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OPCIONAL - Deixe sua sugestão, comentário ou crítica referente a organização da educação neste período 
de pandemia. 

Parabenizo toda a equipe envolvida com as atividades pedagógicas não presenciais.  

O Departamento de Educação, juntamente com a Equipe de Professores, estão realizando essas atividades 
de maneira com que o aluno continue com o seu aprendizado. 

Estão preocupados com nossos filhos. Parabéns! 

tudo bom por enquanto, mas,sobre o retorno  volta as aulas por favor só depois do inverno pq no inverno é 
que vamos precisar se cuidar o dobro o maximo com as nossas crianças 

Nada a declarar 

Tudo indo bem,desde que continue nesse formato,sem mudança a cada semana. 

Está sendo realizado um ótimo trabalho dentro das condições. Parabéns 

Não tenho oq reclamar  

Estao agindo bem ,parabéns   

Diminuir numero atividades na efucaçao infantil 

Eu acho que esta bom ate pq temos que cuida do futuro do nosso pais que sao as criancas e tbm todis nos se 
cuidar e aos professores tbm  

Muitos pais alegam não ter tempo, claro que dá mais trabalho para ajudar os filhos em casa mas, para nossa 
família está muito bom acompanhar mais de perto a aprendizagem da nossa filha, exigir e auxiliar como 
nunca tinha feito antes. 

boa tarde  tudo bem sou pai do gustavo balbinotti 
nao temos  o que criticar so temos agradecer .dificuldade maior pra quem trabalha  pai  e mae que seria meu 
caso fica dificil acompanhar. 

Parabéns pelas ações que estão sendo aplicadas as nossas crianças. 

Está organizado sim , só está muitas matérias agora pra fazer por dia três matérias por dia é muito ,pois 
quem tem mais que uma criança pra fazer é difícil e em casa é totalmente diferente que na escola . 

Disponibilidade das atividades  para a semana td na segunda feira. 
Disponibilizar os livros didáticos para os alunos. 

Esta sendo boa, pois precisamos muito de incentivo aos nossos pequenos nesse momento delicado que 
viemos passando, e penso que todos devem tirar um tempo para estar realizando as atividades propostas 
aos seus filhos. 

Podia ser on_line 
Professor dando aula pro aluno 
Como já existe todos tem celular 

Ta sendo bem corrido pois trabalho dia todo e atividade fica pra noite pra não acumular muito 

Os professores estão de parabéns, muito obrigada pela dedicação nesse momento. Gratidão. 

Trabalho na saúde e tenho pouco tempo para ajudá-lo então fica tudo corrido e a educação dele acaba 
sendo corrida. 

Excelente. 

Como ele é da creche são atividades gostosas de fazer não precisa caderno. 

Às vezes temos dificuldades com a quantidade de atividades por disciplina, observei principalmente semana 
passada. Hoje percebi que vieram menos.  
Como vem mais de uma disciplina por dia, cada uma estava trazendo duas ou três páginas de atividades. 
Para pais que podem ficar em casa, vejo que é razoável, entretanto para pais que continuam trabalhando fica 
muita coisa.   
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Está tudo muito bem apesar das restrições que que estamos passando e da perda de conteúdo completo que 
as crianças estão tendo. 

Falta de suporte da escola. 

Teria q passar os conteudos da semana. Na segunda 

Estou achando muito puxado tanto para os pais quanto para as crianças. 

Estamos vivendo dias muito difíceis,  todo mundo sabe. Está difícil de acompanhar, pois é algo diferente,  
mas acredito q aos poucos as coisas vão se ajeitando. 

Devemos nos cuidar 

Por ser um momento tenso , tudo de bom que vem acontecendo, contribui de alguma forma para o bem de 
todos. 

Sao muito boas confeso que algumas ate sofremos para realizar mas esta valendo muito apena nos 
divertimos muito 

Muitas atividades , devido ao horário comercial está difícil e trabalhoso efetuar todas a noite e ao meio dia 
pois meus filhos ficam com a vó . 

Bem complicado devido a falta de tempo , meus filhos ficam com a avó e meu filho de 3 anos dorme cedo 
então efetuar as tarefas ao meio dia está sendo bem corrido pra mim . 

Ótima  

Pra mim a educação do meu filho ta boa 

Bem organizado assim nossos filhos tiveram mesmo nessa pandemia uma continuação educativa 

Eu acho que não está sendo fácil pra ninguém, mas é o que se pode fazer no momento.  

Tá bom 

Ta sendo bem corrido pois trabalho dia todo e temos que fazer atividades a noite pra não acumular muito 
pro fim de semana. 

Muito bom  

Muito bom  

Sobre as atividades/aulas, estamos conseguindo fazer, só está vindo bastante na minha opinião, pois tenho 
que fazer todas as atividades que vem em dose tripla. Hahahahaha, mas o atendimento das prof o retorno 
delas tá super legal nos estamos entendendo as atividades e elas estão dando retorno. Minha única 
dificuldade é o tempo mesmo, 

Muitos textos para copiar. 

Fomos obrigados a nos adaptar pelos novos métodos de ensino com as crianças acho muito fraco o 
aprendizado deles assim porque eles não levam muito a sério mas faremos tudo que for necessário pra fazer 
o que for melhor. 

Que fosse menas atividades eu nao consigo dar conta de fazer tudo com minha filha pois trabalho e tenho 
pouco tempo 

Para mim está tudo certo, todos juntos nos esforçando nessa fase difícil que estamos passando.  

Só tenho a agradecer os professores  
Que se dedicaram as crianças neste momento de pandemia muito obrigado  

Esta tudo certo.  

Pra nós tá bom os professores mandam as atividades pro nossos filhos e eles faz em casa só mudou o local 
da escola mas os alunos continuam estudando eu só contra de começar as aulas  
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Eu Noeli Nascimento Ferreira comprindo como pais e vendo a situaçao do nosso pais vejo que cada vez as 
coisas ficam piores e vendo a situaçao de nosso municipio que é ainda muito carente em relação a saúde 
acho que pelo bem de nossas crianças e de toda a populaçao de nosso municipio de também as aulas 
deveriam começar somente após a certeza que essa epedemia está sobe controle gente a situaçao e muito 
séria vamos continuar assim como estamos . 

Considero importante as crianças continuarem ativas. Porém, muitos pais que continuam trabalhando não 
estão dando conta de atender seus filhos ( atividades) de forma satisfatória. 

Tá bom assim continuem mandando que tá ótimo. E muito obrigado por mandar.  

Muito conteudo e pouco tempo para os pais de ajudar e ensinar. 

Para o momento esta bom assim as aulas. 

Pelo periodo difícil em q estamos. Pra mim está otimo. 

Acho q atividades escolares online estão indo muito bem. E acho importante frisar que seria extremamente 
de risco voltar às aulas antes disso tudo passar, principalmente antes do inverno acabar. Sendo que por mais 
que ensine as crianças a usarem máscara, seria complicado na escola, tendo hora da merenda, recreio, 
esporte.... Então não é nada apropriado e principalmente nada seguro. 

Meu ver que trabalho acha um pouco punhado axaria  melhor  mandar três  matéria  na cemana .Eles 
sozinho não  consegue  fazer precisa do meu auxílio, mas vamos se virando 

As professora estão sendo maravilhosas atenciozas e as aulas estão sendo muito produtivas....as atividades 
ótimas..... 

Estamos contentes com as atividades que estão sendo feitas todos os dias . 

Ta bem organizada e o  melhor que tem a fazer nesse momento e eles ficarem em casa pra se proteger nao e 
facil mas temos que entender que e o melhor pra todos 

Bom porque não estão perdendo aula 

Na questão de trabalho esta sendo muito puchado , porque como trabalhamos fora e chegamos em casa 
tarde, eles já nem querem fazer os temas pelo fato de já estar muito tarde, e Cansados pelo dia de tanto 
brincar. 

Reconhecemos o esforço e dedicação da equipe do departamento de educação, bem como dos professores. 
No entanto, sabemos que os alunos estão perdendo muito em conteúdo, mas principalmente nas interações 
sociais. 

Pra melhor aprendizado, o ideal seria vídeo-aula ,ou, o professor gravar o vídeo explicando as atividades do 
dia ,  pois assim a matéria passada em atividades seria entendida melhor pelos alunos  

Acho bastante conteúdo 

Quero parabenizar as todas as professoras que estão empenhadas para que nossas crianças não fiquem sem 
estudar       e ainda quem não tem condições ir buscar elas estão trazendo nas casas isso e muito importante 
parabéns a todos  

Parabéns a todos os professores que estão empenhadas em ajudar as nossas crianças  

Penso que devemos sim precaver pois em outros estados que teimaram com as normas estão tendo muitas 
percas de vidas e vidas não serão repostas e matéria e aprendizagem com o tempo tudo será reposto e esse 
momento nós pais devemos assumir nosso papel de educadores como deveríamos realmente atuar  

Nada a declarar 

Realmente devemos pensar bem pois nossos filhos são pequenos e estarão mais sussetivo  a se 
contaminarem pois mais  contato com várias crianças penso que melhor se cuidar hj do que remediar depois  



 

Departamento de Educação 
 Itapejara D´Oeste - PR 5 de 17 Usuário: Anderson Laubing 

5 Pesquisa com Pais - Dep. Educação Itapejara D´Oeste - Final 

NADA SUBSTITUI O PROFESSOR EM SALA DE AULA E AS AULAS PRESENCIAIS.  

Que as aulas só voltem quando tudo chegar ao fim 

Em tanto as atividades está tudo certo, mas tivemos dificuldade em enviar as atividades para os professores 
que não se presenciaram! 

Eu acho muito importante o que estao fazendo 

Parabenizar os esforços de todos os servidores do Departamento e das escolas. Acredito que depois das 
experiências das primeiras semanas, as atividades encontrarão um equilíbrio de quantidade e qualidade. 

Retorno das atividades presenciais na escola com uso obrigatório de máscaras, álcool gel,sala de aula com 
porta e janelas abertas 

Esta sendo ótimo, pois posso ajudar e acompanha as atividade e o desempenho  

Volta a escola com uso obrigatório de máscaras e álcool gel, deixando as janelas e portas de sala de aula 
aberttas 

Seguir as recomendações, ficar em casa.  

Nao muito agradável  pois muitos anunos os pais vao trabalha  e os filhos nao estuda 

Acho bom porém muito corrido pois tá sendo enviada várias atividades todos os dias e tem pais que trabalha 
e tem pouco tempo a noite pra ajudar seu filho.com isso tá ficando bastante complicado,quandó não 
conseguimos ajudá-los no mesmo dia depois do serviço fica tudo pro fim de semana daí acabamos que sem 
tempo pra ficarmos com toda a família devido a quantidades de atividades.eles também ficam estressados 
por ter que ficar muito tempo fazendo atividades.ainda mais se for a noite que eles já estão cansados do 
decorrer do dia e com sono. 

Está ficando muito pesado. Pois o conteúdo enviados e normal. E temos a consciência que isso levaria a 
manha para ser feita . Tendo em vista que todos trabalhamos fora. 

Professoras estão de parabéns pela organização. 
Só temos que agradecer. 

Acho que está ótimo assim, parabéns pela organização desse grupo, nesse situação devemos nos ajudar, 
cada um fazendo sua parte e ajudando o próximo! 

Bom 

Seria interessante apenas uma tarefa por dia. Pois há pais que trabalham o dia todo. E as vezes fica cansativo 
pra eles e pras crianças terem que realizar a atividade em um espaço curto de tempo. 

Achei otimo estas aulas presenciais pois reforçou os conteudos  

Esta muito bom assim cada um fazendo a sua parte 

Eu acho que as professoras deviriao passar as atividade em papel e entregar cada turma nao mandar por 
apricativo seria mais facio pos pais porque a jente trabalha o dia todo chega de noite as veses nao tem todos 
as coisa desponive para faser aquela atividade que a professora pediu essa e minha opiniao 

Está bom pelo menos não estão perdendo aula. 

Acho importante esse método,pois eles ( crianças )não podem ficar sem conteúdo mesmo que  não seja 
presencial. 

Em quanto a escola da minha filha considero perfeito. Pois as Prof são altamente atenciosas. 

na minha opinião nao está sendo muito  bom acho q as atividades deveriam ser impressas e entregue na 
Escola,como sao pequenos de 2 as 3 atividades já  esta bom,mas tds empressas nao estou conseguindo 
acompanhar pois nao é sempre q tenho internet. 
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Tá mais oumeno ,e que eu acho que deveria ter os horários na escola para os professores ensinarem eles na 
escola ,agente mandaria  eles com máscara e álcool  só um pouco pra eles fazerem as tarefas 1hora ou 2 h .e 
muito difícil ,Eu como mãe  trabalhanho  o dia todo não consigo ajundar o meu filho como eu gostaria  

Está sendo ótima até os pais estão se interagindo mais com os filhos e isso é mto bom 

Nao carrega os links e qndo chega vem minusculo ou pela metade 

Acho bom pois mesmo ficando  em casa eles  estão aprendendo . 

Muito bom . 

Estáo de parabéns  

Tenho três  crianças  que precisam da minha ajuda nas atividades,  to conseguindo ajudar eles, prefiro ele em 
casa nesse momento . 

Obrigada, pela dedicação e esforço de todos. 

Estam se saindo muito bem 

Minha sugestão é que deveria ser impressa apostila, pois fica muito difícil para a criança copiar do 
computador, ou celular. E levando em conta que muitos não tem computador. Podendo continuar com os 
grupos no watts, com os conteúdos na plataforma, mas dar essa outra opção aos alunos. 

Com certeza estão fazendo o melhor pocivel da pra imaginar o trabalho que estão tendo para organisar tudo 
estão todos de parabéns,  

Mal organização e falta de suporte com materiais , e professores 

Incentivo das atividades online para a prevenção e segurança dos nossos filhos...  

Pra mim tá muito bom obrigada 

Apesar da situacao que estamos vivendo, temos que entender a dificuldade que algumas familias enfrentam 
para repassar os conteudos para criancas, contrapartida agradecemos do fundo do coracao toda dedicacao e 
empenho e tempo que as nossas queridas professoras e equipe pedagogica tem disponibilizado para 
amparar os pais e nao deixar nossos filhos sem os conteudo. 
Gratidao. 

O único impecilho é os pais. Trabalhan tem q fazer a noite e ja manda pras prof...pq outro dia trb cedo e 
acabam esquevendo de manda 

Seguir as orientações e ficar em casa 

Que cada atividade dada tenha  o nome da professora para não ficar confuso  

Diante da situação, pensamos que as aulas estão muito bem organizadas, fácil de acessar e de executar com 
a criança. Nossa maior dificuldade é a aceitação dele em realizar, pois, como está em casa, acha que não é 
necessário, quer deixar sempre pra depois, essa parte está difícil. Sobre a pergunta das máscaras, eu não 
consegui fazer com que meu filho colocasse máscara nenhuma vez. Ele tem um trauma muito grande quanto 
a isso, e eu não pretendo insistir demais.  

As professoras e toda equipe da escola estão de parabéns.... Pois tá sem ótimo a ajuda que estão nos dando 
nesse período complicado...... 

Foi uma ótima ideia parabéns a todas as prof pela dedicação😍 

Muito bom , meu filho está em casa mas não está deixando de fazer atividades , muito bom fazer as tarefas 
pelo sait muitos trabalhos criativos.. mas queremos que passe logo tudo isso. 
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Uma experiência diferente mas que vem a somar pois consegui identificar as dificuldades do meu filho e 
assim consegui cobrar mais e ajuda-lo a supera-las. Os professores todos atenciosos e disponíveis , acho que 
dentro do que estamos vivendo é o que deveria ser feito pois outras auternativas não seriam viaveis no 
momento. 

Foi valioso o empenho de todos para que as crianças não paracem no tempo  

Acredito que o Brasil vive momento de muita insegurança, por isso é cauteloso pensar a educação de nossas 
crianças em meio a essa pandemia. Mais do que educar uma criança, é preciso instrui-la da melhor maneira 
possível nesse momento, por isso acredito que família e escola UNIDAS como deve ser, iremos chegar a uma 
educação democrática que atenda à maioria das famílias itapejarenses. Consolidando essa parceria educação 
e comunidade, quanto as atividades propostas pelo Departamento de Educação, achei importantíssimas e 
necessárias nesse isolamento. É claro, quanto a nós pais que não estamos habituados as maneiras e as 
técnicas profissionais que tem uma professora pedagoga, muitas vezes pecamos e não sabemos se estamos 
no caminho certo utilizado na forma da explicação das atividades. Mas, por fim, nosso muito obrigada pela 
dedicação e paciência que todos envolvidos na educação básica do município tem com nossas crianças. Logo, 
tudo isso irá passar, mas por enquanto só mandarei minha filha quando realmente eu estiver segura de que 
não haverá nenhum risco à sua saúde.  
Att, mamãe 

É  melhor pasar o inverno  já que agente está se adapetando e outra que as crianças  não  vão  para com as 
máscaras  eles tiram  

Esperar passar os frios  

Já estamos se adapetando ao pasar dos dias vai   agente vai pegando ogeito e vai ficar muito bom  

Ter relevância quanto aos pais pois alguns tem dificuldade quanto acessar as atividades e realizá-las  

Organização muito boa, estamos bem orientados pelos professores, suas escolas e departamento de 
educação. Com atividades de histórias, brincadeiras bem relacionadas a idade deles.  
* Mas eu penso que quanto a quantidades de atividades, poderiam ter menos por dia. 

As atividades que são encaminhadas para fazer em casa facilitam o entendimento da criança e proporcionam 
a ela a continuação das atividades que fazia na escola. São de fácil compreensão.  

Continuem assim que tá muito bom. 

Esperar terminar essa pandemia para volta às aulas com segurança e dentro das normais e higienes obg 

Acho que está sendo passado muitas atividades,pois nem todo mundo tem tanta disponibilidade. 
Em meu caso tenho dois filhos, trabalhamos o dia todo e também fazemos faculdade então está difícil 
realizar tudo.... 

No meu caso trabalho das 15:30 da tarde as 02:00 da manhã, de manhã preciso acordar um pouco mais 
tarde meu filho está no 1° ano , moramos em quatro pessoas na casa eu,ele e os avós que nao conseguem 
ajudar ele nas atividades, são muitas atividades ele fica exausto,tentamos fazer tudo mas nem todo dia da 
certo ele fica nervoso mas também não é pra menos não sou professora, acredito que se fossem atividades 
mais leves ou em videos educativos meu filho e os outros colegas dele aprenderiam melhor em casa. 
Obrigado 
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Não ta bom ,também não ruim mais tem várias coisas que poderiam mudar exemplo :muita coisa pra copiar 
se vc so responde tudo bem e também a gente em casa os pais não tem apreparacao que os professores tem 
fica dificil explica para eles e também sem contar a falta de tempo que a gente não tem trabalha o dia inteiro 
não tem tempo de explicar direito . 

Pra mim esta bom minha filha adora as tarefas  

Bom , estamos estudando em casa 

Para quem trabalha o dia todo, ñ  Conssegue absorver todas as atividades principalmente quem tem mais de 
um filho. Causando um certo estresse em ambos. 

Os meus pequenos estão realizando as atividades propostas pelas professoras, porém sabemos que o 
essencial são aulas presenciais, as atividades são sempre muito criativas e fazendo com que eles estejam 
sempre conectados com a escola. 

Gostaria de parabenizar os professores pelo esforço e preocupação em estar dando suporte pra nós pais e 
para nossos filhos, é um tempo de aprendizados para ambos os lados, e pra nossa família esta sendo de 
grande valia, estamos nos empenhando mais em estar presente no aprendizado dos nossos filhos. 
Parabenizar também o município, ao Dep. de educação pelo desenvolvimento rápido, claro e eficiente da 
plataforma para nossos alunos. 

Bom, eu acho que eles vão aprender melhor na escola ,por falta de aparelho eletrônicos ,para a família estar 
trabalhando com eles . 

Deviam disponibilizar os materias que ficaram na escola para o uso dos alunos em casa 

Parabenizar as Professoras e todo grupo pelo desempenho e dedicação em estar auxiliando e suprindo todas 
as duvidas para que nós pais tenha o suporte pra estar ensinando aos nossos filhos em casa. Elas estão sendo 
primordiais pra nós! 

mãe Cristina Ribeiro. Eu so tenho acradecimentos a tds as professo ras pela aluda com nossos filhos .gostaria 
muito que vou táse logo as coisas ou normal .mas em primeiro lugar a segurança dos nossos filhos.  
Pois o meu só tem uma mascarae é  só  essa que da certo nele.mas ou mesmo tempo tenho anciedade por 
ele que esya sofrendo muito  cm toda essa situação. Mas cuanto  ou dia de retornar  as aulas  oqie á  maioria  
desídir estou de acordo!! 

Todos estão de parabéns principalmente os professores pela dedicação com os nossos filhos.... 

Está sendo ótimo um trabalho bem desenvolvido e organizado por toda a equipe de professores  

Estão de parabéns professores muito atenciosos.... 

Infelizmente não estou conseguindo aplicar todas as atividades com ele. 

Está muito bom minha filha está gostando muito das atividades que está fazendo em casa, família toda 
participa com ela o que deicha ela mais feliz ainda . 

Muita tarefa e não temos muito tempo para fazer porque trabaolhamos o dia todo 

Estou satisfeita com a organização 

Em um momento dificil esta sendo bom receber as atividades,mas creio que nao seja o momento ainda e 
retornar as aulas. 

Poderiam dividir as matéria por dias da semana , sendo assim passando cada dia uma matéria  , não duas 
três por dia que isso dificulta ainda mais o aprendizado do aluno. 

A organização está boa, mas é um momento complicado pra todos e nos pais que trabalhamos o dia todo e 
no meu caso tenho 2 filhos tá difícil, mas não podemos desanimar tô tentando me virar nos 30. 

Muito bom 
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Pra mim assim tá bom 

Parabéns ao DME e professores. Eu como mãe, mantive o horário do meu filho como se fosse na escola. Se 
vem poucas tarefas, sempre elaboro mais, cfr o assunto. Porém, percebo que muito pais não tem muito 
tempo disponível. 

Bom 

Bom dia....esta ótima a orientação das atividades...tantoas aulas como o empenho dos professores. ... 
Quanto à o uso de máscaras. ..eles não estão usando...pois nos não estamos deixando eles saírem de 
casa....estão em quarentena. .. 

Estão de parabéns mesmo com tudo que estamos passando não deixaram de apoia nossos filhos... 

Muito bom 

Muitas terefa  

A Educação tá nota dez de ter ideia das aulas aula aine 

Tenho medo das matérias que eles não  conseguem entender bem quando voltar como vai ser cobrado polos 
professor  daí , porque nen todos os pais conseguem explicar   que a criança entenda como na sala de aula 

Estão sendo boas  

Retornar as aulas presenciais na escola,com uso obrigatório de máscaras e álcool gel pras crianças terem em 
sala de aula,pois na realidade há diversos pais que não estão segurando os filhos em casa e estes estão com 
inúmeras crianças 

Muito bem elaborada ,minha filha interage bem em casa com as brincadeiras e atividades ,mais confesso que 
ela sente muita falta dos colegas e professores a rotina que ela tinha,mais sei que eles estão em casa pelo 
bem de todos espero que logo volte ao normal . 

Eu acho que falta organização  
Pois para os pais seria melhor apostila  

Na verdade nós pais só temos á agradecer todos os professores e a direção pelo empenho e dedicação de 
ajudar nossas crianças...muito obrigado a todos 

Não temos estudo para ensinar da forma coreta, apenas conseguimos auxuliar, 

Para mim está bom a organização da educação é melhor agente ficar em casa do que depois agente não 
saber o que fazer se o filho da gente pegar Convid-19 

Bom dia! 
 
Desorganizado! Mas normal por ser algo novo. Para os alunos do 2°ano teria que ter vídeo aula para não 
ensinarmos errado.  
Diminuir na quantidade. Para terem mais qualidade. Dentre outras coisas, que uma reunião de pais 
esclareceria melhor. 
Att, 
 
Jackeline 

Referente a organização está tranquila  

 Acho que deveriam mandar mais atividades. 

Boa 

Otimo  
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Pois devido alguns pais não terem parado de trabalhar não é 100% acompanhado as tarefas deles pois 
devido não saber informações o suficiente para tudo o que está acontecendo eles os alunos e filhos também 
estão perdidos no acompanhamento dos pais para ensinamos sem conta que não temos opções para 
destacar a eles a forma correta como os professores ensinam eu particularmente tenho 3 filhos e pra mim tá 
sendo difícil acompanhar os três . Outra opção que descordou pq não dá de eles fazer as atividades nas 
folhas que imprimimos pois não vai ser companhado igual as atividades serem feitas. 

Bom dia 🌹 
 
Maternal não seria necessário mandarmos fotos diárias de atividades. Mandar por sugestão, ok! Mas a 
obrigação de mandar não acho necessário, principalmente para mães que tem filhos maiores e estão 
precisando de mais atenção. Com certeza , não deixamos sem atividades essa fase ... eles precisam fazer 
atividades mesmo! Aqui em casa eu já tenho o hábito. Agora ter quer parar para fotografar e etc... Acho 
desnecessário!  
 
Att, 
 
Jackeline 

Alguns professores poderiam ser mais acessíveis, compreensivos e atenciosos. Eles têm q entender os pais 
tem outros compromissos também, como trabalhar p alimentar os filhos, tem vezes q não consigo dar conta 
de ajudar meus filhos e se uma matéria fica atrasada, lá vem um monte de críticas ou então nem se dão 
trabalho de responder. Não estou generalizando, mas já passei por está situação e foi bem desagradável. 

Pois devido alguns pais não terem parado sua jornada de trabalho e não estar em casa no período do dia 
para acompanhar o desenvolvimento dos filhos,devido estarem tendo jornada dupla nesse momento. 

Na minha opinião seria melhor se as escolas dispusesse apostilas para os alunos estudarem em casa.  

Sao ótimo so a professora d educação física q muito estupeda bao d explicação nao responde as Mensaje  
como vamos saber se esta certa as tarefas o nao . 

É uma boa alternativa estudar pelo link pois não ficam atrasadas nas aulas é um bom acompanhamento e as 
prof explicam bem 

Eu acho que estar fazendo as tarefas em casa é um meio de não deixar as crianças sem ter o que fazer ...so 
peço desculpas se talvez por falta de mais tempo não consiga fazer todas as tarefas mas faremos o possível 
para estar acompanhando as tarefas . 

Ta dificil porque nos pais não paremos estamos trabalhando. Eles não aprende bem como na escola. Nós não 
estamos tendo muito tempo pra ensinar . é muita tarefa nem na escola eles estudam assim. Minha opinião 
respeito as dos outros. 

Para crianças que estão no primeiro ano acredito que deveriam focar somente no aprendizado da leitura e 
matemática 

Fica difícil trabalhar e ter o tempo pra ajudar a fazer as tarefas. Mas quando tenho tempo fico feliz em poder 
ensinar meus filhos. 

Estou achando ótimo, pois assim eles não perdem conteúdo e vão aprendendo com ajuda dos pais...  

Estou gostando  assim nossos crianças continuam aprendendo  

Pela situação que estamos vivendo eu acho que está tudo bom 
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Falta de materiais para fazer atividades q de vez em quanto pedem no meu caso ate falta de tempo pir estar 
com minha esposa acamada e dependendo de mim 24 horas por dia mas ainda assim tento fazer as 
atividades  

As crianças deveram ir na escola de máscara quando retornar as atividades? 

Muita atividade. Poderia diminuir! 

Acho muito bom assim eles tem os aprendizado em casa  

Aulas satisfatórias mas com algumas mudanças,  umas delas é a disponibilidade do restante dos cadernos pra 
não virar bagunça o caderno de Português com atividades de outras matérias... acredito se uma escola 
consegui repassar o restante de cadernos q estavam na escola após 10 dias de pandemia não sera problemas 
para o restante das escolas.  

Está complicado para quem trabalha dia todo e chega em casa tarde da noite e tem que ainda tem que fazer 
tarefa com o filho 

Estou conseguindo fazer as atividades em casa 

Estamos gostando muito das atividades, procuramos desenvolver todas 

Muito boa a organizacao assim nossos filhos continuam  aprendendo  💯💯💯 

No meu ver está ótimo nada a reclamar....perfeitas as atividades e bem criativa... 

Rever a quantidade de atividades diárias.  

Foi bom pois o aluno pode desenvolver atividades em casa também 

Está sendo difícil de ajudar nas atividades, o tempo é muito pouco, comparando com com o tempo que eles 
tem em sala de aula. 

Algumas vezes recebemos muitas atividades para pouco de tempo  

Esta otimo tenho feitos as atividades com ele e manadado para a profe q é sempre muito atenciosa e 
prestativa. 

Coloquei a data de 01 de junho mas não sabendo oque vem pela frente. Pois ainda temo a saída dessas 
crianças com mais pessoas. Quanto ao uso de mascara ela tem mas acredito que nao deixe por mais de 10 
minutos no rosto.  

Ótimo :) Pois assim tbm passamos mais momentos educacionais com minha filha. Não q antes não 
passasemos, mas agora o tempo junto é maior.  

A organização no meu ponto de vista está ótima,no caso de meu filho e mais complicado pois muitas das 
atividades ele não tem interesse,em relação aos professores excelente,sempre a prontidão para nós ajudar. 

muito boa 

Ta bom asim  

Não estou conseguindo tempo para alciliar minha filha nas adivitades , acho que não e necessário tantas 
atividades , pois já temos que achar uma pessoa para deixá-los  e ... 
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Na verdade é até difícil comentar, mas eu como tambem sou educadora e mãe de aluno de 1° ano estou 
vivendo a situação.  Acredito que a parte que vem da escola está boa (apenas muitas atividades são difíceis 
de realizar, onde o xerox favorecia), entretanto vendo com olhar de mãe ( principalmente das que têm pouco 
conhecimento), deve estar sendo difícil (pouco aproveitado), pois as tarefas são diárias e demandam tempo 
para realizar.  Sabendo que muitos pais tem dificuldade de acesso, de paciência,  de conhecimento e de 
tempo (pois a maioria trabalha o dia todo fora),  boa parte das atividades não estão sendo realizadas pelos 
alunos, e sim pelos pais, pelo cansaço do dia de trabalho e para finalizar rapidamente.  
As atividades são  grande parte em imagens, que devem ser coloridas,  por mais que estejam oferecendo as 
cópias, o deslocamento é difícil. Como sugestão, penso que poderiam oferecer as cópias das atividades 
semanais ( não todas, somente as que demonstrem dificuldade em realizar); outra sugestão seria a de 
encaminhar os livros para as famílias  e a professora enviar a explicação das atividades que devem ser 
realizadar por audio durante a semana para facilitar um pouquinho para as famílias e ao mesmo tempo 
também se economizaria nas cópias  

Está dentro das expectativas, espero que o retorno seja em breve, porém quando for seguro para a saúde de 
todos. 

Está sendo muito bom receber as atividades em casa. 
Ela esta gostando de fazer as tarefas. 
E se é pra voltar logo as aulas e as crianças corerem o risco de pegar o vírus, eu como mãe prefiro receber o 
conteúdo em casa e proteger ela deixando a em casa... 

Devemos zelar pela saúde e segurança das nossas crianças e seus familiares. As atividades são de grande 
valia nesse momento tão difícil, porém como nem todos os pais pararam os trabalhos as atividades poderiam 
ser com intervalo de um dia, para que as famílias tenham tempo para as executa-las. 

Achei muito bom, os Professores sempre dando suporte nas dúvidas, achei excelente. 

Bom 

Bom 

Eu acho que nessa hora nada melhor do que proteger nossa crianças  

a organização e o empenho quanto a educação e  a colaboração dos educadores tem sido otima nesse tempo 
de pandemia, mas quanto aos alunos o rendimento não tem sido o mesmo que na sala de aula  eles terão de 
alguma forma alguns prejuizos e nem todos tem sempre alguen disponivel p ajuda los quando precisam . 

Só tenho agradecer aos professores pela dedicação  

A organização foi ótima, porém, como trabalho fora e faço faculdade, aplicar as atividades propostas está 
sendo bem complicado 

Está muito bem administrada. 

Boa 

É bom q as crianças tão estudando online mas tá vindo muita atividade todos os dias e nois pais não temos 
tanto tempo assim pois trabalhamos fora e temos TD emcasa pra faser tbm . 

Sem comentários no momento, ainda estou avaliando. 
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Sobre as aulas eu como mãe estou fazendo todoo possível para passar para meu filho copiando conteúdo da 
tela do celular acho ruim pois a tela se apaga mas em contra partida sei que tem pais em situação mais difícil. 
Sobre a volta as aulas vai minha opinião é que foi decretada situação de calaminadade sem existir a 
calaminadade e assim alguns se benificiando e o principal as crianças foram privadas das aulas sem mais 
explicação  
 também ate onde sei nao foi confirmado neinhum caso  mas com a chegada do frio nos próximos meses não 
concordo com a volta as aulas a tendência e que com a liberação que ja ta havendo nas cidades esse vírus vai 
chegar mais rápido que se possa imaginar prejudicados ja as crianças foram não concordo agora é esperar 
passar o inverno e pronto as crianças não vão conseguir ficar nein uma hora de máscara ainda mais no 
colégio se para os adultos e difícil eu sei por  
que uso no meu trabalho e digo vão  
ver quantos tão obedecendo e usando no seus trabalho e são todos adultos e entendido não convém obrigar 
as crianças a isso estudar de máscara e privando eles do contato com colegas sendo assim deixem eles e 
EM CASA  

Organizado,  

Minha indagação é sobre o uso de mascaras no âmbito escolar? 
Como farão o controle?  
O Município irá adquirir termômetros digitais e aferir a temperatura na chegada de cada aluno?  
Qual o tipo de controle higiênico sanitário que o município pretende adotar?  
 
Se estas perguntas não forem claras, não temos capacidade de retomada, principalmente pros pequeninos!      

No caso do meu filho está indo tudo bem .,com a aula em casa  eu também posso participar do aprendizado 
dele .está muito 

Estamos fazendo o possível para que neste tempo possamos aprender juntos e nos divertir a partir da 
proposta da escola. Agradeço a atenção dada pelos professores  a cada atividade realizada ou dúvidas.   

Temos alguma dificuldade mais acredito que vamos dar conta 

Acredito que o melhor seria a partir do ano que vem, após termos total certeza dessa epidemia. Quando 
passar, principalmente esperar o inverno acabar que será o pico da pandemia.. não é nada seguro para 
nossos filhos expo-los ao perigo. 

Acho que é muito bom, as crianças estarem recebendo atividade em casa para estar fazendo ,assim eles não 
ficam sem estudar e os professores estão sempre disponível para orientar ,caso agente precise. 

Acredito que seria melhor fazer uma apostila para eles. 

está organizando mas as vezes é um pouco desorganizado  

Meu filho está adorando as atividades. Parabéns equipe. 

Estudar em casa e casativo pois  na escola tem espasso pra elas brinca se divertir na ...na casa nao . 

Estao todos de parabéns  

A logística está ótimo,mas tem matérias que tem muita coisa e tem pais que não estão conseguindo 
acompanhar devido o tempo deles , trabalho etc,mas estou gostando. 

Boa a ideia de mandar tarefa. 

Não estou conseguindo acompanhar todos os trabalhos passados n plataforma 
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Muito favorável pois as crianças estão praticando as atividades igual e com a presença dos pais. 

Achei excelente essas aulas on-line só assim eles continuam sempre alfabetização . 

Muito difícil . Muita atividade . Difícil acesso pra imprimir.  

sem sugestão  

Esta bem organizado, quantidade de atividades por dia esta bom.. 

Assim eu até consigo ajudar minha filha nas matérias, mais nada como  em sala de aula com os professores, 
desde as explicações são bem compreendidas. E muitas outras coisas. Eu sei que com  essa pandemia fica 
difícil por motivos da saúde , mais voltando as aulas seria bem melhor para os alunos. Muito obrigada.  

Sugiro proibir a permanência de crianças sintomáticas na escola, devendo estas ficarem em casa até 
regressão completa de qualquer sintoma gripal 

Não tenho nem oque dizer. Estamos todos passando por uma situação delicada nesse momento de 
pandemia. Temos que nos unirmos e ajudarmos uns aos outros.Muita compreençao no momento, que isso 
tudo se Deus permitir vai passar logo. 

Esta sendo otimo 

 Muito bom a forma que os professores  conseguiram  se comunicar pelo whatsapp cm os alunos   parabéns a 
todos  

Complicado eles não se atentan as matérias mas todos os pais e professores estão dando seu melhor 

As prof tão de parabéns ...o problema e a gente , fica difícil se organizar porq as meninas estão na vó no 
interior porq trabalhamos o dia TD não tem comqm deixar, não pega internet e a gente não consegue ir td 
dia... 

As atividades em casa nesse período tem sido bom porque assim não perdem conteúdo mas ao mesmo 
tempo complicado devido a correria do dia a dia e para nós pais não temos a mesma didática de um 
professor para explicação na hora das atividades mas procuramos fazer o melhor possível. Acredito q para os 
professores tmb não esteja sendo uma tarefa muito fácil. Mas todos temos q colaborar e cada um fazer sua 
parte. E quanto ao retorno ás aulas é uma situação ainda meio preocupante pois se trata de crianças. 

PR quem não parou de trabalhar como eu está sendo corrido mas vai valer a pena parabéns por pensarem 
em nossos filhos  

Não e fácil neste momento que estamos passando,  mas acho que esta satisfatório neste momento a forma 
de aprendizado em casa. todos pensando no bem estar de todos.  

muito bem organizado muito bom 

Dou meus parabéns, pois penso que é uma tarefa muito complexa a se realizar num momento difícil sem se 
ter tido um tempo para treinamento ou preparo para fazer ou mesmo para receber esta tarefa no caso das 
famílias. numa situação nunca antes vivida, acredito ser uma tentativa, uma iniciativa muito válida, não 
simplesmente cruzar os braços e esperar passar. 

As aulas são boas, porém deveria ter as aulas anteriores para quem não conseguiu acompanhar 

Bom 

Mais acesso aos conteúdos.  

Eu acho correto ter parado durante este período mas devido não termos nem um caso na cidade no meu ver 
poderia retornar as aulas claro que com algumas restrições... 

Só quero agradecer mesmo muito obrigada pelo carinho e atenção!  
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Parabéns a todos os envolvidos da escola. 
Nós pais a grande maioria que não está de quarentena está sendo um pouco puxado porém as crianças ficam 
tão felizes com as atividades que estão sendo feitas.Que está sendo muito válido. Minha filha por exemplo 
quando eu chego do trabalho já chega perguntando _Mãe qual atividade a Prof pediu pra fazer hoje,eu tô 

muito curiosa🙈. 

E o melhor é o sorriso no rostinho deles depois que eles terminam .👏👏 

Bom.pensaram no melhor pos nossos filhos 

Muito bom 

Ñ tenho crítica pois nada melhor do que ver nossos pequenos bem. Então precisamos nós proteger e 
proteger nosso bem mais precioso que é nossos filhos. Então se é pelo bem de todos que temos paciência de 
esperar acabar tudo isso.  

Agradeço aos professores são pessoas com muito carinho e esforço para com os alunos  ótimos !  

Infelismente não somos capacitados para ensinar nossos filhos didaticamente precisamos do retorno das 
aulas pois é necessario explicações e não somente materiais para responder  

Satisfatório e deve continuar sendo conduzido dessa forma. 

Os professores estão fazendo o ipocivel,para manter os seus alunos ocupado e aprendendo também com as 
atividades coletiva .  

Está muito bom 

É bem preocupante tudo isso, Mais tbem me preocupa o estudos tbem, chega hora q não sabemos o que 
pensar.  

As atividades estao vindo nos tamos sofrendo para fazer pq temos 2 filhas entso sao 2 meninas para fazer as 
atividades. Da escola tamo fazendo a noite pq nos trabalha dia todo ta puchadp muita atividade num dia so.  

Esta sendo muito bem feito pelas professoras estão de parabéns, pode continuar q está excelente  

Acredito que foram tomadas medidas com muita antecedência , para evitar casos em nossa cidade . 
Isso foi muito bom . 

As atividades então sendo bem colocadas não são difíceis de realizar com as crianças porém estamos tendo 
dificuldade de concentrar a atenção deles pois em casa sozinhos eles acabam não querendo realizar as 
atividades como quando estão em grupo na escola onde todos os colegas fazem juntos eles aprendem 
melhor e realizam as atividades tem também o fato de compartilhar dividir os brinquedos um ajudar o outro 
coisas que sozinhos ou só com adultos eles não realizam totalmente, sentimos dificuldade em realizar todas 
as tarefas propostas são muitas e as vezes por conta do trabalho e da rotina não conseguimos realizar 
exatamente todas.Esperamos que tudo passe o quanto antes e que possamos voltar a rotina normal deles 
sabemos que tudo que está sendo feito é para a prevenção e proteção de nossos pequenos mas nós pais 
assim como nossos filhos sentimos muita falta do convívio do dia a dia com a escola,com os colegas e com as 
professoras. 

No momento está tudo certo...  

Esta tudo muito bom,as professoras bem prestativas. 

As crianças que não estão em idade escolar obrigatória poderiam ser dispensadas destas atividades. Se 
continuar, deve ser uma atividade simples, porque a criança não está na escola com a professora 4 horas. 

Que os pais tenham a liberdade de mandar as atividades realizadas pelos seus filhos no grupo pois assim não 
avera conflitos de atividades quanto aos pais e professores . 
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Sao maravilhosa as atividades. 

Nesse momento de pandemia eu respeito à educação por encontrar essa forma de levar o ensino aos alunos, 
mas acho também que a educação deixou de levar em conta que muitos pais não se encontram com muito 
tempo para auxiliar e ensinar teus filhos a fazerem td em casa, pois existem pais que vêem seus filhos poucas 
horas por semana devido ao seu trabalho , e outros pais que não sabem ajudar ou que nem  tiveram a 
oportunidade de estudar , e daí , observo a quantidade de reclamações de pais a respeito. Também achei 
exagerada a quantidade de tarefas mandada pra casa, para nossos filhos , acho melhor repensarem melhor 
essa forma de ensino e lembrar na situacao da família também neste momento.Obrigada. 

Esta Bom assim eles continuam fazendo o que eles ja aprenderam.sabemos que tem crianças que tem mais 
dificuldade de aprender.outros casos os pois nso conseguem atingir a meta pois trabalham fora 
Outros ja querem que os filhos passasam o dia todo estudando 
Sabemos que as crianças tbm sao limitadas 
No meu caso consigo acompanhar. Fico em casa nai trabalho fora 
Outros nao tem como imprimir tarefa e consegue ver só a noite e as crianças estao cansadad e com sono 
Tem pais que nao consrguem buscar na escola as tarefas impressas 
Tem cadas que nao conseguimos mandat a foto das atividades todos os dias 
Em casa as crisnças nao conseguem ter o mesmo aprendizado 
Mas esta bom assim parabens aos professores 
E a equipe pedagogica 
Só analisar cada caso cada familia o seu tempo livre 

Sinto um pouco de dificuldade em realizar as atividades pois trabalho o dia todo e tem q ser eu pra fazer ai 
estou demorando um pouco pra realizar. 

Nem todos os dias consigo repassar e acompanhar minha filha nas atividades, visto que nós pais trabalhamos 
o dia todo e estamos em casa somente a noite, então tem dias que ela dorme cedo, já não tem tanta 
disposição para realizar as atividades a noite, mas na medida do possível  estamos fazendo ela entender o 
que está acontecendo e que as atividades da escola precisam dar continuidade em sua casa. 

Estou gostando muito, está bem divertido e criativo para as crianças😍😊 

Acredito que  esta sendo importante passarem as atividades para os alunos,e ajuda dos pais para fazerem as 
atividades é muito importante. Precisamos ter conciencia q é um momento difícil para todos mas se cada um 
fazer sua parte no final tudo dara certo. As criancas tbm precisam estudar pois é muito tempo sem a 
presenca dos professores, por isso devemos nos ajudar. 

Cada um fazer sua parte...logo voltaremos ao mornal.aliais voltar cmo antes acho qui não...mas cada um 
fazendo sua parte o viros não se manifesta. 

Parabenizar a todos os profissionais envolvidos nos trabalhos enviados as crianças.  
 Único ponto relevante, é a dificuldade que as crianças tem, mesmo após os dois anos de usarem as máscaras 
o tempo todo.  

Está tudo ok 

Com momentos de pedemia temos que nos previnir é a melhor maneira de a cabar com a doença  

As crianças devem ganhar apostilas para faser as atividades  
E no watzapp os professores ajudarem os pais a ajudar a faser as atividades. 
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Está bom  

Sem reclamasao 

Minha sugestao, seria distribuir uma apostila, pode ser impressa, ou mandar em pdf para imprimirmos em 
casa, porem mandar as atividades das semana distribuido pelos dias da semana. 

Seria melhor se tivesse  atividades do livro para realizar. Assim está muito confuso receber muito conteúdo 
de muitos professores ao mesmo tempo.As crianças ficam perdidas. 
Precisa melhorar a organização.  
4°ano B 

E difícil pra todos mas precisamos de segurança mas é bom eles continuarem estudando se ocuparem com 
coisas boas. 

gostei como estao fazendo mas eh muita matéria no mesmo dia deu tempo de responder 

Todas As atividades poderias ser postadas na segunda e realizadas durante a semana assim facilitaria a 
impressão e a organização do estudo, porque nós pais estamos trabalhando no horário comercial e nem 
sempre conseguimos em uma noite fazer todas as atividades recebidas no dia.  

Parabéns a todos pela organização ,ótimas tarefas para que os alunos continuem no ritmo que estavam na 
escola , e faz com que nos destruímos e aprendamos juntos em casa e assim todos protegidos do covid19 

Legal 

 




