0,3% 0,15% 



QUAL A IDADE DA CRIANÇA/FILHO? 
651 respostas 

 
 

QUAL O ANO/SÉRIE QUE A CRIANÇA ESTUDA? (se necessário, pode marcar mais opções) 
649 respostas 

 

 

2,60% 

7,40% 

9,90% 

13,70% 

14,20% 

14,30% 

17,40% 

15,60% 

14,30% 

15,60% 

1,20% 

1,40% 

1,50% 

0,80% 

Ed. Infantil Creche I (1 ano e meio)

Ed. Infantil Creche II (2 anos)

Ed. Infantil Creche III (3 anos)

Ed. Infantil Pré-Escolar Período I (4 anos)

Ed. Infantil Pré-Escolar Período II (5 anos)

1° Ano/série Ensino Fundamental

2° Ano/série Enino Fundamental

3° Ano/série Ensino Fundamental

4° Ano/série Ensino Fundamental

5° Ano/série Ensino Fundamental

6° Ano/série Ensino Fundamental

7° Ano/série Ensino Fundamental

8° Ano/série Ensino Fundamental

9° Ano/série Ensino Fundamental



SUA RESIDÊNCIA EM GUARAÍ É: 
649 respostas 

 
 

TEM ACESSO À INTERNET? 
648 respostas 

 
 

SEU ACESSO À INTERNET É: 
623 respostas 

 

6,4% 

62,1% 

31,5% 
SOMENTE NO TRABALHO

SOMENTE NA RESIDÊNCIA

NO TRABALHO E NA
RESIDÊNCIA



SEU PRINCIPAL ACESSO À INTERNET É: 
639 respostas 

 
 
 

O USO DE INTERNET NA RESIDÊNCIA É (se necessário, pode marcar mais opções) 
639 respostas 

 
 
 

70,7% 

23,8% 

5,5% 

Colunas1 

POR WIFI EM CASA

POR PACOTE DE DADOS
(VIVO, OI, TIM, CLARO)

POR WIFI NO TRABALHO

POR CELULAR - SOMENTE OS PAIS TEM CELULAR

POR CELULAR - TODOS DA RESIDÊNCIA TEM ACESSO

POR COMPUTADOR DE MESA (PC)

POR NOTEBOOK

POR TABLET

POR SMART TV

71% 

26,4% 

5,2% 

18,3% 

3,3% 

12,2% 



A SUA INTERNET É: 
623 respostas 

 
 
 

 
 

QUAL A VELOCIDADE DA SUA INTERNET? 
630 respostas 

 
 
 
 
 
 
 

14,9% 

32,7% 

13% 

6,5% 

3,2% 

8,6% 

5,6% 

15,6% 

MENOR QUE 2MB

ENTRE 2MB E 5 MB

ENTRE 5MB E 10MB

ENTRE 10MB E 25MB

ENTRE 25MB E 50MB

ENTRE 50MB E 100MB

100MB OU SUPERIOR

NÃO SEI INFORMAR



EM RELAÇÃO AO USO DA TECNOLOGIA, COMO VOCÊ CLASSIFICARIA O SEU CONHECIMENTO? 
650 respostas 

 
 
 
 

EM RELAÇÃO AO USO DE TECNOLOGIA, COMO VOCÊ CLASSIFICA O CONHECIMENTO DA 
CRIANÇA/FILHO? 

648 respostas 

 
 
 

21,8% 

46,6% 

26,9% 

2,6% 
2% 

ÓTIMO

BOM

REGULAR

RUIM

NÃO SEI USAR

16,7% 

36,3% 

33% 

9,6% 

4,5% 

ÓTIMO

BOM

REGULAR

RUIM

NÃO SEI INFORMAR



VOCÊ CONHECE OU UTILIZOU ALGUMA PLATAFORMA/APLICATIVO DE VÍDEO CONFERÊNCIA OU 
LIVE? (se necessário, pode marcar mais opções) 

639 respostas 

 
 
VOCÊ ACREDITA QUE SEU(S) FILHO(S) CONSEGUIRIAM APRENDER COM AULAS PELA INTERNET? 

647 respostas 
 

 
 
 
 

55,1% 

34% 

36,6% 

7,8% 

7,4% 

1,9% 

0,3% 

0,2% 

36,3% 

0,5% 

0,3% 

0,3% 

0,3% 

0,4% 

0,4% 

SIM YOUTUBE

SIM INSTAGRAM

SIM FACEBOOK

SIM ZOOM

SIM SKYPE

SIM HANGOUTS

SIM BOOYAH

SIM WEBEX

NUNCA PARTICIPEI DE VIDEOCONFERÊNCIA

WHATSAPP

TEANS

MICROSOFT TEANS

WHAT UP

FACULDADE EAD

PLATAFORMA EDA



VOCÊ OU ALGUÉM TERIA TEMPO DE ACOMPANHAR SEU(S) FILHO(S) DURANTE ESTUDOS PELA 
INTERNET? 647 respostas 

 
 
 

VOCÊ OU ALGUÉM NA SUA RESIDÊNCIA CONSEGUIRIA AJUDAR SEU(S) FILHO(S) NOS ESTUDOS 
ONLINE (PELA INTERNET), CASO SEJA NECESSÁRIO O USO DESTE MÉTODO DE TRABALHO PELA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GUARAÍ? 
648 respostas 

 

 
 
 
 
 
 

80,10% 

14,10% 

5,90% 

SIM

NÃO

NÃO SEI RESPONDER



VOCÊ ACREDITA QUE, ATRAVÉS DE ATIVIDADES VIA INTERNET (ONLINE) E COM SUPORTE DO 
PROFESSOR POR MEIO DE TELEFONE, WHATSAPP, FACEBOOK OU YOUTUBE, SEU(S) FILHO(S) 

CONSEGUIRIAM APRENDER UM MÍNIMO ACEITÁVEL? 
650 respostas 

 
 
VOCÊ ACEITARIA QUE PARTE (ATÉ 20%) DAS ATIVIDADES LETIVAS DO(S) SEU(S) FILHO(S) FOSSE 

REALIZADO COM RECURSO DA INTERNET/EAD/ONLINE? 
649 respostas 

 
 
 
 
 
 
 

31,90% 

32,20% 

28% 

4,60% 
3,20% 

SIM, SE TIVER
ACOMPANHAMENTO PELOS
PROFISSIONAIS DA ESCOLA

SIM, SE TIVER VÍDEO AULAS
EXPLICATIVO DAS ATIVIDADES
DISPONÍVEIS

NÃO GOSTARIA, MAS
ACEITARIA SE FOR UMA
NECESSIDADE PARA CONCLUIR
O ANO LETIVO

NÃO ACEITARIA

NÃO SEI RESPONDER



CASO AS ESCOLAS MUNICIPAIS TENHAM DE REALIZAR ATIVIDADES COMPLEMENTARES NA 
FORMA DE REPOSIÇÃO DE DIAS LETIVOS, VOCÊ TERIA PREFERÊNCIA QUE FOSSEM? 

644 respostas 
 

 
 

VOCÊ CONCORDARIA EM BUSCAR ATIVIDADES IMPRESSAS NA ESCOLA, SENDO ELABORADAS 
PELOS PROFESSORES DE SEU(S) FILHO(S), PARA QUE FOSSEM RESPONDIDAS, EM CASA, COM 

APOIO DO PROFESSOR, VIA RECURSOS DE MÍDIA (TELEFONE, WHATSAPP, FACEBOOK, 
OUTROS....) E DEPOIS DEVOLVERIA À ESCOLA PARA QUE FOSSEM CORRIGIDAS PELOS 

PROFESSORES? (Sendo este formato contabilizado como atividade complementar de reposição de 
dias letivos, até o limite de 20%). Obs.: Zona rural, as atividades seriam entregues na rota escolar. 

650 respostas 
 

 

91,20% 

3,70% 

5,10% 

SIM

NÃO

NÃO SEI RESPONDER



CONTRIBUA COM NOSSO PLANEJAMENTO, DEIXANDO SUGESTÕES. 
265 respostas 

 
1. Na minha opinião está ótimo desta forma. 

2. Acho uma ótima idéia 

3. Eu concordo em ter de alguma forma atividades para os alunos , pois além deles sentir falta , e 
uma forma de n perder o ano.  

4. Seria muito bom pra crianca não ficarem paradas sem aprender 

5. Sim eu aceito 

6. Seria muito bom as crianças estarem estudando mesmo em casa, assim não ficariam 
atrasadas e envolveria os pais ainda mais na educação dos pequenos. 

7. As aulas devem ser via internet com os professores auxiliando e apena  1 vezes por semana e 
que os pais devem ir buscar atividades na escola sendo que buscariam na segunda trazendo 
novamente na outra segunda 

8. Achei Edéia boa  

9. Creio que vai da certo as crianças só não pode perde o ano letivo  

10. Boa Edéia e bom que eles não perde ano 

11. Seria bom  

12. Otima ideia  para nossos filhos ñ  perder o ano letivo 

13. Eu acho que assim as coisa vai fica muito difícil  por que meu filho só tem 5 anos  

14. Nada a declarar. 

15. Não acho possível realizar aulas online,  porque meus filhos e muitos alunos não tem acesso à 
internet e a tecnologia necessária.  

16. Com tudo que está acontecendo eu acho viável as vídeo aulas; só assim nossa filhos não 
correm o risco de se contaaminar , não sairão prejudicados . 

17. A prefeitura poderia disponibilizar notbook para os alunos. Já que a maioria não tem celular e 
nem computadores em casa.  

18. Acho que buscar as atividades seria uma excelente ideia,já por a internet não acho muito bom 
prq muita gente n tem computador e só internet móvel q as vezes n presta,e pelo celular 
também a tela força demais as vistas 

19. Acho legal esse estilo de dar aulas  

20. Séria uma ótima ideia, para os alunos não perderem o ano letivo.  

21. Atividades escolares Via Internet para meu filho que tem 4 aninhos de idade,  não e a melhor 
escolha pq eu trabalho como babar. Esse metodo e mais específico para  pre-adolescentes 
que possuem celulares, pc, tablet ou notebook. 

22. manda tarefas pelo o whazap  

23. Video aulas dos professores 

24. Video aulas dos professores 

25. Será  possível  com certeza. E em relação às dificuldades, elas já existem mesmo em sala de 
aulas. Minha nota para este método  é 8.0. 



26. Tenho preferência para que as atividades sejam todas online, visto que muitos pais trabalham 
e não dispõem de tempo para buscar e levar atividades na escola. Através de uma plataforma 
online ou arquivos em word, seria possível o aluno responder e enviar de volta ao professor. 

27. As atividades escolares serem entregues e devolvidas uma vez na semana, com data marcada 
pelo profissional da educação.  

28. Estou a favor e disposta a ajudar meu filho. Esse método é muito bom. Fico responsavel. Por 
buscar,e entregar as atividades do meu filho na escola.  

29. "Ótima iniciativa parabéns 

30. Boas ideias são sempre bem vindas." 

31. Não concordo com aulas online. Mas por um bem maior, aceitaria aulas gravadas e enviada 
para cada aluno ou formando grupo de Whatsapp de cada turma para o envio das mesmas.  

32. Uma boa alternativa para não deixar nossas crianças perderem o ano e acabarem não 
aprendendo nada. Fácil não é, isso exige muita dedicação dos pais. Mais juntos venceremos. 

33. Uma ótima ideia  

34. Parabéns pela iniciativa,acredito q muitos ñ terão acesso a internet,e quem tem deixou cortar 
por falta de pagamento,então acredito eu q realizar atividades pra nós pais bucar na escola 
seria melhor,facilitaria pra muitas família de baixa renda q ñ tem nem um celular imagina 
internet.  

35. Acredito que dessa forma  será muito bom para os alunos não perder o ano todo letivo. 

36. Acredito que as aulas on-line não ajudam as crianças a desenvolver suas habilidades e nem 
promove o ensino com qualidade, pois muitos pais não tem nem o conhecimento para poder 
ajudar seus filhos e outros tem muitas dificuldades, tanto para aprender como os pais para 
ensinar).  

37. Achei ótimo  

38. Eu n acho uma boa idea de ter aulas via internet n pois nem todos deram acesso 

39. Concordo em criar um meio para que as crianças não saiam prejudicadas 

40. Conto com a colaboração de todos nas medidas de prevenção contra a COVID-19 

41. Conto com a colaboração de todos nas medidas de prevenção contra a COVID-19 

42. Uma boa  ideia. Gostei das sugestões.  

43. Vídeo aulas não acho que a criança aprenderia tão bem pq sempre tem algo que tira a atenção. 
Até mesmo nós adultos não prestamos atenção total em vídeo aulas. Principalmente aquelas 
crianças com algum distúrbios ou algum tipo de déficit. 

44. Gostei mais da ideia das atividades impresssas pq assim eles não ficam muito tempo com a 
cara no computador  

45. Muito bom concordo  

46. Muito boa essa atitude pois nossos filhos precisa ter aulas nesse momento dificil pra aprender 
e ter alguma ocupação  

47. Tá ótima desse jeito 

48. eu sei q não vai aprender muito, nem vai ser como na sala de aula, mais vai ocupar um pouco 
a mente. melhor do q ficar em casa  jogando no celular  

49. Vamos trabalhar de maneira q ñ afetem nossa criança nem q seja pela internet. 



50. Nessa pandemia e nescessário um modo de aprendizado e a internet e bem ampla poderia tem 
aulas online para não ter um perda maior 

51. A secretaria de educação esta de parabéns por essa iniciativa, para que nossos filhos ñ perca 
o ano letivo.. 

52. Minha sugestão que imprimesse as atividades e entregasse aos pais  

53. Muito boa esta ideia  

54. Gostaria que acabasse logo com essa pandemia para os alunos retornarem as suas atividades 
normais para não perder o ano letivo . 

55. Seria muito bom 

56. Seria muito bom 

57. Se fose porsivel passa conteúdo anexo pra gente imprimi ir passa pó nosso filho seria muito 
bom 

58. Boa sorte  

59. Posso buscar e deixar as atividades na escola sem nenhum problema.  

60. Bom so queria saber os horarios das videos aulas para ver se bate com meus horarios de 
trabalho  

61. bom tarefa empressas tambem sera boa ideial para crianca não se prejudica. 

62. No ponto de vista nesse período  em que as crianças estão afastada da escola por conta da 
pandemia,seria muito bom sim ter uma atividade escolar para que a criança continuasse 
interagindo  entre professores 

63. Muito boa a idéia  

64. Parabéns, ótimo trabalho 

65. As aulas pra crianças da idade dos meus tem q ser presencial.. 

66. Creio q muitos alunos não deram acesso internet , pois tem muitos aulos de família carente. 

67. Se mandarem  tarefas via watssap seria bom também.. 

68. Não podemos deixar nosso filhos perde o ano,gostei da idéia de fazer as atividades em casa. 

69. As atividades podem ser disponibilizados por e-mail para impressão em casa também  

70. Em relação a escola municipal núcleo são Miguel de canto da vazante eu particularmente 
acredito que vai funcionar para 40% dos alunos , e para os outro alunos que não tem internet 
em casa eu sinto informar que todos da escola municipal núcleo são Miguel tem condições de 
colocar internet em suas casas só não colocaram ainda porque eles não tem interesse, porque 
todos tem uma boa condição financeira. 

71. Eu não tenho acesso a internet por isso dificulta o aprendizado do meu filho 

72. Olha eu acho que devemos agir o mais rápido pois já estamos praticamente no meio do ano e 
nada de estudos. Não importa si seja direto ou indiretamente o importante é os professores 
começarem agir mandar tarefas e etc.... pra que nossos filhos não perca o ano letivo e nem 
desaprenda o que já aprendeu por min já tinha que ter aplicado atividades online  

73. Toda segunda pega as atividades da semana toda  

74. Seria muito bom as atividades pra eles fazer em casa nessa quarenta q 

75. As atividades deveriam ser online 



76. Gostaria muito que fosse tomado uma decisão o quanto ante melhor para que as crianças não  
seja tão  prejudicada e eu como mãe  estou disposta a fazer a minha parte aqui em "Casa" 

77. As aulas serão on LINE vai ser otimas 

78. As aulas serão on LINE vai ser otimas 

79. Creio que com acompanhamento e recursos é possível sim que as crianças aprendam mesmo 
que pela internet  

80. Que atidade seja meio termo algumas online e impressas 

81. E um ótima ideia está repassando vídeo aula e atividade impressa para os alunos  

82. Sugeria  criar grupos  de Whatsapp  com os pais da turminha incluído  a professora. 

83. Acredito que com a pandemia, as escolas, no intuito de não perder o ano letivo, estão 
buscando meios para que os estudantes não tenha o tempo "perdido". Eu sou o Professor 
Marcos Tavares e ensino Língua Inglesa e Portuguesa e não consigo ajudar meus filhos nas 
outras áreas do conhecimento. Para mim, professor é peça fundamental no crescimento 
intelectual dos nossos estudantes. Deixar a cargo dos pais esse acompanhamento é, sem 
medo de errar, uma catástrofe educacional, pois apenas 2% dos pais tem conhecimentos 
pedagógicos. Para encerrar, quero dizer que, é melhor perder o ano letivo que dizer que o fez, 
sem fazê-lo. 

84. Essa e uma iniciativa maravilhosa tomará que todos os pais aceitam 

85. Isso deveria ser aplicado com extrema urgência,  

86. Eu moro na zona rural, gostaria que ser fosse aprovado mesmo as aulas online , as criancas 
da zona rural tivesse as atividades escritas pois bem todas tem acesso a Internet.  

87. Tem que fornecer tablet ou notebook para os alunos estuda pois nem todos tem como estuda 
online sem acesso  

88. Os recursos tecnológicos são indispensáveis nesse momento. 

89. "De qualquer forma que a escola achar viável para que os alunos possa passar esse ano 
letivo, sem que seja para repetir o ano. 

90. Eu concordo." 

91. Espero que seja proveitoso para os alunos. 

92. Ótima idéia e vai dar certo em nome de jesus 

93. Acredito que as atividades impressas juntamente com as orientações e explicação do 
conteúdo por parte dos professores via grupo do whatsapp ajudariam bastante. 

94. As escolas são exemplos de vida p nosos filhos  

95. Muito bom essa iniciativa que seja implantada  de imediato 

96. Na minha opinião o que realmente importa é que nossos filhos não percam todo o ano e 
também não se percam no que já aprenderam e nós pais só vamos fazer aquilo que já 
fazíamos quando nossos filhos traziam tarefas para casa, gostei que a escola nós trouxe essa 

opção 👏👏👏 

97. Só quero dizer que,se é para contribuir para q meu filho não perca o ano letivo. Me esforcarei 
ao máximo para ajudá-lo.  

98. E de suma importância que as crianças não percam o interesse da escola por isso seria muito 
importante manter esse vínculo já que as crianças não podem sair de casa  

99. Estou de acordo para minha filha n perca o ano letivo  



100. As aulas via internet não tem bom aproveitamento. Tenho uma que estuda escola 
privada está enviando e não vejo bom aproveitamento.Sou professora da rede estadual.Por 
que não repõe nós sábados e feriados. Quando fizemos a greve o ano passado deu cumprir o 
calendário dessa forma.Sem prejudicar as férias acho que vc lembra 

101. Fica a dúvida,sobre o aprendizado,mas  para não expor minha filha a uma doença vale 
a pena tentar. 

102. Muito bom porq as crianças precisam de oucupa o tempo fazendo tarefa  

103. ótimo  

104. Eu acho que só  não  deveria fica parado, porque  vai atrapalhar  muito  o 
desenvolvimento dos alunos.  

105. Ótimas ideias gostei  

106. Não acredito que todos vão ter o mesmo desenpenho 

107. No momento desta pandemia essa seria a melhor opção a ocasião, pois minha filha 
tem problemas respiratórios e seria um risco ela voltar às aulas com esta epidemia não 
concluída ainda com nenhum medicamento certo para combater essa doença .., eu estou de 
acordo em buscar atividades nas escolas com acompanhamento pela internet o professor 
dando explicações do conteúdo....wilamara... 

108. ótima iniciativa, pra minimizar tudo que esta acontecendo 

109. Ótima ideia  

110. Eu concordo  com esse meio de atividades  para que nossos filhos  não fique 
prejudicando  

111. Seria muito bom se isso acontece   

112. Eu concordo  com esse meio de atividades  para que nossos filhos  não fique 
prejudicando  

113. Seria muito bom que as aulas retornassem 

114. Ja deveria ter iniciados exercicios 

115. Muito bom só assim nossas criança ta protegida  

116. Eu concordo com atividades impressas, contudo q seja uma ou duas vezes por 
semana a busca do material na escola. 

117. Muito  bom se de certo dessa forma  nossos filhos  não perde o ano letivo  

118. Minha sugestão é que por intent, ou via Impresa  estamos junto nessa sem 
dificuldade... 

119. Muito  bom se de certo dessa forma  nossos filhos  não perde o ano letivo  

120. Boa iniciativa, as aulas online, assim, a criança não ficaria sem aula, nesse momento 
que estamos enfrentando.. 

121. Até aqui tudo bem, vamos ver o desenrolar no dia a dia. 

122. Sim 

123. Sim 

124. Tem muitas famílias que não tem uso de internet 

125. Acho uma boa tentativas  pra nao perder o ano 

126. Sim 



127. Muitas famílias na zona Rural, não tem acesso à internet. Muitas crianças pequenas 
não vão entender o ensino pela internet. E tem gente que só possui um celular em casa,e com 
dados móveis. Eu gostaria que fossem com atividades impressas. 

128. Vejo que se empenham em alguma forma  mais nem todos tem condições para esse 
acesso.  Vejo uma situação difícil. Mais espero que encontre a melhor forma possível.  

129. Vejo que se empenham em alguma forma  mais nem todos tem condições para esse 
acesso.  Vejo uma situação difícil. Mais espero que encontre a melhor forma possível.  

130. Acredito que é uma boa iniciativa.  

131. Eu e meu esposo trabalhamos o dia todo, e quando chegamos em casa estamos tendo 
aulas on-line pois nós fazemos faculdade. Acredito q se as aulas fossem on line, com o 
recurso de ficarem gravada nos ajudaria bastante, pois além disto meus 2 filhos estudam no 
mesmo horário.  

132. Eu acho uma boa ideia,para nosso filho contínua estudando seria um encentivo bem 

legal para todos eles não perderem o ano.👏👏😘 

133. muito bom  

134. gostei 

135. Sim ta otmo assim...obg 

136. Muito bom 

137. O ensino por meios tecnológicos "online" vai contribuir muito para que as crianças 
não procrastinem tanto! 

138. Acho q nossos filhos devem continuar sim tendo esta  atenção escolar, porq apesar de 
fazermos algumas atividades em casa ,nos pais n somos preparados como os professores.  

139. melhor via internet do q nada 

140. "Achei excelente está proposta pois ocuparia as crianças em casa com as atividades 
escolares que estão acostumados a fazer na escola 

141. Deixar pra terminar quando a covid-19 passar  

142. Será uma boa as atividades online 

143. Não acho que por meio do uso da internet os alunos da creche conseguiriam adquirir 
conhecimento o suficiente. E entender as atividades, mas como não temos como voltar  as 
aulas normais por enquanto não vejo outra alternativa. Mais não vejo o por que de ir busca 
atividades na escola sendo que o professo pode dita a atividade   no meu caso eu escreveria 
para o meu filho com minha ajuda responder. 

144. Acho melhor as aulas online  

145. Muito bom se as crincas estudar asim onlaine ñ asim ñ perca o ano  

146. Que está ideia se realize pois achei muito bom  

147. Seria otimo se posivel porque assim não perderiam o ano letivo  

148. Seria otimo se posivel porque assim não perderiam o ano letivo  

149. Que disponibilizassem uma ajuda de custo em internet para os pais que não tem como 
pagar pacotes de dados como eu, ou internet em casa.  

150. no meu ponto de vista pra mim daria pra acompanhar meu filho nas atividades mais 
infelizmente a nossa realidade e que muitas crianças no tem acesso a internet em casa então o 
mais cabível e usar atividades impressa eo professor fazia levantamento agendada horário dos 



pais estar buscando essas atividades fazia vídeo aula para aqueles que tem acesso com 
intuito de acrescentar ainda mais o conhecimento e estiguar o interesse deles para matéria de 
forma lúdica pois vejo que os professores de hoje perdeu essa essência . 

151. Acho bom pq tenho neta especial e tá atrasando muito o desenvolvimento dela parou 
tudo mêsmo que ela não consiga aprender tudo mas com ajuda posso tentar espero ter 
respondido 

152. Se é para o bem do ensino de minhas filhas para com a escola eu concordo só não 
quero que prejudique elas. E se alguns não tem aceso a internet eu optaria com a última 
pergunta do questionário em fazer tarefas impressas e os pais ficarem responsáveis a busca e 
leva.e quando tiver dúvidas entre nos pai as professoras nos ajuda em grupos de zap pois 
pode ser que a minha dúvida seja dúvida de outros pai Também.. o que eu poder fazer pelo 
ensino de minhas filhas eu vou sim fazer o melhor por elas...até essa pandemia acaba e com fé 

em Deus vai ser logo tudo voltará ao normal.🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼muito obg.e que todos fique 
bem e se cuidem quem poder fique em casa para o seu bem e nosso também é de nossas 

crianças e o bem de todos.amém 🙏🏼🙌🏼 

153. Gostaria que as vídeos aulas fossem elaboradas de maneira mais animada para 
chamar atenção da criança, minha filha só tem 3 anos, então se for só o professor falando é 
mais complicado de ela prestar atenção.  

154. Nao tenho no momento 

155. Para Proteger meus Filhos"eu concordo sem dúvida. 

156. É muito boa essa ideia assim nossas filhos  não perderia o ano letivo . 

157. Muito bom esse sugestões de aula para nossa criança, é forma de não deixa eles 
parado no aprendizado. 

158. Muito bom 

159. Muito bom 

160. Disponibilizar de alguma forma um lugar, ex; sala da Semed, para acessar a internet, 
caso tenham aulas online.  

161. Olá  mim chamo CIMEY Alves Da silva . Seria ótimo  ter essas atividades , pois creio 
que irar ajudar muito ainda mais com o apoio de cada  responsável da família, o que  depender   
de mim tudo serar feito . Sempre estou fazendo  tarefa pra minha filha pra ela sempre estar por 
dentro das atividades da escola ... obg  

162. Olá  mim chamo CIMEY Alves Da silva . Seria ótimo  ter essas atividades , pois creio 
que irar ajudar muito ainda mais com o apoio de cada  responsável da família, o que  depender   
de mim tudo serar feito . Sempre estou fazendo  tarefa pra minha filha pra ela sempre estar por 
dentro das atividades da escola ... obg  

163. Serio ótimo  ter essas atividades  via online  . Pois assim os nossos filho vão  
conseguir aprender e NUNCA  esquecer o que ja aprendeu. 

164. No momento essa é a melhor opção,  para q os alunos n percam o ano letivo. 

165. Acredito que poderia ser feito para cada série um grupo de whatsap com os pais e por 
lá a interação com os os nossos filhos, através de vídeos e áudios as crianças poderiam fazer 
suas perguntas e serem respondidas na hora.. 

166. Como as escolas municipal sao ate o 5 ano seria melhor cada dia da samana ir uma 
turma e la na escola eles dividir os alunos em salas diferentes. 

167. "Nesse momento crítico que estamos vivendo é essencial que os pais e responsável 
tenham esse acompanhamento com as crianças para que haja aprendizado. 



168. Como as crianças de hoje em dia estão  bem atualizadas com a tecnologia se houver 
uma colaboração de todos dá para fazer um excelente trabalho, e como material de apoio à 
Internet disponibiliza vários meios para que o aluno evolua seu aprendizado." 

169. Que as autoridades contribuissem no acesso a Internet tanto em celular como em 
outros meios para os pais que não tem Internet em casa. 

170. Eu concordo se os professores fizerem as atividades e nos pais fossem buscar na 
escola 

171. não é bom pq nem todas as crianças têm enternet em casa ,mais não  temos outras 
escapatória fazer o que. 

172. não é bom pq nem todas as crianças têm enternet em casa ,mais não  temos outras 
escapatória fazer o que. 

173. não é bom pq nem todas as crianças têm enternet em casa ,mais não  temos outras 
escapatória fazer o que. 

174. Diante da situação que estamos vivendo, concordo com as iniciativas realizadas pela 
secretaria de educação. É importante não pararmos, as aulas devem continuar, mesmo que a 
princípio tenham que ser via internet.  

175. De forma que não existe um prazo para acabar a presente situação se faz necessário 
uma medida para que nossos alunos não fiquem sem o devido conhecimento e não haja 
atraso no ensino, sendo necessário a crianção de uma plataforma. 

176. Simm, uma ótima idéia  

177. Uma boa ideia ajudara muito os alunos  

178. É necessário sim porque quem tá prejudicando é os alunos 

179. Otimo 

180. Para o bem maior que é a saúde de nossos filhos desde que os professores 
acompanhe a necessidade de cada aluno repondo as atividades em casa sendo impressa ou 
on-line acredito que daria certo e os alunos não perderá o ano letivo. 

181. Sim , mas acredito que    os professores tem que ter zap dos pais... 

182. Responde 

183. O uso dos livros como parte das lições é  aceitável. Pois estamos com esse material 
parado em casa e que poderia ser utilizado neste tempo, desde que autorizado o roteiro pelos 
professores.  

184. Não concordo com aulas online para as escolas da zona rural, pois não é todo aluno 
que tem internet em casa. E outro se ô aluno não aprende com o professor na escola, não 
aprenderá via internet em casa sem auxílio algum dos profissionais da educação.  

185. Tarefas impressas  

186. A minha sugestões era que os professores imprice tarefas para desenvolver mas o 
encinamento das crianças em casa. 

187. formas  fáceis dos alunos aprenderem nas aulas online 

188. Formas fáceis dos alunos aprenderem nas aulas online 

189. Sério ótimo pois as criancas continuaria estudando. 

190. a ideia e boa, mais nos da zona rural e complicado por a maioria não tem internet em 
casa. 



191. Formas fáceis dos alunos aprenderem nas aulas online 

192. Muito bom esta ideia de vcs asim as crianças ñ voa perde o ano 

193. Muito bom esta ideia de vcs asim as crianças ñ voa perde o ano 

194. "Gostei do planejamento  

195. Prefiro que tudo aconteça quando passa essa epidemia covid 19 . 

196. Aceitaria esa forma , pois as crianças não devem serem prejudicadas. 

197. Que as atividades fossem empresas para busca na escola 

198. Parabéns a Secretaria de Educação pelo empenho em continuar o ano letivo. 

199. O importante é que não percam o ano letivo concordo com tudo que for melhor pra 
meu filho estudar 

200. As aulas online poderá serão disponível no horário da aula que o aluno está 
matriculado ou poderá ser acessado no horário que os pais estarão disponível para auxiliar os 
filhos? 

201. Não gostei do fato de ir buscar atividades na escola pois acaba acarretando 
aglomerações de pessoas 

202. Foi muito bom as perguntas 

203. Vai ajudaraa creio q não vai ser legal . 

204. No o momento não tenho sugestões a expor.. 

205. Aulas no contra turno para os alunos com maiores dificuldades de assimilar os 
conteúdos.  

206. Gostaria de saber se  teria  tablet Par a o auxílio das crianças estudar em casa e kit 
alimentação   

207. Gostaria de saber se  teria  tablet Par a o auxílio das crianças estudar em casa e kit 
alimentação   

208. "Com  o professor em sala o aluno tem dificuldade já  imagemou , com será nossos  
filhos eles estudados so Pelo aplicativo.nada e melhor com os professores na sala de 
aulas,assim muito  ainda tem  muitas dificuldades. Nada substituí o carinho do professor.  

209. Bom 

210. Muito bom  

211. Muito bom  

212. Muito boa 

213. Boa 

214. Gostei ótimas formas ! 

215. Poderia está criando alguma atividade teórica pra eles fazerem em casa .exemplo 

artesanato com plantas eles ia adorar além de brincar com terra também iria gostar 😅 

216. Acredito que diante do caos que estamos enfrentando, é a melhor forma de dá 
continuidade ao ano letivo. 

217. "Que seja mais rápido possível  nossos filhos estão perdendo tempo  

218. " 

219. "Que seja mais rápido possível  nossos filhos estão perdendo tempo  



220. " 

221. Eu não tenho internet em casa só no vinho 1 quilômetros de minha casa . 

222. Acredito que seria mas facil cada responsável buscar as atividades na escola pois nem 
todas as crianças tem acesso a Internet...E no meu entendimento não teria como os alunos 
aprenderem online pois nem todos os país estaram livres nos horários de aulas e com 
atividades empressas todos devem tirar um tmp para acompanhar de perto as atividades de 
seus filhos 

223. Concordo em buscar atividades empresas pois não teria top de acompanhar aulas 
online não tenho internet em casa só pacote e creio que essas atividades será a melhor 
escolha porque todos nós tirariamos um tom para ajudá-lo em casa. 

224. Tem mais .30 anos q.não frequento. Escola. Não posso ajuda lo.  Português.mudou 
história mudou.  

225. São boas as sugestões,apesar que nem todos tem acesso à internet se isso acontecer 
muitos seriam prejudicados..... 

226. Imprimir as atividades e entregar aos alunos é uma ótima idéia, melhor do que online, 
por que online acabam se distraídos com outros assuntos ao mesmo tempo no celular, sem da 
a devida atenção para a aula e conteúdo!! 

227. Eu prefiro atividades impressas,porque na minha residência não possui wi-fi 

228. Por enquanto nenhuma 

229. Já que não tem outro jeito faz o quê,vamos correr atrás do prejuízo 

230. "No momento não 

231. Uma ótima opção  , super aprovo aulas online,👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 

232. Deus abençoe que tudo isso passe logo .  

233. Acho que este método e bom para que o aluno não se atrase muito na escola. 

234. Acredito que com ajuda dos professores e dedicação dos pais possa ajudar os alunos 

235. Sem dúvida esse meio de aulas online vai ser o mais viável nesse período...nossas 
crianças não podem deixar de aprender, ou perto o ano. 

236. Foi muito bom o questionário pra agente esta atenta 

237. Foi muito bom o questionário pra agente esta atenta 

238. Sempre que eu as tiver formuladas, enviarei com certeza. 

239. Deixar impresso buscar na escola seria a melhor opção por que eu moro do lado da 
escola e ele apenas tem 3 anos ele não vai ficar quieto para ficar no celular . 

240. Deixar impresso buscar na escola seria a melhor opção por que eu moro do lado da 
escola e ele apenas tem 3 anos ele não vai ficar quieto para ficar no celular . 

241. Acho que via Whatsapp ajudaria  

242. Pra mim as aulas pela  internet seria  melhor pois o meu filho não perderia  tanto 
conteúdo 

243. Pra mim as aulas pela  internet seria  melhor pois o meu filho não perderia  tanto 
conteúdo 

244. Olha seria um modo muito eficais, e as nossas crianças não perderiam o ano por causa 
dessa epidemia. 



245. Sim acho muito todas as questões, porém as crianças do período 123, tinham que ter 
uma apostila de atividades ...  

246. Achei ótima planejamento   

247. É uma ótima ideia pegar as ativades na escola e levar para os filhos, ainda mais 
aqueles que são mais pequenos (me referindo a idade), daí da para as mamães ensinar em 
casa.  

248. Nem todos usam tecnologia  

249. Nem todos  usam tecnologia  

250. Eu concordo em buscar as tarefas na escola com a conclusão do corrigido os 
professores via WhatsApp é mais favorável do que usar só os só internet para eles estudar 

251. Eu concordo em buscar as tarefas na escola com a conclusão do corrigido os 
professores via WhatsApp é mais favorável do que usar só os só internet para eles estudar 

252. Na minha opniao para repor os dias letivos perdidos durante a pandemia deve ser feito 
através de aulas online e por meio de atividades impressas feita pelos professores para os 
pais estarem buscando na escola. 


