
 

 

 

FEEDBACK: Tarefa 1  

O feedbeck é o retorno/respostas a partir de uma análise geral feita por cada um dos 
avaliadores em relação à construção e execução de cada tarefa, de acordo com o relatório 
apresentado. 

O objetivo do feedback é para mostrar os pontos forte e fracos de cada resultado obtido, para 
que na próxima tarefa a escola possa evoluir e melhorar na construção e execução da 
atividade. 

 

ESCOLA: EEEB ALMIRANTE BACELAR 

Avaliador 1: A escola poderia ter desenvolvido mais atividades, realizou uma divulgação 
tímida. O sarau poderia ter sido melhor aproveitado. 

Avaliador 2: O tema poderia ter sido melhor abordado, permitindo um melhor envolvimentos 
dos alunos e os demais envolvidos, sem registros fotográficos . 

Avaliador 3: Por falta das fotos das apresentações, não foi possível fazer a avaliação da 
apresentação 

___________________________________________________________________________ 

ESCOLA: EEEM MINUANO 

Avaliador 1: O aproveitamento da atividade foi muito bom. 

Avaliador 2: O tema foi abordado pelos professores de acordo com a proposta, houve 
envolvimento dos alunos, não houve ampla divulgação da atividade e sem registros 
fotográficos 

Avaliador 3: Parabéns aos envolvidos. 

___________________________________________________________________________ 

ESCOLA: EMEF MONTE ALEGRE CAIC 

Avaliador 1: Parabéns pelo envolvimento de professores e alunos nas atividades. 

Avaliador 2: Todas as etapas foram desenvolvidas de acordo com a proposta, apresentando 
envolvimento, planejamento e organização. 

Avaliador 3: Parabéns aos envolvidos. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 
 

 

ESCOLA: EMEF ALBERTO PASQUALINI 

Avaliador 1: Parabéns pela ótima condução do projeto pelos professores. As atividades 
realizadas foram muito interessantes e resultado, com certeza, muito bom. 

Avaliador 2: O tema foi bem abordado e as etapas concluídas de forma plena, ponto positivo 
para o brechó junto as demais atividades do sarau artístico. 

Avaliador 3: Parabéns aos envolvidos. O tema deve ser trabalhado diariamente. 

___________________________________________________________________________ 

ESCOLA: EMEF AMADOR NUNES DA ROCHA 

Avaliador 1: A escola poderia ter realizado outras ações de divulgação. Foi muito interessante 
o envolvimento das turmas na atividade. 

Avaliador 2: O tema foi abordado de acordo com a proposta permitindo um melhor 
desenvolvimento das demais ações do projeto. 

Avaliador 3: Parabéns aos envolvidos. O tema deve ser trabalhado diariamente 

___________________________________________________________________________ 

ESCOLA: EMEF ANITA GARIBALDI 

Avaliador 1: Parabéns pela realização da atividade, pelo envolvimento dos alunos e 
professores. A sugestão da escola é muito bem-vinda! 

Avaliador 2: O tema foi abordado de acordo com a proposta as tarefas recebidas e realizadas 
por alunos com visível envolvimento e interesse observado através dos registros fotográficos. 

Avaliador 3: Parabéns aos envolvidos. O tema deve ser trabalhado diariamente. 

___________________________________________________________________________ 

ESCOLA: EMEF APOLINÁRIO ALVES DOS SANTOS  

Avaliador 1: Parabéns pela realização da tarefa e pela iniciativa de realizar diversas atividades 
para mobilizar os alunos. Muito bom! 

Avaliador 2: O tema foi abordado de acordo com a proposta o desenvolvimento das demais 
ações foram desenvolvidos de forma motivadora e criativa por parte dos alunos e professores. 

Avaliador 3: Parabéns aos envolvidos. O tema deve ser trabalhado diariamente. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 
 

 

ESCOLA: EMEF ARAÇA 

Avaliador 1: A escola poderia ter realizado diversas outras atividades como assistir a um filme 
sobre o tema, redação, teatro, etc. para motivar mais os alunos a participar do sarau. Também 
poderia ter divulgado de outras formas para envolver mais os outros alunos. 

Avaliador 2: Apesar da escola mencionar já tratar do tema abordado o desenvolvimento de 
algumas tarefas não foram exitosos demonstrando que há necessidade de melhor 
engajamento e abordagem de formas criativas para tratar do tema e através dele permitir que 
não apenas o a escola se beneficie mas a comunidade local. 

Avaliador 3: Faltaram as imagens das apresentações. 

___________________________________________________________________________ 

ESCOLA: EMEF CELINA WESTPHALEN WEISSEIMER 

Avaliador 1: Parabéns ao grupo por conseguirem trazer os pais para a escola, pelo 
envolvimento na tarefa e pela realização do sarau com diversas atividades. 

Avaliador 2: O tema foi abordado junto aos alunos, as demais tarefas executadas porém o 
sarau teve um curto tempo de duração. 

Avaliador 3: Explorar mais a divulgação e a apresentação dos trabalhos executados. 

___________________________________________________________________________ 

ESCOLA: EMEF CRISTIANO VIEIRA DA SILVA 

Avaliador 1: Muito boa a percepção dos professores em conectar o tema da atividade à 
história do Quilombo. A organização do evento distribuindo os alunos em eixos de atuação foi 
muito boa. A realização da peça em tão pouco tempo, a organização do evento e a 
possibilidade de se organizar mais outros eventos tendo o aluno como grande organizador foi 
muito interessante. 

Avaliador 2: As tarefas foram todas realizadas de acordo com a proposta porém a divulgação 
poderia ter tido maior alcance. 

Avaliador 3: Parabéns aos envolvidos. O tema deve ser trabalhado diariamente. 

___________________________________________________________________________ 

ESCOLA: EMEF DOM DIOGO DE SOUZA  

Avaliador 1: Muito boa a abordagem dos temas proposta pelos professores. Muito sensível! 
Parabéns a todos! 

Avaliador 2: O tema foi abordado de acordo com a proposta bem como as demais tarefas. 

Avaliador 3: Parabéns aos envolvidos. O tema deve ser trabalhado diariamente. 

___________________________________________________________________________ 

 



 
 

 

ESCOLA: EMEF FARROUPILHA 

Avaliador 1: Parabéns pelo envolvimento de todos! O resultado foi realmente surpreendente e 
muito bom. 

Avaliador 2: O tema foi muito bem abordado assim como as demais tarefas que deram 
andamento a realização do sarau. 

Avaliador 3: Parabéns aos envolvidos. O tema deve ser trabalhado diariamente. 

___________________________________________________________________________ 

ESCOLA: EMEF FREI PACÍFICO  

Avaliador 1: Parabéns por conseguirem envolver os pais nas atividades. A tarefa teve um ótimo 
aproveitamento pela escola. 

Avaliador 2: O tema foi abordado de acordo com a proposta e a troca entre comunidade e 
escola se mostrou muito positiva. 

Avaliador 3: Parabéns aos envolvidos. O tema deve ser trabalhado diariamente. 

___________________________________________________________________________ 

ESCOLA: EMEF GUERREIRO LIMA  

Avaliador 1: Excelente o aproveitamento da tarefa! Sobre apresentar a dança/teatralizada no 
palco do Galera Curtição: as escolas terão 5 minutos para apresentações. 

Avaliador 2: O tema foi abordado de acordo com a proposta e foram utilizadas diversas formas 
criativas de desenvolver as etapas até a realização do sarau. 

Avaliador 3: Parabéns aos envolvidos. O tema deve ser trabalhado diariamente. 

___________________________________________________________________________ 

ESCOLA: EMEF HUMBERTO DE CAMPOS  

Avaliador 1: Não ficou clara como se deu a divulgação. Parabéns pelo aproveitamento da 
tarefa. 

Avaliador 2: O tema foi abordado em todas as etapas de forma positiva . 

Avaliador 3: Parabéns aos envolvidos. O tema deve ser trabalhado diariamente. 

___________________________________________________________________________ 

ESCOLA: EMEF JARDIM OUTEIRAL  

Avaliador 1: Parabéns! Muito bom o envolvimento de todos na realização da tarefa. 

Avaliador 2: O tema foi apresentado de acordo com a proposta, de forma ampla e criativa. 

Avaliador 3: Parabéns aos envolvidos. O tema deve ser trabalhado diariamente. 

___________________________________________________________________________ 



 
 

 

ESCOLA: EMEF JARDIM VIAMAR  

Avaliador 1: Parabéns pelo envolvimento na execução da tarefa. Muito bom ver os resultados 
positivos alcançados. 

Avaliador 2: O tema foi apresentado de acordo com a proposta, de forma ampla. 

Avaliador 3: Parabéns aos envolvidos. O tema deve ser trabalhado diariamente. 

___________________________________________________________________________ 

ESCOLA: EMEF JERÔNIMO PORTO  

Avaliador 1: Parabéns pela organização das atividades e pela realização da tarefa! O resultado 
ficou muito bom. 

Avaliador 2: O tema foi apresentado de acordo com a proposta. 

Avaliador 3: Parabéns aos envolvidos. O tema deve ser trabalhado diariamente. 

___________________________________________________________________________ 

ESCOLA: EMEF JOSÉ LOUREIRO DA SILVA  

Avaliador 1: Parabéns pelo resultado obtido com a realização da tarefa. 

Avaliador 2: O tema foi apresentado de acordo com a proposta, de forma ampla e criativa e 
acompanhado de registros fotográficos. 

Avaliador 3: Parabéns aos envolvidos. O tema deve ser trabalhado diariamente. 

___________________________________________________________________________ 

ESCOLA: EMEF MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO 

Avaliador 1: Parabéns pela realização da tarefa. 

Avaliador 2: O tema foi apresentado de acordo com a proposta, de forma ampla e criativa. 

Avaliador 3: Parabéns aos envolvidos. O tema deve ser trabalhado diariamente. 

___________________________________________________________________________ 

ESCOLA: EMEF MONTEIRO LOBATO 

Avaliador 1: Parabéns pela realização da tarefa com tanto empenho. 

Avaliador 2: O tema foi apresentado de acordo com a proposta. 

Avaliador 3: Parabéns aos envolvidos. O tema deve ser trabalhado diariamente. 

___________________________________________________________________________ 

 

 



 
 

 

ESCOLA: EMEF NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  

Avaliador 1: Parabéns pela realização da tarefa e pelos resultados alcançados. Que trabalhos 
enriquecedores como estes continuem a ser desenvolvidos na escola. 

Avaliador 2: O tema foi apresentado de acordo com a proposta, de forma ampla e criativa 

Avaliador 3: Parabéns aos envolvidos. O tema deve ser trabalhado diariamente. 

___________________________________________________________________________ 

ESCOLA: EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA  

Avaliador 1: Muito bom terem iniciado a tarefa explicando o que é o projeto Galera Curtição. 
Iniciativas como esta promove a discussão e a reflexão da comunidade escolar. Parabéns pela 
realização da tarefa. 

Avaliador 2: O tema foi apresentado de acordo com a proposta, de forma ampla e criativa 
trazendo várias linguagens no sarau.. 

Avaliador 3: Explorar mais com imagens das apresentações. 

___________________________________________________________________________ 

ESCOLA: EMEF OLÍMPIO COELHO DE OLIVEIRA 

Avaliador 1: A escola poderia ter realizado mais atividades junto com os alunos como 
apresentação de filmes, etc. 

Avaliador 2: O tema foi apresentado de acordo com a proposta, 

Avaliador 3: Parabéns aos envolvidos. O tema deve ser trabalhado diariamente 

___________________________________________________________________________ 

ESCOLA: EMEF PAULO FREIRE  

Avaliador 1: A escola poderia ter proposto mais atividades antes do sarau e também atividades 
artísticas no sarau envolvendo o tema proposto. Muito bom que trouxe familiares para 
participar do evento. 

Avaliador 2: O tema foi apresentado de acordo com a proposta. 

Avaliador 3: Parabéns aos envolvidos. O tema deve ser trabalhado diariamente 

___________________________________________________________________________ 

ESCOLA: EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS  

Avaliador 1: Muito bom a escola utilizar o formato de Gincana para promover o envolvimento 
dos alunos. 

Avaliador 2: O tema não foi apresentado de acordo com a proposta, de forma que no lugar do 
sarau foi realizado um gincana. 

Avaliador 3: Parabéns aos envolvidos. O tema deve ser trabalhado diariamente. 



 
 

 

ESCOLA: EMEF QUATORE DE SETEMBRO  

Avaliador 1: Que bom que os alunos gostaram e querem mais saraus na escola. É 
importantíssimo promover a reflexão de temas como estes na escola. Parabéns pela realização 
da atividade. 

Avaliador 2: O tema foi apresentado de acordo com a proposta, apresentando variações muito 
criativas na execução do sarau. 

Avaliador 3: Parabéns aos envolvidos. O tema deve ser trabalhado diariamente. 

___________________________________________________________________________ 

ESCOLA: EMEF RECANTO DA LAGOA   

Avaliador 1: A escola poderia ter proposto atividades diferentes para a construção do sarau 
como apresentação de um vídeo, etc. Também poderiam ter sido exploradas outras atividades 
artísticas. Mas a atividade foi bem realizada e espera-se que trabalhos como estes continuem 
promovendo a reflexão e o diálogo na escola. 

Avaliador 2: O tema poderia ter sido melhor aproveitado e as demais tarefas também. 

Avaliador 3: Explorar a divulgação das imagens das apresentações executadas. 

___________________________________________________________________________ 

ESCOLA: EMEF RESIDENCIAL FIGUEIRA  

Avaliador 1: Muito bom que o tema foi tratado com apresentações de fatos reais. Talvez a 
escola pudesse ter trabalhado mais com outras atividades como música, filmes, etc. para 
sensibilizar ainda mais os alunos sobre o tema. Parabéns pela conclusão da tarefa. 

Avaliador 2: O tema foi apresentado de acordo com a proposta, criativo e envolvente. 

Avaliador 3: Parabéns aos envolvidos. O tema deve ser trabalhado diariamente. 

___________________________________________________________________________ 

ESCOLA: EMEF RICARDO FAICKER NUNES  

Avaliador 1: Muito bom que a escola possui projetos próprios que são trabalhados com os 
alunos. Muito importante estabelecer a conexão entre o conteúdo dos projetos existentes e a 
tarefa proposta. 

Avaliador 2: O tema foi apresentado de acordo com a proposta, de forma ampla e criativa. 

Avaliador 3: Parabéns aos envolvidos. O tema deve ser trabalhado diariamente. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



 
 

 

ESCOLA: EMEF SANTA CECÍLIA  

Avaliador 1: Parabéns pela realização da tarefa. Muito bom ver uma escola empenhada em 
proporcionar experiências e ensinamentos tão importantes para nossos jovens. 

Avaliador 2: O tema foi apresentado de acordo com a proposta. 

Avaliador 3: Parabéns aos envolvidos. O tema deve ser trabalhado diariamente. 

___________________________________________________________________________ 

ESCOLA: EMEF SÃO JORGE   

Avaliador 1: Muito bom ver o envolvimento de todos na escola. Que esta experiência seja 
realizada novamente com o alunos. 

Avaliador 2: O tema foi apresentado de acordo com a proposta. 

Avaliador 3: Parabéns aos envolvidos. O tema deve ser trabalhado diariamente. 

___________________________________________________________________________ 

ESCOLA: EMEF SÃO TOMÉ  

Avaliador 1: Parabéns pela realização da tarefa. A escola só tem a ganhar quando consegue 
realizar atividades deste tipo. 

Avaliador 2: O tema poderia ter sido melhor aproveitado . 

Avaliador 3: Parabéns aos envolvidos. O tema deve ser trabalhado diariamente. 

___________________________________________________________________________ 

ESCOLA: EMEF SARGENTO MANOEL RAYMUNDO SOARES  

Avaliador 1: Parabéns pelo envolvimento da escola com o tema da atividade. São experiências 
como estas que enriquecem a vida de muitos jovens. 

Avaliador 2: O tema foi apresentado de acordo com a proposta. 

Avaliador 3: Parabéns aos envolvidos. O tema deve ser trabalhado diariamente. 

___________________________________________________________________________ 

ESCOLA: EMEF VINTE DE SETEMBRO  

Avaliador 1: Parabéns pela realização da tarefa! Esperamos que a escola continue estimular 
seus alunos a aprofundarem seus conhecimentos neste tema tão sensível e importante para 
todos. 

Avaliador 2: O tema foi apresentado de acordo com a proposta. 

Avaliador 3: Parabéns aos envolvidos. O tema deve ser trabalhado diariamente. 

___________________________________________________________________________ 



 
 

 

ESCOLA: EMEF ZEFERINO LOPES DE CASTRO 

Avaliador 1: Parabéns ao empenho e dedicação de todos para concluir a tarefa. Esperamos que 
a escola continue a realizar atividades como esta. 

Avaliador 2: O tema foi apresentado de acordo com a proposta, houve falta de registro 

Avaliador 3: Parabéns aos envolvidos. O tema deve ser trabalhado diariamente. 

 


