Pesquisa: "Escuta da Comunidade Escolar"
Público: Professores.
1- Etapa em que atua:

2-Local de trabalho:

631

789

Escola

Ensino Fundamental
CMEI

Educação Infantil
1612

1770

3- Função na unidade escolar
73

7

97

R1

122

4-Grau de dificuldade para elaborar as aulas
remotas:

R2

251

952

600
273
26

Regente da Educação de Jovens
e Adultos
Regente de Educação Infantil
(CB – P5)
Regente de Sala de TGD ou Altas
Habilidades
Professor Auxiliar de Período
Professor do AEE / Professor de
Apoio
Professor mediador de TDICs

muita
217 178

média
nenhuma

753

981
272

pouca
não se aplica, pois não
elaboro as aulas

5- Segurança para utilizar ferramentas
tecnológicas de ensino remoto:

6- Participação nas formações voltadas ao uso de
tecnologias (2020 e 2021).

Domino apenas as noções
básicas e, portanto, tenho
algumas dificuldades

120
476

Sinto-me seguro, pois
domino esses conhecimentos
1805

17

Não tenho domínio com
relação ao uso de
tecnologias

Acesso a página às vezes, quando
necessito de algum material ou tirar
dúvidas.

107

1402

Desconheço a Página Educação em
Tempos de Covid.

Não participei de nenhuma formação na
área de uso de tecnologia nesses dois anos.

36

8-Acesso dos alunos às atividades remotas:
Neste ano ainda não realizei esse
levantamento, porém no ano passado
tinha essas informações.

302
719

178

Não acesso a página, apenas consulto os
materiais disponibilizados pela
coordenação pedagógica da unidade.
Não sei acessar a Página Educação em
Tempos de Covid.

Participei da formação sobre o uso de
ferramentas tecnológicas ofertadas em 2020
mas não estou participando da formação de
2021
Busquei / participei de formações fora do
AVA, por iniciativa particular
Em 2020 não participei de formação sobre o
uso de ferramentas tecnológicas, mas estou
participando neste ano de 2021.

Acesso a página frequentemente e
consulto os materiais disponíveis.

498

444

1162

1071

7-Busca por conteúdos na Página Educação em
tempos de Pandemia.
40

Participei de formações sobre o uso de
ferramentas tecnológicas ofertadas em 2020
e estou participando em 2021.

25

1202

Tenho conhecimento de como os meus
alunos acessam as atividades remotas
(quem usa o celular do pai/mãe,
notebook/computador, somente o
material impresso).
Não me atenho a esse tipo de
informação, me preocupo se estão
realizando ou não as atividades
Não se aplica, pois não sou
responsável por nenhuma turma.

9-Consigo avaliar se meus alunos estão
aprendendo durante as aulas remotas:
50

10-Conhecimento da turma: como os alunos
realizam as atividades:

Sempre

160 148

Sei quantos alunos fazem sozinhos
e quantos têm apoio de outra
pessoa.

315
Na maioria das vezes

773

Raramente

Não tenho a informação de como
os alunos realizam as atividades.

629
1457

Nunca

1270

Não se aplica, pois não sou
responsável por nenhuma turma.

Não se aplica, pois não sou
responsável por nenhuma
turma.

11-Definição da quantidade e grau de dificuldade
das atividades.
65

Defino a quantidade e nível das
atividades com base na realidade
dos alunos.

420

12-Quantidade de atividades disponibilizadas aos
alunos diariamente.
acima de 3 atividades, pois
os alunos não têm
dificuldades.

23
1

321

de 2 a 3 atividades por dia.

Não se aplica, pois não sou
responsável por nenhuma turma.

314
1602

Não tenho essa informação ainda,
por isso sigo o planejamento previsto
para esse ano.
A turma é muito heterogênea, não
consigo olhar para as especificidades.

563
1493

Somente 1 por dia, pois os
alunos tem muitas
dificuldades.
Somente 1 por dia, pois os
alunos tem muitas
dificuldades ou devido a
fase de desenvolvimento.

13-Tempo estimado para que o aluno realize as
atividades em casa.
163

14-Realização de meet (encontros virtuais) com os
alunos.

mais de 3 horas

360
de 2 a 3 horas

334

793

154
262

Realizo quinzenalmente.

356
Realizo semanalmente.

de 1 a 2 horas

537
até 1 hora
Não se aplica, pois não sou
responsável por nenhuma
turma.

751

15-Vídeos ou áudios.

312

1268
694

Não se aplica, pois não sou
responsável por nenhuma
turma.
Não se aplica.

1092

16-Como avalia a presença do processo educativo
escolar na vida da criança neste momento?
25 1

Gravo vídeos para todas
as aulas on-line.

127

Não realizo encontros
virtuais.

Gravo vídeos de vez em
quando, utilizo mais
áudios.
Não se aplica, pois não sou
responsável por nenhuma
turma.
Não gravo vídeos, sempre
utilizo áudios.

Muito importante

694

Importante

Pouco importante

1681

Nenhuma
importância

17-Como avalia a sua presença na vida da criança
neste momento?
51

18-Comunicação entre professores e pais sobre a
organização do trabalho remoto.
105

6

Esclareço os pais/responsáveis
sobre o trabalho remoto, seja
virtual ou presencialmente,
durante a entrega dos PEDs.
Esclareço pouco, pois os pais não
interagem muito.

Muito importante

370
Importante

846

Pouco importante

1498

Nenhuma
importância

19-Como você avalia o auxílio da coordenação
pedagógica nas demandas?

1926

Não há comunicação entre nós.

20-Avalie a QUALIDADE das aulas do PROGRAMA
VIDA: (conteúdos, vídeos, materiais e outros)

13

0

120
É muito
colaborativo.
Sempre colabora.

654

99

276
adequado
inadequado

As vezes colabora.

1614

desconheço essa
aula
não se aplica

Nunca colabora.

2026

21-Avalie a QUALIDADE das aulas do UM CANTO
EM CADA CANTO: (conteúdos, vídeos, materiais e
outros)

22-Avalie a QUALIDADE das aulas do LONDRINA
GLOBAL DIGITAL / INGLÊS: (conteúdos, vídeos,
materiais e outros)

0
409

378

adequado

71

adequado
inadequado

inadequado

1921

520

desconheço essa
aula
não se aplica

1421

desconheço essa
aula
não se aplica

82

23-Avalie a QUALIDADE das aulas do PALAVRAS
ANDANTES: (conteúdos, vídeos, materiais e outros)

24-Avalie a QUALIDADE das aulas do ARTE NA
REDE: (conteúdos, vídeos, materiais e outros)

0
56

380

291

adequado
inadequado

1965

desconheço essa
aula
não se aplica

adequado
inadequado

435

45

1630

desconheço essa
aula
não se aplica

25-Sua escola estruturou um plano de
biossegurança para o retorno presencial. Você teve
oportunidade de discutir o referido plano:

26-Os temas promovidos na formação continuada
estão alinhados com os desafios existentes neste
período das aulas remotas:
22

135
Sim

3

465

Sim
Às vezes

Não

2266

Raramente

1911

27-Sinto-me emocionalmente equilibrado(a) para
exercer minhas atividades como professor diante do
contexto atual:

581

Sim

Não

1820

Nunca

