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(Ayrton Senna) 

RESUMO 

Na atualidade, estamos diante de uma grande gama de recursos técnicos que 

facilitam o dia a dia e as atividades de milhares de pessoas. Todavia, devido à 

pandemia de Covid-19 causada pelo novo coronavírus, foi-se necessário tomar 

medidas urgentes. E não diferente as escolas tiveram que se adequar mediante todo 

o caos formado. Até então, as instituições de ensino municipais, estaduais, federais 

e privadas enfrentam grandes dilemas para oferecer uma educação de qualidade 

mediante a pandemia. O objetivo deste trabalho é analisar o uso do ensino remoto 

adotado no ensino médio, de escolas localizadas em Porto Nacional em 2021. A 

pesquisa é de campo e tem abordagem quali-qualitativa e está fundamentada nos 

autores: Agnoletto, Queiroz, Silva e Maia. Desse modo, o objetivo é exploratório. Foi 

aplicado um questionário aos diretores/coordenadores e orientadores de 13 

unidades escolares de Porto Nacional/TO que participaram da presente pesquisa. 

A partir dos dados coletados na pesquisa, ficou evidente que os 

diretores/coordenadores e orientadores estão satisfeitos com o ensino remoto 

adotado em suas respectivas unidades de ensino, todavia a falta de motivação dos 

alunos e a falta de cobrança por parte dos pais/responsáveis é um desafio, além dos 

desafios da própria falta de recursos em casa no tocante ao ensino remoto. Por fim, 

espera-se que as pesquisas continuem aprofundando a discussão sobre o tema. 

 

Palavras-Chave: Ensino remoto. Pandemia. Educação. 
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ABSTRACT 

Currently, we are faced with a wide range of technical resources that facilitate the 

daily lives and activities of thousands of people. However, due to the Covid-19 

pandemic caused by the new coronavirus, urgent action had to be taken. And no 

different, schools had to adapt through all the chaos formed. Until then, municipal, 

state, federal and private educational institutions face major dilemmas in providing 

quality education through the pandemic. The objective of this work is to analyze the 

use of remote teaching adopted in high school, in schools located in Porto Nacional 

in 2021. The research is in the field and has a qualitative-qualitative approach and is 

based on the authors: Agnoletto, Queiroz, Silva and Maia. In this way, the objective 

is exploratory. A questionnaire was applied to the directors/coordinators of 13 

schools in Porto Nacional/TO who participated in this research. 

From the data collected in the survey, it was evident that the principals/coordinators 

are satisfied with the remote teaching adopted in their respective teaching units, 

however the lack of student motivation and the lack of demand from 

parents/guardians is a challenge , in addition to the challenges of the lack of 

resources at home regarding remote learning. Finally, it is expected that research will 

continue to deepen the discussion on the topic. 

Keywords: Remote teaching. Pandemic. Education. 
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 1. INTRODUÇÃO 

A proximidade com o objeto de estudo desta pesquisa, ou seja, ensino remoto 

nas escolas: uma realidade na cidade de Porto Nacional-TO, em época de 

pandemia, pois em março de 2020 segundo Todos pela Educação (2021) foi o ano 

que começou a pandemia do ¹novo coronavírus (covid-19)1. 

Diante disso, segundo a publicação, milhões de alunos de todo o Brasil 

ficaram fora das escolas. O estado do Tocantins também fechou as escolas, sejam 

elas de ensino fundamental, médio ou ensino superior. 

Em Porto Nacional/TO há aproximadamente 46 escolas sendo em sua 

maioria da rede municipal de ensino, no âmbito geral bem localizadas, ocorre que 

por ser uma cidade do interior do Estado do Tocantins ter unidades na zona rural, 

facilitando o acesso desses estudantes.  

Em sua publicação a CNN Brasil (2020) relata que não havia pandemia desde 

2010 com a H1N12 ou gripe A. Porém na ocasião o Brasil não teve a necessidade de 

fechar as escolas e partir para o ensino remoto, contudo para a contenção do surto 

da doença, foi intensificada a campanha de vacinação contra a gripe segundo o 

UNA-SUS do Ministério da Saúde (2019). 

Compreender os desafios do ensino remoto que nada mais é do que todo o 

conteúdo produzido e disponibilizado on-line, monitorado em tempo real pelos 

professores que ministram a disciplina, e sempre segue a programação adaptativa 

do ensino tradicional.  Perante uma crise na educação devido às consequências da 

pandemia se faz necessário, pois, só assim pode-se buscar meios e maneiras de 

sanar os problemas enfrentados todos os dias pelas escolas. 

Sabe-se que o ensino remoto é uma realidade presente nas escolas segundo 

NOGUEIRA (2020). Realidade essa que precisa ser estudada para poder ter uma 

perspectiva sobre a cidade de Porto Nacional, e como as escolas deste município 

estão realizando suas atividades remotamente. O ensino remoto foi uma válvula de 

escape encontrada pela educação para que os alunos não ficassem em total 

prejuízo de ensino-aprendizagem. Isso fez com que surgisse tal dúvida.  

                                                             
1 O novo coronavírus é uma espécie de vírus, chamado cientificamente de SARS-CoV-2. Causador 

de síndrome respiratória aguda grave. 
2 O H1N1 é um tipo de vírus que também pode ser chamado de influenza H1N1, gripe H1N1, 

influenza A e de vírus H1N1. Essa é a variação de vírus da gripe responsável por causar a gripe 
suína. 



14 
 

 

Quanto à organização desta monografia, apresenta-se em cinco capítulos 

desenvolvidos através da seguinte estrutura: no primeiro capítulo temos a 

Introdução; logo em seguida, no capítulo dois, é apresentado o Referencial Teórico 

que mostra os conceitos relacionados ao objeto de estudo; no capítulo três é 

apresentada a metodologia: listando os procedimentos metodológicos, universo da 

pesquisa; no quarto capítulo Resultados e Discussão do desenvolvimento e da 

pesquisa; e, por fim, no capítulo cinco são feitas as considerações finais da 

pesquisa. 

1.1 Problemática e Hipótese 

Diante deste cenário, a problemática encontrada na pesquisa foi: Como o 

ensino remoto está sendo utilizado em escolas de ensino médio na cidade de Porto 

Nacional/TO, na pandemia causada pelo coronavírus? As hipóteses levantadas é 

que a maioria das escolas utilizam o mecanismo de coleta e devolução de material  

impresso, devido a deficiência de infraestrutura tecnológica mínima de professores e 

alunos, pelas aulas online. O processo de ensino-aprendizagem nesse processo é 

comprometido, levando a desistência (evasão) de estudante nas escolas. 

Para viabilizar as hipóteses, são adotados métodos qualitativos, baseados em 

objetivos descritivos, e utilizados procedimentos bibliográficos e documentais para a 

realização de pesquisas de objetivos estratégicos básicos. 

1.2 Objetivo Geral e Específico 

O objetivo geral da presente pesquisa é analisar o uso do ensino remoto 

adotado no ensino médio, de escolas localizadas no centro de Porto Nacional em 

2021. 

Para tanto, foram delineados os seguintes objetivos específicos: mapear as 

escolas da região central de Porto Nacional; identificar os métodos utilizados no 

ensino remoto; analisar o perfil das escolas pesquisadas. 
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2. PANDEMIA NA EDUCAÇÃO 

 A pandemia gerada pelo novo coronavírus covid-19(3SARs–CoV–2), trouxe 

inúmeros problemas não só para educação, como também para economia e 

principalmente a saúde.  

“[...] a educação passa a enfrentar diversos problemas ao considerarmos o 
pouco espaço de tempo, para se prepararem e realizarem as aulas remotas. 
O distanciamento e o consequente fechamento das escolas expôs um 
conjunto importante de contradições de classe que não poderiam deixar de 
se manifestar no ambiente escolar [...]”  (NASCIMENTO, Otacílio, 2021). 

Todavia as dificuldades não cessam somente no ambiente físico escolar, pois 

mesmo no ambiente remoto há suas complicações e os docentes por sua vez 

precisam superar as suas limitações.  

“Os profissionais da educação, por sua vez, buscam novas maneiras de 
aplicabilidade do ensino, muito embora no uso prático das tecnologias neste 
cenário, e com o reconhecimento incontestável da sua funcionabilidade, 
dificuldades são vivenciadas no manejo das mesmas.” (OLIVEIRA, Victória, 
2020).     
“Os especialistas nesse campo reconhecem que a distinção entre ‘ensino 
presencial’ e ‘ensino a distância’ será cada vez menos pertinente, já que o 
uso das redes de telecomunicações e dos suportes multimídia interativos 
vem sendo progressivamente integrado às formas mais clássicas de ensino. 
A aprendizagem a distância foi durante muito tempo o “estepe” do ensino; 
em breve irá tornar-se, senão a norma, ao menos a ponta de lança. De fato, 
as características da aprendizagem aberta a distância são semelhantes às 
da sociedade da informação como um todo (sociedade de rede, de 
velocidade, de personalização etc.). Além disso, esse tipo de ensino está 
em sinergia com as “organizações de aprendizagem” que uma nova 
geração de empresários está tentando estabelecer nas empresas. LÉVY, 
Pierre (1999) p. 170. 

2.1 Impacto das Escolas Fechadas em Época Pandêmica 

 Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) tomou 

conhecimento de vários casos de pneumonia em Wuhan, na província de Hubei, na 

República Popular da China. Este é um novo tipo de coronavírus, que nunca foi 

encontrado em humanos antes. Uma semana depois, em 7 de janeiro de 2020, 

segundo dados divulgados pela Organização Pan-Americana da Saúde, as 

autoridades chinesas confirmaram ter descoberto um novo tipo de coronavírus. 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICA DE SAÚDE, 2020). 

 No início de março de 2020, a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) conduziu as primeiras estatísticas 

                                                             
3 A síndrome respiratória aguda grave (SARS) é uma doença respiratória zoonótica altamente 

infecciosa de humanos com morbimortalidade significativa. O reservatório específico do hospedeiro 
animal permanece desconhecido, embora os morcegos-ferradura sejam reservatórios de coronavírus. 
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globais sobre o estado da educação afetado pela pandemia Covid-19, conforme 

alegado oficialmente. (Alexandre de Jesus Pereira, Fábio Narducci, Maria Geralda 

de Miranda.) 

O Ministério da Educação agiu imediatamente para conter o avanço da 

pandemia ao definir padrões para evitar a disseminação do COVID-19 nas escolas. 

A partir de março de 2020, os estados da região norte, sul, sudeste, centro-oeste e 

nordeste, começaram a tomar uma série de medidas públicas, incluindo a 

suspensão das atividades escolares, a fim de evitar aglomerações que possam levar 

à disseminação do novo vírus. Com isso o MEC seguiu as recomendações da OMS. 

Segundo (Senna e Souza, 2017, p. 275) estamos inseridos numa era em que 

a transmissão de informações não é mais privilégio da escola, como acontecia há 

algum tempo. Agora as certezas de que ela se dispunha, já não podem ser as 

mesmas de alguns anos. Nesse contexto, não cabe ao professor apenas a 

transmissão dos conteúdos programáticos, como originalmente era feito. 

2.2 Estratégias de Ensino na Pandemia 

Em momento pandêmico o professor tem um papel fundamental no ensino, 

pelo fato de estarem à distância o feedback com os alunos fica dificultado, estimular 

o aluno, buscar meios e métodos de ensino é a sua função.  O professor deve 

acompanhar, motivar, dialogar, ser líder e mediador, fomentando e mediando uma 

interação humana positiva (GOULÃO, 2012). 

A Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 estabeleceu as diretrizes e bases 

da educação nacional (LDB), em seu artigo 4º inciso VII coloca como norma 

fundamental o dever do Estado com educação escolar pública efetivado mediante a 

garantia de: “oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com 

características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, 

garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência 

na escola; ” (BRASIL, 1996). 

Moran (2017, p.66) destaca que nos processos de ensino é preciso “saber adaptar-

nos a soluções inesperadas e criar novas soluções para novos problemas”.  

Art. 8º Compete às autoridades dos sistemas de ensino estaduais, 
municipais e distrital, no âmbito da unidade federativa, autorizar os cursos e 
o funcionamento de instituições de educação na modalidade a distância nos 
seguintes níveis e modalidades: I - ensino fundamental, nos termos do § 4º 
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do art. 32 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 ; II - ensino médio, 
nos termos do § 11 do art. 36 da Lei nº 9.394, de 1996; III - educação 
profissional técnica de nível médio; IV - educação de jovens e adultos; e V – 
educação especial. (BRASIL, 2017). 

Morais (2017) foi a partir dos anos 80, a tecnologia educacional passou a ser 

assimilada como uma opção de se fazer educação, visando o desenvolvimento 

integral do homem e sua inserção crítica no mundo em que vive, apontando que não 

basta utilizar tecnologia, é necessário inovar em termos de prática pedagógica. 

Castells (1999) afirma que a tecnologia é a própria sociedade, no sentido que 

ela não pode ser entendida e representada fora do contexto tecnológico. Nesse 

sentido, é a tecnologia (ou a sua falta) decisiva na evolução das sociedades ao 

longo da história. Desde a invenção do papel, passando pela imprensa até aos 

celulares, o ser humano evidencia nos seus usos, as necessidades da sociedade 

vigente. 

 Segundo Libâneo (1994, p.29) "O processo de ensino é uma atividade 

conjunta de professores e alunos". É uma via de mão dupla, cujo fluxo é 

determinado pelo impacto da ação docente na vida dos alunos. É um processo que 

se encontra em patamares mais elevados do que a mera transmissão de 

conhecimentos e de oportunidades para a aquisição de habilidade e 

desenvolvimento de competências. Assim, temos a responsabilidade de melhor nos 

prepararmos para a nossa profissão, pois acreditamos que, por intermédio da prática 

escolar e do nível de influência que empreendemos sobre os alunos, podemos 

proporcionar a eles possibilidades de exercer direito à educação. 

 Em estudos realizados sobre o tema educação e pandemia, (HONORATO, 

2020a, 2020b), dois gargalos foram verificados no ensino remoto: nossa situação de 

distribuição de Internet banda larga no Brasil e a não preparação do professorado 

para essa atividade do ensino remoto. O clima socioemocional na sala de aula é 

importante para o ensino-aprendizagem, e, na situação atual, sua relevância passa 

para a sala de jantar ou para outro ambiente familiar, em que momentos de diálogos 

podem ser criados pela quarentena. Educadores, professores e pais descobrem, nas 

aulas on-line, a falta de políticas públicas para esse setor e enfrentam o desafio de 

viver isolados socialmente, tentando criar novas formas para a rotina familiar. 

Nesse contexto, os protagonistas desta relação ensino aprendizado 
“docentes” deparam-se com esse turbilhão de demandas a serem 
atendidas, como: a capacitação para o domínio da nova ferramenta, 



18 
 

 

aperfeiçoar e/ou rever seus planejamentos de aula, face à nova metodologia 
proposta pelas instituições. (BARBOSA; VIEGAS; BATISTA, 2020, p. 267).  

 Nessa discussão, convém destacar que no ensino remoto predomina uma 

adaptação temporária das metodologias utilizadas no regime presencial, de forma 

síncrona e assíncrona, com aulas sendo realizadas nos mesmos horários do ensino 

presencial, mediadas por plataformas digitais ou aplicativos, como Google 

Classroom, Zoom, Google Meet, Skype, Teams (Microsoft) e WhatsApp, entre outros 

(ALVES, 2020). 

2.3 Ensino remoto X EaD 

 Apesar de ser semelhante aos olhos de uma pessoa leiga, há uma diferença 

entre o ensino remoto e o EAD. O ensino remoto foi uma válvula de escape 

encontrada pelas escolas públicas e privadas para dar prosseguimento às suas 

aulas sem prejudicar os discentes. Em meio ao isolamento social e as várias 

recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), os institutos tiveram 

suas atividades presenciais suspensas. Com a ideia de manter as atividades em dia 

o ensino remoto foi a solução encontrada. 

 A introdução e a expansão da EAD no Brasil foram influenciadas por 

organismos internacionais a partir da evolução da internet, da aceleração do 

processo de globalização, entre outros fatores (SANTOS NETO; BORGES, 2020). 

 Do ponto de vista pedagógico acredita-se que todo o aprendizado possível de 

ser realizado no ambiente presencial, poderá ser propiciado também à distância, 

numa abordagem em que diferentemente da sala de aula tradicional, engloba 

comunicação e conhecimento baseado na liberdade, na pluralidade e na cooperação 

de forma mais ampla possível (SILVA, 2000). 

Vale ressaltar a diferença entre o ensino remoto e educação a distância 

(EAD). O ensino remoto não pode ser chamado de educação a distância, pois no 

modelo de ensino remoto busca adaptar para implementar o mesmo modelo de 

ensino presencial para os alunos em um curto espaço de tempo; enquanto o modelo 

de educação EAD é uma metodologia pedagógica que antes da pandemia era 

permitida totalmente ou parcialmente apenas para o ensino superior. (Paz, I., 2020). 
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É fato que essa pandemia levou uma parcela expressiva dos profissionais da 

educação a repensarem o método tradicional e predominantemente presencial de 

ensino (AVELINO; MENDES, 2020) 

Os  professores  devem  considerar  que  sua  formação  e suas  experiências  

são extremamente importantes, mas que diante da velocidade que as novas 

tecnologias surgem, essa capacitação inicial deve ser apoiada ou complementada 

por formações que podem ser relacionadas  aos  estudos  em  horários  de  

formação  individual  ou  em  grupo  a  serem executadas  nas  próprias  unidades  

escolares  ou  em  locais  definidos  pelas  Secretarias  de Educação a qual fazem 

parte ou ainda pela busca particular de informações. A associação com as TDICs é 

utilizada para classificar a formação do homem moderno, entre outras 

características, pelo nível de acesso e interatividade sobre estas ferramentas 

tecnológicas a que teve acesso durante sua vida (CASTELLS, 2011). 
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Quadro  1 - EaD X Regime Remoto Emergencial: principais diferenças 

EAD REGIME REMOTO EMERGENCIAL 

Projeto Pedagógico do curso 
autorizado com curso 
à distância 

Medida temporária para cursos autorizado 
pelo MEC devido à pandemia do Novo 
Coronavirus 

Ensino a distância acontece durante 
o curso todo 

O regime remoto é uma modalidade 
temporária para cumprir as medidas de 
distanciamento social nos cursos 
presenciais. Tem por finalidade 
minimizar os impactos na aprendizagem 

O ensino à distância é uma escolha 
da Universidade e dos estudantes 

O regime remoto é uma 
recomendação/determinação das 
autoridades sanitárias e do Ministério da 
Educação. 

Procedimento metodológico própria Arranjo metodológico   do   regime   
presencial adaptada temporariamente para 
o modelo remoto. 

O ensino a distância ainda não é 
aplicável em todos os cursos 

O regime remoto pode ser aplicável a 
todos os cursos durante a pandemia 

O professor conduz a distância e o 
tutor dá suporte ao estudante no 
ambiente virtual de aprendizagem. 

O professor da disciplina presencial atua e 
interage com os seus alunos pela internet. 

Fonte: Carvalho (2020) 

 

2.4 Ensino Híbrido na Pandemia 

 O ensino híbrido ou blended learning se resume  em ser parte presencial e 

em parte remoto. Tendo em fato que foi uma solução encontrada pelo Ministério da 

Educação (MEC) em meio à crise global causada pelo novo coronavírus. Segundo 

dados da própria UNESCO (2020), cerca de 70% da população estudantil no mundo 

foi atingida. Parafraseando Agnoletto e Queiroz (2020), a transição do processo de 



21 
 

 

ensino-aprendizagem para o ambiente virtual é complicada. Isso destaca a 

importância de refletir sobre se o professor está preparado para ensinar no ambiente 

e quais mudanças devem ser consideradas no paradigma de ensino tradicional esta 

transição sob incerteza, como causada por uma pandemia. Recentemente, a 

pandemia causada pelo novo coronavírus fez com que escolas brasileiras enfrentam 

novos desafios, instituições líderes fornecem uma série de diretrizes para 

professores e alunos que devem minimizar o impacto da pandemia no processo 

educacional. No Brasil o Ministério da Educação (MEC) propôs por meio da Medida 

Provisória nº 934, de 1 de abril de 2020 no Ensino Médio, a orientação consiste em 

disponibilizar atividades e auxiliar os estudantes quanto ao planejamento, metas e 

horários de estudo, tanto presencial quanto online. 

Com isso,  Hartwig  et  al.  (2019)  compactuam do pensamento  que  as  

metodologias  ativas,  em especial o ensino híbrido, com a ajuda dessas ferramentas 

síncronas e assíncronas, está sendo inserida nos sistemas educacionais, buscando 

inovar e ampliar a criatividade e a motivação. Portanto, em tempos de isolamento 

social, os professores devem buscar um ensino personalizado desses métodos para 

que os alunos possam desenvolver seus interesses e habilidades. 

[...] um programa de educação formal no qual um aluno aprende por meio 
do ensino on-line, com algum elemento de controle do estudante sobre o 
tempo,  o  lugar,  o  modo  e/ou  o  ritmo  do  estudo,  e  por  meio  do  
ensino presencial, na escola. (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015, p. 
52) 

 Parafraseando OLIVEIRA et al. (2021) um dos maiores desafios na criação de 

um ensino híbrido é treinar professores, funcionários e coordenadores para usar as 

tecnologias de informação e comunicação em diferentes métodos proativos (como 

os métodos discutidos). Na implementação desse modelo, o principal desafio é fazer 

com que os professores percebam a importância de se estabelecer um processo de 

ensino baseado nos desafios de uma sociedade em constante mudança, onde  a  

metodologia  de  apenas ensinar ou transmitir o conhecimento tornou-se obsoleta. 

2.5 Pais e Alunos Pandemia 

 Não é de hoje que o papel dos pais/responsáveis interfere diretamente na 

educação dos discentes. Paulo Freire afirma a importância dos pais e professores 

para o fortalecimento da comunidade escolar. 
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Nos círculos, à medida que os pais se vão inteirando dos problemas da 
escola, das suas dificuldades – o comportamento é imprescindível a um 
trabalho com -, deve a escola a começar a convidá-los a fazer visitas as 
suas dependências em períodos de atividades. Mostrando a eles como é 
“na vida” diária, tendo sempre em vista a identificação do pai com os 
problemas e dificuldades da escola. Neste sentido é que os Círculos de Pais 
e Professores não podem quedar-se teóricos e acadêmicos. Por isso é que 
eles têm de, pelo debate, levar o grupo dos pais à crítica e análise dos 
problemas escolares, dando-lhes condições de mudança de antigos hábitos 
em hábitos novos. Hábitos antigos de passividade em hábitos novos de 
participação. (...) Participando, intervindo, colaborando o homem constrói 
novas atitudes, muda outras, elabora e reelabora experiências, educa-se. 
(FREIRE, 1957 apud GADOTTI et al, 1996, p.96) 

 

Tendo em vista o momento pandêmico vivido em todo globo em 2020, as 

autoridades educacionais sugerem que as escolas devem desenvolver materiais 

auxiliares, para orientações aos pais   ou   responsáveis   com   atividades   

educativas   de   caráter   eminentemente   lúdico, recreativo, criativo e interativo, 

para realizarem com as crianças em casa, enquanto durar o período  de  

emergência,  garantindo,  assim,  atendimento  essencial  às  crianças pequenas 

evitando retrocessos cognitivos, físicos e socioemocionais (BRASIL, 2020). 

Assim, Silva e Maia (2021) afirma que as essas novas práticas cotidianas 

foram redefinidas e perceberam que, além do desenvolvimento cotidiano a que se 

acostumaram, os métodos de ensino envolvem também novas reflexões e conexões 

com novos pressupostos teóricos. As novas ações devem incluir reflexões sobre a 

educação do nosso país com a comunidade escolar (professores, pais e alunos). 

2.6 Equipe Escolar em Home Office 

Um grande desafio foi-se posto diante da equipe escolar, seja diretores, 

orientadores, coordenadores, professores. Tendo em vista que a grande maioria não 

estava preparada para uma pandemia. Home-office, resume-se em indivíduos que 

realizam a boa parte do trabalho na sua própria residência; distante, portanto, do 

escritório da empresa ou até mesmo escola, longe de qualquer outro tipo de 

ambiente físico profissional, correspondendo a fala de Garrett e Danziger (2007).  

SILVA (2020) afirma categoricamente que trabalhar em casa não é e não 

deve ser solitário, mas também uma expectativa. Desconexão, desintegração e 

desconexão do plano e execução de atividades realizadas em sala de aula e em 

todo o ambiente escolar, sob supervisão da professora do projeto de ensino. 

Portanto, a integração é razoável, mas não necessariamente verdadeira entre 
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professores, professoras, alunos e gestão, por causa da articulação, planejamento e 

esclareça que isso aumentará diversas oportunidades e situações de aprendizagem, 

incluindo aqueles relacionados à formação de leitores.  
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3. METODOLOGIA 

“Etimologicamente, a palavra metodologia vem do grego metá, que significa 

‘na direção de’, hodós, que significa ‘caminho’, e logos, que significa ‘estudo’” 

(RODRIGUES, 2006, p.19). É entendida como a forma de pensar e praticar na 

abordagem da realidade. Nesse sentido, a metodologia ocupa um lugar central na 

teoria e é sempre mencionada. A pesquisa se apresenta quali-quantitativa, todavia o 

estudo qualitativo passou-se a adotar com maior frequência, uma vez que esta 

envolve a obtenção de dados descritivos, do que à sua quantificação, ou seja, faz 

consulte a dimensão da força, sem muita ênfase na extensão, no caso se preocupa 

mais com a qualidade, quanto melhor, não com a quantidade, maior. Quando os 

pesquisadores se preocupam com a aplicação específica de dimensionamento, 

tecnologia de avaliação e até mesmo apresentando uma variável, faz um estudo 

quantitativo. Se observar este fenômeno, para compreendê-lo de forma plena e 

abrangente, os pesquisadores recorrem à pesquisa qualitativa. 

 No prosseguimento a metodologia abordada será a quali-quantitativa, pois na 

ocasião será feita uma pesquisa de campo com questionários específicos para 

analisar o desenvolvimento dos recursos disponíveis em tempos pandêmicos, 

“interpreta as informações quantitativas por meio de símbolos numéricos e os dados 

qualitativos mediante a observação, a interação participativa e a interpretação do 

discurso dos sujeitos (semântica)” (KNECHTEL, 2014, p. 106).  

Nessa perspectiva, pretendemos desvelar brevemente esse panorama a fim 

de compreender as bases desses dois métodos metodológicos de pesquisa, ainda 

que de maneira breve. A metodologia desta pesquisa é derivada da pesquisa de 

referencial teórico. Consulta sobre artigos científicos e coleta de dados. Portanto, 

métodos qualitativos e quantitativos são usados para analisar e construir os 

resultados. Parafraseando Schneider, Fujii e Koraz (2017) é totalmente viável o uso 

de métodos quantitativos e qualitativos na pesquisa no campo da educação, pela 

descrição estatística e interpretação das informações os resultados permitem uma 

exploração mais abrangente do fenômeno em estudo. 
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3.1 Tipo de pesquisa 

O presente trabalho segue uma pesquisa exploratória por ser recente é pouco 

citada e observada na organização. A pesquisa analisa as dificuldades e consulta os 

métodos na utilização do ensino remoto pela comunidade educacional, os colégios 

públicos e privados de ensino médio em Porto Nacional-TO em época pandêmica, e 

o que fazem para sanar essas adversidades, no que se refere à uma pesquisa quali-

quantitativa. Conforme o próprio Flick  (2009), afirma que nos  últimos  anos  

milhares  pesquisadores  de diversas áreas enfatizam em suas pesquisas as 

relações, combinações possíveis e também as distinções entre a pesquisa 

quantitativa e a qualitativa. Com essa combinação, tendo a finalidade de fornecer um 

quadro mais geral da questão em estudo. 

3.2 Fonte de dados 

Os indivíduos selecionados para participar dessa pesquisa foram os 

Coordenadores pedagógicos, Diretores, Coordenadores, Gerentes, Secretários e 

Orientadores Educacionais, das escolas de ensino médio públicas e privadas do 

município, que atuaram em seus respectivos cargos no ano de 2020, na 

oportunidade avaliaram um questionário descritivo no qual se tratava sobre as 

principais dificuldades ao se adaptar no ensino remoto na pandemia do covid-19. 

3.3 Coleta de dados e instrumentos utilizados 

As ferramentas utilizadas para a coleta de dados seguem um modelo padrão 

básico, por meio de questionário impresso (APÊNDICE A). Os gestores tiveram o 

questionário escrito com 17 questões objetivas e uma subjetiva. Seus dados foram 

coletados para uma melhor discussão sobre o tema. O período de pesquisa foi entre 

os dias 05 a 15 de novembro de 2021. Como retorno obteve-se respostas de 13 

escolas de Porto Nacional/TO que atuam com nível de Ensino Médio.  
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4. ANÁLISE DE DADOS 

Neste capítulo foram discutidos os dados coletados com os principais trechos 

das informações obtidas. Desse modo, a pesquisa foi realizada com a colaboração 

de representantes escolares, sendo de modo abrangente 13 

diretores/coordenadores e orientadores de colégios públicos estaduais, federais e 

rede privada que estão realizando/realizaram atividades no modo remoto, todavia 

apenas um representante poderia participar do questionário. Foram pesquisadas 

escolas de ensino médio da área urbana e rural. 

Gráfico 1 - Rede de ensino participante. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Neste gráfico 77% (10) foram de diretores/coordenadores e orientadores de 

escolas públicas estaduais. 15% (2) mista e 8% (1) da rede federal de ensino. 

Escolas essas que possuíam o nível de ensino médio. É notório que a grande massa 

é representada pelas escolas de ensino médio públicas estaduais. 

Adiante esse questionamento, buscou-se saber qual foi o método utilizado 

para a realização das aulas remotas durante a pandemia covid-19. Entende-se que 

62% (8) adotaram a forma de material impresso, material impresso juntamente com 
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a plataforma via internet 31% (4) e 8% (1) plataforma via internet somente. O 

material impresso foi o mais utilizado logo adiante os materiais impressos 

juntamente com a plataforma online. 

Gráfico 2 - Método adotado para realizar atividades remotamente. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Foi-se questionado aos diretores/coordenadores e orientadores quais os 

fatores que contribuíram para a escolha do método adotado em sua unidade escolar. 

Obteve-se os seguintes resultados: Cuidados com os protocolos de distanciamento, 

etc. (COVID-19) 33% (10), é notório a preocupação dos gestores de ensino com a 

contenção do coronavírus, evitando assim o deslocamento em massa dos discentes 

e docentes à unidade escolar; Melhor logística 17% (5), tendo em vista uma maior 

facilidade na locomoção, os métodos adotados pelas escolas de ensino médio 

buscam amparar os estudantes; Possibilidade de um melhor ensino-aprendizagem 

com 13% (4), os gestores acreditaram que a alternativa que encontraram foi-se a 

melhor mediante a situação pandêmica. Nessa questão os participantes poderiam 

escolher mais de uma alternativa. 
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Gráfico 3 - Fator que contribuiu para a escolha do método. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Logo sobreveio o questionamento sobre o nível de experiência que a escola 

possuía no quesito coordenar/ministrar aulas remotas. Obteve-se os seguintes 

resultados: Pouca experiência 46% (6); Regular e Nenhuma experiência 23% (3); 

Muita 8% (1). Analisando os dados percebe-se que a muitas unidades de ensino não 

possuía experiência nenhuma com o ensino remoto. Muitos diretores/coordenadores 

e orientadores não possuíam experiências no ensino remoto, o que fez buscar saber 

sobre esse novo modelo de ensino. 

Gráfico 4 - Experiência com o ensino remoto. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Questionados se a escola em 2020 possuía recursos necessários para 

coordenação/organização das aulas com acesso remoto, cerca de 77% (10) 

disseram que sim, possuíam recursos, e 23% (3) responderam dizendo que não 

possuíam recursos. Surpreendendo as expectativas a grande maioria das escolas 

de ensino médio possuía sim, recursos para ministrar aulas remotamente tendo em 

vista o fator surpresa que foi a pandemia. 

Gráfico 5 - Recursos ensino remoto. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Adiante os entrevistados responderam a seguinte colocação: “Durante a 

pandemia em 2020, a escola (servidores) recebeu algum treinamento/orientação 

para realizar os trabalhos com o ensino remoto?” Analisando fica claro que as 

unidades de ensino em sua grande maioria receberam treinamentos para a 

realização dos trabalhos no método remoto. Cerca de 77% (10) receberam 

treinamento e 23% (3) não receberam treinamento para realizar seus respectivos 

trabalhos. 
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Gráfico 6 - Treinamento no ensino remoto. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

A frequência dos discentes é extremamente relevante, pois assim pode ser 

constatado a eficiência do método adotado pela unidade de ensino. Questionando 

sobre a frequência dos alunos aos diretores/coordenadores e orientadores foram 

esses os resultados: Levando em consideração o método adotado em suas 

respectivas unidades de ensino: Menos que na aula presencial ficou com cerca de 

85% (11) e Igual na aula presencial 15% (2). Mais que na aula presencial e não sei 

responder não teve resposta. Devido às dificuldades de acesso ocasionou uma 

queda na frequência dos alunos, é notório no gráfico. 

Gráfico 7 - Frequência dos discentes. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Saber o nível de satisfação dos servidores é de suma importância, pois é com 

esses dados que a unidade de ensino buscará métodos para aumentar o 

desempenho não somente dos discentes como dos docentes. 46% (6) consideravam 
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como bom o nível de satisfação com o uso do ensino remoto adotado em sua 

respectiva unidade. 38% (5) consideram muito bom, e 15% (2) pouco satisfeito. O 

nível de satisfação dos servidores foi imensamente satisfatório tendo em vista os 

resultados obtidos. 

Gráfico 8 - Satisfação dos servidores. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

A saúde física e mental dos servidores em meio a pandemia do covid-19 foi-

se questionado. Obteve-se Médio 54% (7), alto 23% (3), pouco 23% (3). Houve um 

aumento significativo nos danos à saúde dos servidores, seja com estresse, cansaço 

entre outros fatores. 

Gráfico 9 - Saúde dos servidores 
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Fonte: Dados da pesquisa 

Questionados se houve alguma ação inclusiva com alunos que não possuem 

recursos mínimos para o método adotado nas aulas remotas, 100% das unidades de 

ensino fizeram ações inclusivas. Ações inclusivas são de grande importância para a 

inclusão dos alunos sem recursos em momento de pandemia. 

Gráfico 10 - Ações inclusivas. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Em relação às principais dificuldades encontradas, até então, com a utilização 

do ensino remoto adotado, os participantes poderiam marcar mais de uma 

alternativa. 19% (10) falta de motivação e interesse por parte dos alunos; visível que 

devido a pandemia muitos estudantes não se sentiam atraídos pelos estudos. 

Enquanto  17% (9) falta de acesso à internet e aparelhos eletrônicos em casa; a 

dificuldade em ter internet/computador na casa dos discentes foi um grande 

obstáculo no ensino remoto. 15% (8) Não acompanhamento dos pais/responsáveis 

nas atividades de casa e falta de incentivo e cobrança por parte dos responsáveis, o 

papel da família e dos responsáveis é de suma importância para o aprendizado do 

discente, durante a pandemia nas unidades escolares o que os gestores observaram 

foi a falta de participação desses. A falta de motivação dos alunos liderou o ranking, 

a utilização do ensino remoto não é uma tarefa fácil para quem não tem contato 

diariamente com a ferramenta. A falta de acesso à internet foi outra barreira 

encontrada. 
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Gráfico 11 - Dificuldades em utilizar o ensino remoto. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

A interação professor/aluno é de suma importância para o ensino-

aprendizagem, em meio a pandemia covid-19, foi-se questionado se a interação 

entre aluno e professor ficou prejudicada no método adotado, 77% (10) sim, muito 

prejudicada, 23% (3) sim, um pouco. Inevitavelmente a interação entre professor e 

alunos ficaria prejudicada, mesmo com os muitos recursos oferecidos o contato 

pessoal no ambiente da sala de aula tradicional deixa a desejar no modo remoto. 

Gráfico 12 - Interação prejudicada entre professor e aluno. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Questionados se a aprendizagem deles (alunos) no ensino remoto em relação 

ao ensino presencial, ficou: 77% (10) muito prejudicada, 23% (3) pouco prejudicada. 

Lamentavelmente o ensino em meio a pandemia ficou prejudicada, veja-se no 

gráfico 13, a discrepância dos resultados.  

Gráfico 13 - Prejuízo na utilização do ensino remoto. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Não somente de pontos negativos se vive o ensino remoto, indagou-se quais 

os aspectos positivos identificados durante as aulas remotas? 26% (6) maior 

aprendizado por parte dos servidores; Maior tempo para planejamentos e Economia 

de recursos na escola 22% (5); 17% (4) Evitar a locomoção dos docentes e 13% (3) 

maior comodidade. Os servidores tiveram um maior aprendizado no modo remoto o 

que presencialmente não era possível pela rotina de muitos professores, 

logicamente com o fechamento das escolas de ensino médio houve-se uma grande 

economia dos recursos. Um ponto a se destacar foi o maior tempo para 

planejamento, com o ensino remoto os gestores/professores tiveram um hiato para 

planejar suas respectivas atividades. 
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Gráfico 14 - Pontos positivos no ensino remoto. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Procurou-se saber se o perfil socioeconômico das famílias teve influência na 

aprendizagem dos alunos, durante o ensino remoto. 69% (9) disseram que sim, 

muito. 23% (3) sim, um pouco. E 8% (1) Não. Infelizmente os fatores sociais e 

econômicos influenciam diretamente no ensino aprendizagem dos alunos. 

Gráfico 15 - Influência do perfil socioeconômico. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Uma questão pertinente surgiu em relação a evasão, nesse período 

pandêmico qual o nível de evasão escolar na sua unidade. 46% (6)  pouco, 23% (3) 

moderado, alto e nenhum se igualaram em 15% (2). Surpreendendo o nível de 

evasão foi consideravelmente baixo levando em conta que a grande maioria não 

estava preparada para adentrar no ensino remoto. 
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Gráfico 16 - Evasão em período pandêmico. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Interrogou se eram a favor das aulas remotas (independentemente do método 

adotado) durante a pandemia do COVID 19? 62% (8) disseram ser favoráveis às 

aulas remotas, 23% (3) não favoráveis, 15% (2) não souberam responder. Mais uma 

vez se nota a preocupação dos gestores em relação a contenção do avanço da 

covid-19 no âmbito escolar, além da metade mostrou-se ser favorável às aulas 

remotas no período pandêmico. 

Gráfico 17 – Favoráveis aulas remotas. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Questão subjetiva 

No questionário apresentado aos respondentes, foi colocado a seguinte 

questão: O que pode/poderia ser melhorado para um melhor processo de ensino-

aprendizagem no método adotado na escola? O quadro 2 apresenta as respostas. 

Quadro  2 – Pergunta/resposta discursiva 

P1 “Ofertar aos estudantes ferramentas do acesso as ferramentas na tecnologia 
da comunicação e informação.” 

P2 “O Estado garantir transporte permanente para atendermos a necessidade de 
acompanhamento dos nossos discentes residentes nas fazendas.” 

P3 “Que todos os estudantes possuíssem internet e tivessem mais interesse por 
parte dos estudantes.” 

P4 “Falta de uma plataforma digital e o não acesso da internet das famílias dos 
alunos.” 

P5 “Mais participação dos responsáveis pelos alunos.” 

P6 “A “responsabilidade” da família na participação, acompanhamento e 
monitoramento das aulas e atividades em domicílio.” 

P7 “Aprimoramento constante da equipe escolar” 

P8 “Mais investimento na ajuda para os alunos como: acesso a internet e 
equipamentos tecnológicos, alimentação entre outros.” 

P9 “Nossa grande inquietação está ligada às dificuldades enfrentadas pelos 
estudantes. A escola localiza-se numa região periférica. Aqui falta o básico e 
necessário para que os estudantes tenham foco neste método de ensino: 
fome; desemprego; drogas; violência; entre outros. Este fator tem 
comprometido e muito o desenvolvimento do processo de ensino e 
aprendizagem. Com condições mais humanas, este processo seria muito mais 
próximo do que buscamos: a excelência.” 

P10 “Maior participação dos pais e responsáveis.” 

P11 “O Governo investir em tecnologia para atender alunos e professores.” 

P12 “Incentivo da família e acompanhamento dos a pais.” 

P13 “Maior interação por parte dos discentes e ter mais recursos para os discente 
participarem das aulas.” 

 Fonte: Dados da pesquisa 
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Claramente se nota que há em vários pontos concordância entre os 

entrevistados, principalmente nos quesitos onde o Governo deve investir em 

tecnologias educacionais, não somente para atender aos alunos como aos 

professores. Outro ponto a se destacar é a participação dos pais/responsáveis dos 

alunos na vida escolar, principalmente no incentivando, ser mais presente. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com o surgimento da pandemia do covid-19 em 2020 no Brasil, surgiu a 

seguinte problemática: como o ensino remoto está sendo utilizado em escolas de 

ensino médio na cidade de Porto Nacional/TO, na pandemia causada pelo 

coronavírus? Diante disso, buscou-se realizar esta pesquisa, de modo que teve 

como público alvo, diretores/coordenadores e orientadores das escolas de ensino 

médio públicas estaduais e privadas de ensino médio em Porto Nacional, para a 

resolução do questionário. 

 O presente trabalho teve como objetivo geral: analisar o uso do ensino remoto 

adotado no ensino médio, de escolas localizadas no centro de Porto Nacional em 

2021. Tendo como objetivos específicos: mapear as escolas de ensino médio da 

região central de Porto Nacional onde também foi importante realizar a pesquisa em 

escolas da zona rural, como a Escola Agrícola Familiar (EFA) para a verificação de 

como se realizava esse processo na unidade; identificar os métodos utilizados no 

ensino remoto; apresentar o perfil das escolas pesquisadas. 

 Logo após traçar dos objetivos, e de acordo com os resultados coletados, 

guiado pela metodologia de pesquisa quali-quantitativa, observou-se que a escolha 

de um determinado método para a utilização do ensino remoto é de suma 

importância no desenvolvimento não somente dos discentes como também dos 

docentes e de toda a unidade escolar. 

Confirmando a hipótese, a maioria das escolas de ensino médio utilizam o 

mecanismo de coleta e devolução de material impresso, devido à falta de 

infraestrutura tecnológica mínima dos alunos, pelas aulas online. Tendo em conta 

que o processo de ensino e aprendizagem nesse processo é comprometido. 

Contrariando as expectativas, houve poucos casos de desistência (evasão) de 

estudantes nas escolas de ensino médio. 

 Adiante os dados serem coletados e analisados, pôde-se atender ao objetivo 

central do determinado estudo. Logo, inclui-se o destaque no principal momento a 

grande preocupação por parte dos diretores/coordenadores e orientadores em 

amenizar os efeitos da pandemia na comunidade escolar.  

Conclui-se que a partir da análise, muitas escolas de ensino médio optaram 

pelo ensino remoto através da coleta de materiais impressos, onde o professor (a) 
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gerava o conteúdo, a unidade de ensino produzia a impressão e era levada aos 

estudantes que tinham suas residências mais distantes da unidade escolar e os que 

residiam próximos buscavam semanalmente as atividades e devolvem 

posteriormente as já respondidas. 

 Houve sim muita dificuldade por parte das escolas de ensino médio pelo fato 

da grande maioria não possuir uma plataforma para realizar suas atividades. De fato 

algumas possuíam plataformas aleatórias para gerar o ensino todavia muitos dos 

estudantes não possuíam recursos necessários para assistirem às aulas. Todas as 

escolas de ensino médio promovem ações de inclusão para os alunos menos 

favorecidos, porém não foi o suficiente para sanar a totalidades dos problemas. Falta 

de internet, computador, local apropriado para a realização dos estudos foram 

fatores que contribuíram para colidir com o ensino durante a pandemia. A falta de 

incentivo dos pais/responsáveis na educação do aluno foi um ponto a ser 

considerado, acreditaram-se que se houvesse contribuição dos pais/responsáveis a 

educação no ensino remoto estaria em um patamar ainda maior. 

 Contudo, dificuldades foram encontradas durante o desenvolvimento do 

trabalho. A primeira em relação ao questionário muitos ficaram receosos em expor a 

real situação de suas unidades escolares. A disponibilidade foi algo bem recorrente, 

diretores/coordenadores e orientadores são profissionais com a agenda no seu 

quase total, e conseguir um tempo e a disponibilidade não foi uma tarefa fácil. Foram 

pesquisadas escolas de ensino médio em todo Porto Nacional e em regiões 

distantes da cidade como a Escola Família Agrícola (EFA) Porto Nacional em zona 

rural e Escola Estadual Brasil. 

 Levando em conta como trabalho futuro, propõe-se pesquisar como está 

sendo/foi realizado o retorno gradual das aulas presenciais, nessas escolas de 

ensino médio, a fim de se ter uma compreensão mais ampla sobre o assunto. 

 Ao considerar este estudo ter sido realizado com a intenção de analisar como 

está sendo a utilização do ensino remoto nas escolas de ensino médio de Porto 

Nacional, detectando os pontos positivos e negativos, podendo assim alavancar 

ainda mais o ensino aprendizagem mesmo no modo remoto, evitando assim a 

própria evasão e tornando mais dinâmica às aulas. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A - Questionário aplicado ao pesquisado 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

         O (a) senhor (a) está sendo convidado a participar de uma pesquisa 

intitulada: "ENSINO REMOTO NAS ESCOLAS: UMA REALIDADE EM PORTO 

NACIONAL-TO, EM ÉPOCA DE PANDEMIA.". Os participantes do estudo são 

coordenadores e diretores atuantes nas redes públicas e privadas de ensino, que 

serão convidados a responder um questionário estruturado a respeito do ensino 

remoto no contexto da pandemia causada pela Covid-19. A pesquisa teve como 

objetivo principal: identificar e analisar os principais desafios enfrentados pelos 

professores na implementação e manutenção do ensino remoto em meio à situação 

de pandemia. 

O (a) senhor (a) ao aceitar participar da pesquisa deverá: 1) Assinala com “X” o(s) 

devido(s) espaço(s) localizado(s) ao fim deste termo. 2) Responder ao questionário 

impresso. O (a) Senhor (a) não terá despesas e nem será remunerado pela 

participação na pesquisa. Todos os dados obtidos na pesquisa serão utilizados 

exclusivamente com finalidades científicas conforme previsto no consentimento do 

participante. A pesquisa aqui descrita é desenvolvida pelo pesquisador: Sávio Bispo 

Medeiros, estudante do curso de Licenciatura em Computação do Instituto Federal 

do Tocantins - IFTO, responsável pela pesquisa. O (a) senhor (a) poderá se retirar 

do estudo a qualquer momento, sem qualquer necessidade de justificativa. Solicito a 

sua autorização para o uso dessas informações para a produção de TCC e artigos. 

A sua privacidade será mantida através da não identificação do seu nome. Agradeço 

desde já pela colaboração.  

    1. Em qual rede sua escola se enquadra? 

(  )  Estadual 

(  )  Municipal 

(  )  Federal    
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2. Durante o período de Pandemia, qual é/foi o método adotado para a 
realização de atividades remotas na escola? 

( ) Material Impresso (Estudante/responsável coleta material na escola e depois 
devolve) 

(  ) Plataforma via internet (Paga) 

(  ) Plataforma via internet (Disponível/Gratuita) 

(  ) Material Impresso e Plataforma via internet 

(  ) Outro:____________________________________________________________ 

3. Quais os fatores que contribuíram para a escolha do método utilizado na 
escola? (Mais de uma opção) 

[  ] Problemas de infraestrutura na escola 

[  ] Dificuldade de locomoção dos alunos e servidores 

[  ] Dificuldades socioeconômicas dos estudantes 

[  ] Cuidados com os protocolos de distanciamento, etc. (COVID-19) 

[  ] Melhor logística 

[  ] Possibilidade de um melhor ensino aprendizagem 

[  ] Outro. Especificar:__________________________________________________ 

4. Durante a pandemia, em 2020, qual o nível de experiência que a escola 
possuía para coordenar/ministrar aulas remotas? 

(    ) Nenhuma 

(    ) Pouca 

(    ) Regular 

(    ) Muita 

(    ) Não sei responder 

 5. Durante a pandemia, em 2020, a escola possuía recursos necessários 
para coordenação/organização das aulas com acesso remoto? 

(  ) Sim                   (  )  Não     (  )  Não sei responder 

6. Durante a pandemia, em 2020, a escola (servidores) recebeu algum 
treinamento/orientação para realizar os trabalhos com o ensino remoto?  

(  )  Sim  (  )  Não  (  )  Não sei responder 

7. No método adotado pela escola, qual a frequência dos alunos é 
considerada? 

(  )  Menos que na aula presencial       
(  )  Igual na aula presencial                    
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(  )  Mais que na aula presencial           
(  ) Não sei responder 

8. Qual o nível de satisfação, por parte dos servidores, no uso do método 
adotado no ensino remoto? (reuniões, planejamento de aulas, etc). 

(  )  Pouco 

(  )  Bom 

(  )  Muito bom 

(  )  Ótimo 

(  )  Não sei responder 

9. Há casos em que servidores demonstraram níveis de cansaço, estresse, ou 
outros problemas de saúde, durante os trabalhos com Ensino Remoto? 

(  )  Nenhum 

(  )  Pouco 

(  )  Médio 

(  )  Alto 

(  )  Não sei responder 

10. Houve alguma ação inclusiva com alunos que não possuem recursos 
mínimos para o método adotado nas aulas remotas? 

(  )  Sim 

(  )  Não 

(  )  Não sei 

(  )  Se sim, qual(is)? __________________________________________________ 

11. Quais as principais dificuldades encontradas, até então, com a utilização 
do ensino remoto adotado? 

[   ] Falta de acesso à internet e aparelhos eletrônicos em casa. 

[   ] Falta de espaço apropriado para estudo em casa. 

[   ] Falta de incentivo e cobrança por parte dos responsáveis. 

[   ] Falta de motivação e interesse por parte dos alunos. 

[   ] Ausência do professor no dia-a-dia 

[   ] Não acompanhamento dos pais/responsáveis nas atividades de casa 

[   ] Não se adaptou ao método adotado 

[   ] Pouca experiência, no ensino remoto, do docente 

[   ] Outros. 



49 
 

 

12. Você acredita que a interação entre aluno e professor fica prejudicada no 
método adotado? 

(  ) Não            (  ) Sim, pouco       (  ) Sim, muito (  ) Não sei responder 

13. Na sua opinião, indiferente das notas alcançadas pelos alunos, a 
aprendizagem deles no ensino remoto em relação ao ensino presencial, fica: 

(  ) Não prejudicada 

(  ) Pouco prejudicada                                                                          

(  ) Muito prejudicada 

(  ) No mesmo nível 

(  ) Melhor 

(  ) Outro :___________________________________________________________ 

14. Quais os aspectos positivos identificados durante as aulas remotas? 

[  ] Evitar a locomoção dos docentes 

[  ] Maior comodidade 

[  ] Maior tempo para planejamentos 

[  ] Economia de recursos na escola 

[  ] Maior aprendizado por parte dos servidores 

15. O perfil socioeconômico das famílias têm influenciado na aprendizagem 
dos alunos, durante o Ensino Remoto? 

(  ) Não          (  ) Sim, um pouco      (  ) Sim, muito          (   ) Não sei responder 

16. Nesse período pandêmico qual o nível de evasão escolar na sua unidade? 

(  ) Nenhum 

(  ) Pouco 

(  ) Moderado 

(  ) Alto 

(  ) Não sei responder 

17. Você é a favor das aulas remotas (independente do método adotado) 
durante a pandemia do COVID 19? 

(  ) Sim  (  ) Não  (  ) Não sei responder 

18. O que pode/poderia ser melhorado para um melhor processo de ensino 
aprendizagem no método adotado na escola? 

___________________________________________________________________ 


