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Participou de aula online?
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Sobre a Leitura e Escrita
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Fazer aula online Fazer atividades em casa

No meu caso, esperava ter 
mais interação social e 

estimulação em ambiente 
adequado

Fazer aula online, de qualquer 
forma o rendimento caiu muito

ficar sem aulas atrapalhou 
muito o processo de 

aprendizado

difícil porque não tem ajuda e 
não tem como pagar uma 

professoras particular para 
ajudar

achei bem difícil ser professora 
mas, valeu a pena ensinei e 

aprendi também o que pude

o cansaço das crianças e a 
dispersão e também eu como 
mãe ficar presa ao horário de 

aula dela

Na idade que ela esta foi bem 
fácil, nada difícil acompanha-la 

com apostila apesar de que, 
sempre na hora da tarefa fica 

"dodoi".

Ficar sem aula
a questão das aulas não serem 

acessíveis, não terem apoio 
visual

A dificuldade foram as duas 
opções

fazer tarefas em casa Ficar sem aula e desempregada Difícil
conhece o alfabeto, escreve 

copiando as letras da 
datilologia em LIBRAS

tive muito dificuldades, a 
criança dizia que acabou 

escola, não forcei a "barra" 
tudo foi dificil,  não ter aula, 

dar aula em casa, fazer 
trabalho

Fazer a atividade com a criança

a escola manda tarefas, mas 
segundo a mãe não 

corresponde porque o primeiro 
esta muito avançado e estava 

com muita dificuldade, ensinar 
em casa sem apoio

a  professora do AEE ajuda 
muito

O mais dfícil foi conseguir 
manter a atenção do Miguel 

durante os momentos que era 
pra assistir a aula, ele gosta 
mais de fazer as atividades

fazer as tarefas em casa
a falta de interação com 

coleguinhas
a quebra da rotina. Ficar sem ir 

a escola foi difícil no início

aulas remotas

Fazer aula online, porque a 
rotina ficou exaustiva não só 

para as crianças como também 
para os pais

Manter a rotina para as 
atividades das crianças e o 

home office

Manter a rotina para as 
atividades das crianças e o 

home office
Tudo 

Acho que tudo um pouco, 
principalmente pela questão da 

falta de organização e da 
dinâmica da aula online

O que você achou mais difícil neste período? 



A criança faz fonoterapia

Sim Não Sem Resposta
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Ficou sem fonoterapia na pandemia?

Sim Não em branco



Sobre a fonoaudiologia: 
A terapeuta é especializada? 
Estava sem a profissional de acompanhamento?
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