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1.O desenvolvimento de seu (a) filho (a) corresponde as suas
expectativas
77 respostas
SIM
NÃO
PARCIALMENTE
sim - continuar com
atividades motoras
parcialmente - melhorar o
treinamento

2. Você se considera presente quanto ao acompanhamento nas
atividades de seu (a) filho (a) nas reuniões, e eventos organizados
pela escola.
77 respostas
SIM

NÃO

PARCIALMENTE

não - não posso ir nas
reuniões pelo o horário

3. Você acredita que o trabalho desenvolvido na escola contribuiu para
o desenvolvimento pedagógico de seu(a) filho(a).
77 respostas

SIM
NÃO
PARCIALMENTE

4. A alimentação servida na escola atende suas expectativas
77 repostas

SIM
NÃO
PARCIALMENTE
parcialmente -não sei
qual é o cardápio
sim -gosta muito

5. Quanto à organização: (recados, entrada e saída dos alunos) está de
acordo.
77 respostas

SIM
NÃO
PARCIALMENTE
parcialmente - recados ir
com mais antecedência
sim - recados ir com mais
antecedência

Questão 6
O que seu filho fala sobre a escola
Muitos amigos (1
É legal e tem muitos amigos ( 6
Ele gosta muito de ir a escola ( 23
Coisas maravilhosas (3
Gosta muito da professora e dos amiguinhos ( 6
Legal (4
Escola é linda ,lugar prazeroso (2
Limpa e organizada
Aprende muito e se diverte (1
Em branco ( 4
Uma ótima escola (1
Adora a escola ,professores e funcionários (4
Adora (1
Ela ainda não sabe se expressar, mas percebemos que ela gosta bastante da escola(2

Sobre professores e educadores
Bons ( 5
Em branco (7
Ele ama a Professora e sempre vejo todos falando oi pra ela dizendo o seu nome (4
Gosta e aprende muito com eles ( 11
Professora é muito atenciosa (7
Professores são legais e bonzinhos (14
Ótimos (4
Excelentes profissionais continuem assim (4
Adora a professora (3
Fala que gosta muito, pois fala o nome dela em casa (2
Criativos sempre ótimas ideias (2

Alimentação
Muito boa ( 14
Gostosa (9
Ele fala que sempre papa tudo (9
Nunca reclamou de nada (2
Não falamos muito sobre isso (2
Em branco (9
Gosta porque chega em casa falando o que comeu (8
Diz que não come a comida (2
Só as frutas (1
Boa mas gostaria de mais variedades (1
Ótima (4
Espaço Escolar
Ele gosta ( 9
Bem limpo (2
Ele adora os livros e a cama elástica (1
Sempre fazem brincadeiras (2
Ótimo (10
Adora (8

Em branco ( 8
Vários brinquedos para as atividades pedagógicas diferenciadas ( 3
Brinca bastante e faz muitas atividades (4
Espaço grande ,excelente (4
Bom para brincadeiras e desenvolvimento motor(2
Muito bom (3
Conta com muito entusiasmo ,canta as musiquinhas que aprende (4
Continuar com o calendário escolar exposto.(1

Questão 7
Sugestões e críticas
Nada a declarar ( 2
Recados deveriam ser mandados com antecedência (1
Deveria ter Pré 1 e 2 (4
Só tenho a agradecer a todos pelo carinho com todos ás crianças e pais.
Parabéns a toda equipe (6
Não tenho palavras pra descrever o que esses funcionários fazem por nós, não sei como
agradecer por tudo, deixo aqui meus sinceros agradecimentos.(4
Em branco ( 15
Estou muito satisfeito com o desenvolvimento do meu filho na escola;
Parabéns a toda equipe, muito grata ,nota 10. ( 9
Tudo maravilhoso não tenho não tenho que reclamar .( 3
A escola tem uma ótima qualidade de ensino, ótimos profissionais. Superou minhas
expectativas.(3
Estou muito satisfeita pelo trabalho desenvolvido, no qual tem proporcionado grande
aprendizagem e desenvolvimento.( 2
Dentro da normalidade de (1
Gosto de todos são atenciosos e carinhosos com as crianças, e sempre procuram resolver
os problemas. (1

Agradeço o respeito e atenção as crianças e pais, a paciência ,a preocupação com a saúde
das crianças.(1
Continue como está, uma das melhores escolas(2
Ótima equipe escolar, todos bem treinados para o desenvolvimento das crianças.(3
Fazer promoções para arrecadar fundos para a escola, como festa da páscoa ,dia da
crianças ,natal ,venda de pizza etc.(2
Estamos plenamente satisfeitos com o carinho das professoras com nossa filha, gostamos
muito da parceria que a escola proporciona aos pais.(1

