Pesquisa: "Escuta da Comunidade Escolar"
Público: 2.095 Pais da Educação Infantil (Filantrópico)
2- Turma em que está matriculado

3- Grau de satisfação pelo trabalho da unidade escolar

350

13

Educação Infantil/
Creche (CB, C1, C2 e C3).

Muito satisfeito
672

Educação Infantil/ Préescola (P4 e P5 ).

Insatisfeito
1410

1745

4- Disponibilidade de pessoa para ajudar a criança
durante os estudos em casa.
23 1

Há pessoa para ajudar a criança na
atividade proposta pela unidade
escolar.

111

1960

Satisfeito

Quem ajuda a criança na realização das atividades?
pai ou mãe

49 43
61

avós

Não há ninguém para ajudar a
criança durante as atividades, mas
ela realiza sozinha.

irmão mais velho

Não há ninguém para ajudar a
criança e ela normalmente não
realiza as atividades.

outra pessoa (babá,
funcionária da casa,
vizinha ou outras).

1672

5- Como o aluno tem acesso as atividades remotas:

5a- Motiva a acesso impresso das atividades:

15

não temos celular ou computador

0

A família recebe vídeos e atividades
de forma on-line (celular,
computador) e o kit de material
organizado pelo professor.

A família recebe apenas o Kit de
material para as atividades
(presencialmente).

2080

6- A participação da criança nas atividades é feita:

1

2

temos celular ou computador mas não temos
internet
temos celular ou computador, temos internet,
mas não temos condições financeiras de
manter a conexão o mês todo para a
realização das atividades
faz as atividades de forma impressa porque é
mais tranquilo para a família

12

7- Comunicação entre professores e pais sobre a
organização do trabalho remoto.
36

0

657

Os professores esclarecem aos
pais sobre o trabalho remoto.

no horário da aula.

São poucas as informação
dadas pelos professores.
1438

fora do horário da aula.
2059

Não há comunicação por parte
dos professores.

8- Avaliação da QUALIDADE das atividades para a
Educação Infantil, produzidas pelos professores da
unidade escolar.

9- Avaliação da QUANTIDADE de atividades enviadas
pelos professores.
48

3

119

Ótima
738

Suficiente

Média
Pouca
1277

1928

Ruim

77

57

Boa

10- Interação dos professores com os alunos por meio
de mensagens de WhatsApp, áudios, videochamada e
outros.
157

1881

Muito boa. Os professores fazem
interação diária com as crianças por
meio de uma dessas formas.
Pouca interação. Os professores
utilizam pouco esses canais de
comunicação.
Os professores não interagem com as
crianças.

Muita

11- Interação dos professores com os alunos por meio
de Meets
Muito boa. Os professores fazem
encontro virtual com os alunos/pais
com frequência (semanal/quinzenal).
600
1045

450

Pouca interação (encontros virtuais só
de vez em quando).
Nenhuma interação (não houve
nenhum encontro desses).

12.a- Quanto à disposição para realizar as atividades
escolares:

12C. Desenvolvimento da fala neste período que a
criança só está em casa:

10

201

Sempre realiza as atividades
107

Às vezes realiza as atividades
233

13C. Desenvolvimento da marcha (a criança já está
andando)?
8
123

Anda com equilíbrio e destreza.
Aprendeu a andar durante este
tempo em que ficou só em casa.
1398

237

Não aprendeu a falar novas
palavras.

78
1229

Não realiza as atividades

216

Sua fala está bem
desenvolvida. Fala palavras
novas.

Ainda não anda, pois não está
nesta fase.
Apresenta atraso para andar.

Apresenta dificuldades para
falar.

