Questionário com famílias e professores
• 9558 famílias responderam
• Aproximadamente 64% dos alunos foram atingidos através das respostas com os pais;
• Avaliação positiva do trabalho realizado pela educação; confirma o levantamento de
dados sobre o acesso dos alunos à internet;

Pesquisa com Professores
• 1254 professores responderam – 70% dos professores
• Aprovação do trabalho realizado
• A importância de oferecer as atividades não presenciais

Não retorno das aulas presenciais em agosto na Rede Municipal com base:
 Cenário epidemiológico se agravando – aumento de casos
 Orientação do Comitê Estratégico de Volta às Aulas no Estado que inviabiliza o
retorno das aulas no dia 3 de agosto.
 Orientações através de participação das discussões nos grupos da UNDIME – SC, da
AMOSC.
 Dados da pesquisa Rede Municipal as famílias preferem não retornar em agosto e se
retornar 60% não levariam os filhos

Resultado da Pesquisa com as famílias
• Avaliação positiva dos encaminhamentos

• Consideram importante a realização das atividades não presenciais;

• Avalição positiva da organização e quantidade;

• Maioria das famílias não quer o retorno presencial;

•
• Maioria não vai levar os filhos na escola se voltar presencial;

• A maioria mora com pessoas do grupo de risco.
•

Pesquisa com Professores
A importância de oferecer as atividades não presenciais

• Avaliação positiva os encaminhamentos e formações;

• Avaliação positiva da organização das instituições;
• Sobre a capacidade de alunos no possível retorno consideram que 30% da turma
por vez para atendimento;

• A maioria mora com pessoas do grupo de risco.

As aulas serão remotas via plataforma do Google Education plataforma online
1° Momento: migração os dados do sistema escolar da prefeitura para a plataforma,
montagens das turmas e e-mails para professores e alunos.
2º Momento: Formação de 100 multiplicadores: 79 professores efetivos das Instituições e
21 professores efetivos que atuam na SEDUC.
3º Momento: Formação com todos os professores da rede municipal com os
multiplicadores.
4º Momento: Inicio do uso da plataforma prevista para 17 de agosto de 2020.

Organização Pedagógica cada etapa tem sua particularidade. Serão orientados os
professores e famílias de como vai acontecer.
Educação Infantil – continua as postagens no Site prefeitura - banner sala de aula com
aulas remotas ou vídeos gravados com mediações das atividades postadas.
O link será enviado no grupo de WhatsApp das turmas ou e-mails, ficando disponível por
uma semana.
Ensino Fundamental - Aula remota pelo meet e uso da plataforma do Classroon para
atividades e registro de presença

Para todos os profissionais da Educação
Continuam as Formações remotas organizadas pela:
 Secretaria de Educação
 Escola da Inteligência
 Parceria com as Universidades

Alimentação Escolar
 Todos os alunos da matriculados na Rede Municipal terão direito a um Kit de
Alimentação Escolar
 As famílias interessadas devem fazer a inscrição no Site da Prefeitura na página de
transparência do dia 21/07 a 29/07/2020
 As famílias que não possuem internet poderão ir até a Escola Municipal mais próxima
para realizar a inscrição.
 A retirada será em cada escola ou CEIMs que os filhos estão matriculados com o
documento de identificação.

