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Seguem as orientações de como reorganizar o formulário de registro de frequência: 

Passo 1. O criador do formulário deverá abri-lo para edição e excluir a questão ações pedagógicas 

clicando no ícone da lixeira 

 

 

Passo 2. Adicionar a pergunta “Componente Curricular/ Campo de experiência” e na caixa de seleção 

acionar a opção “parágrafo”. Nesta questão os professores polivalentes (Ed. Infantil e Ensino 

Fundamental) devem elencar quais os campos de experiência ou componentes curriculares contemplados 

no dia, como por exemplo matemática, ciências etc. Neste mesmo campo os Professores Especialistas 

devem relatar brevemente o conteúdo trabalhado e os professores readaptados ou com restrições, as 

tarefas correlatas ao cargo que realizaram no auxílio às aulas remotas. Marcar também como pergunta 

obrigatória. 

 



 

Passo 3. Adicionar a questão de múltipla escolha “Atendimento e interação com o aluno realizado por 

meio de”, listar as opções que seguem na imagem: 

 

 

Passo 4. Adicionar mais duas questões, desta vez com resposta curta, nas quais os docentes deverão 

relatar brevemente as atividades realizadas em H.A. e em H.T.P.C. 

 

 

  

1.Selecione a opção “caixas 

de seleção” 

2.Preencha com a pergunta  

3.Crie as opções as conforme 

segue:  

o Plataforma Google Sala 

de aula 

o Aplicativo de mensagem 

o Plataforma e aplicativo 

 



Passo 5: A questão criada para observações deverá ser mantida como opção de não obrigatória. 

 

 

A mudança no questionário será realizada automaticamente, não havendo assim, a necessidade 

de ser reencaminhado aos docentes. 

 

 

  

  



MONITORAMENTO DOS REGISTROS 

Volte à página inicial do Google Forms e abra o formulário que você criou clicando no menu e 

selecionando o drive do e-mail utilizado para a criação do formulário: 

 

 

 

 

 

Clique no formulário desejado: 

 



Em seguida em “Respostas” e no símbolo “ + ” no canto superior direito de seu questionário. Ele 

irá gerar uma planilha descritiva com todas as respostas que ficará arquivada no seu drive e mesmo que 

as respostas do questionário sejam apagadas semanalmente, a planilha continuará sendo alimentada. 

 

 

 

 


