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As informações fornecidas através desta pesquisa ajudarão a determinar a quais recursos a família tem acesso, quais 

recursos estão próximos à família e qual a melhor forma de ajudá-los. 

 

1. Nome 

 

2. Endereço 

 

3. Qual escola seu filho (ou filhos) frequenta? 

 

4. Seu filho (ou filhos) tem acesso a um dispositivo em casa que o possibilita a entrar em plataformas online como 

Google Classroom ou Zoom? 

a. Sim 

b. Não 

 

5. Você tem acesso a Internet em casa (incluindo um dispositivo wifi) ou através de um wifi publico? 

a. sim 

b. não 

Se sim, 

a. Acesso ocasional via família, amigo, biblioteca, ponto de acesso público / wifi 

b. Minha internet é ruim, não confiável, ou eu tenho dados limitados 

c. Médio - principalmente confiável e uma quantidade suficiente de dados 

d. Excelente - confiável e dados ilimitados 

Se não, 

a. Não há provedores em minha área 

b. Eu não posso pagar a Internet no momento 

c. Eu não tenho a Internet agora, mas se me qualificasse para a Internet de baixo custo (R$ 5 a 10 por 

mês), me aplicaria 

 

6. Qual é seu provedor de Internet wifi ou móvel? 

 

7. Você tem habilidade de enviar e receber emails? 

 

8. Você tem acesso a uma impressora? 

 

9. Durante o fechamento da escola, quem estará providenciando cuidados a seu filho ou filhos? 

a. Pais/cuidador 

b. Irmão mais velho 

c. Avó ou parente 

d. Cuidadora ou babá 

e. Outro 



 
 

Atualizado 25/03/2020 

Pesquisa de Aprendizado Contínuo para Famílias 

 

10. Como o cuidador de seu filho se sente em ajudar no trabalho da escola? 

1   2  3  4   5 

Falta de confiança                        Muito confiante 

     ou tempo                                        e muito tempo 

 

11. Como o cuidador se sente em ajudar com tecnologia? 

1   2  3  4   5 

Muito incerto                              Confiante 

 

12. Que método de comunicação funciona melhor para sua família? 

a. Um grupo fechado do Facebook 

b. Notificações de texto 

c. Email 

d. Chamada de telefone 

e. Outro 

 

13. Quais dos seguintes recursos você teria acesso em casa? 

a. Lápis 

b. Materiais de arte (giz de cera, marcadores, lápis de cor, etc.) 

c. Papel branco 

d. Folha de caderno pautada 

e. Tesouras 

f. Cola 

g. Régua 

h. Nenhum dos acima 

 

14. Se a escola fornecer pacotes de aprendizado (por exemplo, livros, planilhas), quão fácil seria para alguém coletá-

los da escola regularmente? 

a. Difícil de pegar na escola 

b. Muito fácil de pegar na escola 

c. Incerto 

        


