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CONHECER

PARA MELHORAR
O papel da escola é algo que está em constante transformação, sobretudo
num contexto em que diversos paradigmas surgem e põem em xeque
os fundamentos mais básicos. Diante disso, um questionamento que se
coloca é como atender, de maneira eficiente, às expectativas de todos os
sujeitos que atuam no contexto escolar: alunos, responsáveis, professores e
gestores?
O início da resolução desse dilema fundamental é ouvir, de modo
sistemático e objetivo, os principais anseios da comunidade escolar e utilizar
essas informações estrategicamente, no intuito de corresponder cada vez
mais às demandas atuais.

OBJETIVOS

1

AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL
TEM O INTUITO DE...

Conhecer o que a comunidade escolar pensa a respeito de sua
instituição. Dessa maneira, fornece uma base importante para
planejar, priorizar e implementar ações que aprimorem a relação
escola-comunidade, estimulando os laços afetivos, o rendimento
acadêmico e, por consequência, o resultado financeiro da instituição.



Valorizar o que
ENCANTA

Quais são os diferenciais de sua escola?
A comunidade a recomenda para outras
pessoas? Como anda o marketing "boca
a boca"?

Facilitar o
PLANEJAMENTO
Sempre podemos melhorar, mas por
onde começar? Os esforços e recursos
devem ser distribuídos ou concentrados?



Diagnosticar
PROBLEMAS

Quais são as expectativas da comunidade?
Há algo importante que não tem recebido
a atenção necessária?

Ganhar
TEMPO
Qual ação deve ser priorizada? Quando
iniciar cada uma delas? O que pode
esperar? O que é urgente?

Avaliação Institucional
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VISÃO GERAL

VISÃO GERAL DO

PROCESSO

2

A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL É REALIZADA EM 3
ETAPAS
O processo é dividido em 3 grandes etapas sequenciais e interdependentes:
pré-aplicação, aplicação e pós-aplicação. Nas páginas seguintes, cada uma
delas será mais bem detalhada.







PRÉ-APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

PÓS-APLICAÇÃO

A pré-aplicação é constituída
de 3 fases:

A aplicação possui 2 fases e
um processo de controle:

A pós-aplicação é executada
em 2 fases:

• Adesão;
• Inscrição e

• Liberação de acesso aos
questionários;

• Processamento dos dados
coletados e

• Divulgação de pré-aplicação.

• Coleta de respostas;

• Entrega de relatórios online.

• Controle de engajamento e
estímulo à participação.
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NOSSO CRONOGRAMA
Datas limites

Início

Encerramento

Etapa

15/jul

16/ago

Cadastro de gestores, professores e visualizadores

19/ago

23/ago

Mobilização - Divulgação no colégio

26/ago

06/set

Aplicação dos questionários

30/set

-

Liberação dos resultados

O período de mobilização é muito importante, bem como o acompanhamento
de engajamento e participação. Seu colégio só terá os resultados
disponibilizados na plataforma se possuir um engajamento mínimo de 80%.
A plataforma funciona de modo mobile também, então não é preciso utilizar o
laboratório para aplicação da avaliação - é possível que ela aconteça em aulas
vagas e outros momentos. Nossa recomendação é sempre que o colégio
aplique junto ao aluno para acompanhar se eles respondem e, assim, aumentar
o engajamento.

Avaliação Institucional
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PRÉ-APLICAÇÃO

3

PRÉ-APLICAÇÃO
VAMOS COMEÇAR!

A pré-aplicação é um momento crucial para o bom andamento do processo.
Com orientações simples, os gestores podem utilizar as ferramentas
disponíveis e obter resultados que vão impactar diretamente as decisões
estratégicas da instituição.

PERFIS DE USUÁRIOS

na plataforma de administração

A plataforma de administração será usada para o cadastramento de
alunos, professores e gestores. Veja a descrição dos perfis e, na página
seguinte, o procedimento para cadastrar alunos, professores e gestores.



ALUNO

Estudante matriculado regularmente nas turmas existentes na escola. Ao
finalizar o preenchimento do questionário, é possível optar por se identificar
ou manter o anonimato na pesquisa.



RESPONSÁVEL

Pessoa cadastrada junto à escola como responsável pedagógico por um ou
mais alunos regularmente matriculados.



PROFESSOR

Profissional docente que ministra aulas regularmente em pelo menos uma
disciplina, para uma ou mais turmas.



GESTOR

Liderança responsável por gerir equipes ou departamentos pedagógicos na
instituição escolar. Conforme a estrutura organizacional, poderá haver mais
de um profissional com esse perfil.



DIRETOR

Esse perfil comportará apenas um usuário que será responsável pelo
fornecimento dos dados dos participantes da pesquisa, terá acesso à adesão
dos participantes e andamento da pesquisa.

Avaliação Institucional
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PRÉ-APLICAÇÃO

INSCRIÇÃO DE USUÁRIOS
na plataforma de administração

1.

Acesse a plataforma e insira o login e senha fornecidos.

INSTITUCIONALSFB.EVOLUCIONAL.COM.BR

2.

3.

10

A página te direcionará para a interface abaixo, onde você começará
a imprimir cartas convite individuais aos alunos inscritos, basta clicar
em “alunos” na área “visualizar cadastros e gerar convites”. Nas cartas
convite estão contidas informações sobre a avaliação.

Você tem as opções de “IMPRIMIR TODOS OS CONVITES ALUNOS”
e “IMPRIMIR TODOS OS CONVITES PAIS”, ou ainda, pode optar por
selecionar a impressão individualmente, clicando no ícone de impressão
por aluno.
Avaliação Institucional



Note que há dois ícones de impressão para cada aluno inscrito, que são referentes aos
convites do aluno e dos respectivos pais.

4.


5.

Para cadastrar os professores selecione o item 2 “cadastro
professores” na página principal “home”.

de

Esta página pode sempre ser acessada clicando no canto superior direito. Caso a opção
de “cadastro de professores” não estiver habilitada, aperte F5 no seu computador para
destravar a opção.

A página te direcionará até a interface abaixo. Em seguida clique na
aba “Novo professor”.

Avaliação Institucional
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PRÉ-APLICAÇÃO

6.

7.

12

Cadastre o professor da instituição que irá realizar a avaliação,
selecionando o “nome” e “apelido”

Selecione a disciplina, série e turma que o professor leciona. Clicar em
revisar mudança e após isso clicar confirmar edição.

Avaliação Institucional

8.

9.



Você também pode imprimir as cartas convite para os professores,
selecionando a opção “professores” na área “visualizar cadastros e
gerar convites”. Nas cartas convite estão contidas informações sobre
a avaliação.

Por fim, o cadastro dos gestores. Selecione o item 3 “cadastro de
gestores”.

Caso a opção de “cadastro de gestores” não estiver habilitada, aperte f5 no seu
computador para destravar a opção.

Avaliação Institucional
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PRÉ-APLICAÇÃO

10. Clique em “Novo gestor”, e informe o “nome”, “apelido” e “cargo” para

cadastro do gestor que participará da avaliação. Após realizar todos os
cadastros, basta clicar em finalizar cadastro de gestores e confirmar
se realizou todos os cadastros.
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Em seguida cadastre os visualizadores, deste modo quando
os resultados forem disponibilizados eles já possuirão
acesso.

1.

Volte para a tela inicial e clique em Visualizadores para cadastrar novos
visualizadores:

Avaliação Institucional

15

Na tela que será exibida, clique em Novo Visualizador:

Preencha os campos indicados e em seguida selecione salvar:

16
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PERFIS DOS VISUALIZADORES
Direção
Tem permissão para visualizar todas as categorias de relatórios.
Gestor Pedagógico
Tem permissão para visualizar todas as categorias de relatórios.
Gestor Administrativo
Tem permissão para visualizar somente relatórios relacionados
a Atendimento, Logística e estrutura, Satisfação, Censo Aluno,
Equipe pedagógica, Eventos, Extracurricular e Relatórios de NPS.
Gestor de Marketing
Tem permissão para visualizar somente relatórios relacionados a
Atendimento, Capacitação, Censo Aluno, Eventos, Extracurricular,
Logística e estrutura, Relatórios de NPS e Satisfação.

PRONTO!
Você terminou a fase de cadastro da Avaliação Institucional. Confira nas
próximas páginas o modelo das cartas convite que serão impressas
para comunicação.

Avaliação Institucional
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PRÉ-APLICAÇÃO

MODELO DE CARTA CONVITE - ALUNO
com login e senha

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Prezado(a) aluno(a),
NEWTON MACHADO DE ASSIS

Gostaríamos de saber sua opinião sobre aspectos importantes da nossa unidade, por
isso, convidamos você a participar da Avaliação Institucional.
São questões elaboradas a fim de construir um diagnóstico do ensino, da estrutura e
do atendimento da nossa instituição.
Seu ponto de vista e sua percepção do dia a dia da nossa escola são fundamentais
para esse processo, que tem como objetivo o desenvolvimento constante e a construção
de um ambiente ainda mais motivador e direcionado ao seu sucesso pessoal e acadêmico.

O preenchimento de cada
questionário leva, em média,

50
minutos

e será feito de maneira
totalmente anônima.

Período de preenchimento
de

07/08
à

12/08

Para acessar os questionários, siga os seguintes passos:
Acesse o site:
institucionalsfb.evolucional.com.br

Digite seu código pessoal
123456789

Muito obrigado,
COLÉGIO MODELO
NOME: NEWTON MACHADO DE ASSIS
SÉRIE: 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
TURMA: B
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MODELO DE CARTA CONVITE - RESPONSÁVEL
com login e senha

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Prezado(a) responsável,

Priorizando o desenvolvimento contínuo e o relacionamento entre comunidade e
escola, convidamos você para participar de nossa Avaliação Institucional.
Esta avaliação é uma importante ferramenta para que conheçamos o ponto de vista e
as expectativas da comunidade escolar acerca dos aspectos pedagógicos, estruturais e de
relacionamento da nossa instituição. Esse diagnóstico servirá de indicativo para que ações
estratégicas de melhoria sejam executadas.
Sua participação é fundamental para que nossos esforços estejam direcionados ao
pleno desenvolvimento humano e acadêmico de cada um de nossos alunos.

O preenchimento de cada
questionário leva, em média,

50
minutos

e será feito de maneira
totalmente anônima.

Período de preenchimento
de

07/08
à

12/08

Para acessar os questionários, siga os seguintes passos:
Acesse o site:
institucionalsfb.evolucional.com.br

Digite seu código pessoal
123456789

Muito obrigado,
COLÉGIO MODELO
RESPONSÁVEL PELO ALUNO: NEWTON MACHADO DE ASSIS
SÉRIE: 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
TURMA: B

Avaliação Institucional
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PRÉ-APLICAÇÃO

MODELO DE CARTA CONVITE - PROFESSOR
com login e senha

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Prezado(a) professor(a),

Priorizando o desenvolvimento contínuo e o relacionamento entre comunidade e
escola, convidamos você para participar de nossa Avaliação Institucional.
É uma importante ferramenta para que conheçamos o ponto de vista e as
expectativas da comunidade escolar acerca dos aspectos pedagógicos, estruturais e de
relacionamento da nossa instituição. Esse diagnóstico servirá de indicativo para que ações
estratégicas de melhoria sejam executadas.
Sua participação é fundamental para que nossos esforços estejam direcionados à
construção de um ambiente mais propício ao desenvolvimento constante e aprimoramento
de todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.

O preenchimento de cada
questionário leva, em média,

50
minutos

e será feito de maneira
totalmente anônima.

Período de preenchimento
de

07/08
à

12/08

Para acessar os questionários, siga os seguintes passos:
Acesse o site:
institucionalsfb.evolucional.com.br

Digite seu código pessoal
123456789

Muito obrigado,
COLÉGIO MODELO
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MODELO DE CARTA CONVITE - GESTOR
com login e senha

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Prezado(a) gestor(a),

Priorizando o desenvolvimento contínuo e o relacionamento entre comunidade e
escola, convidamos você para participar da nossa Avaliação Institucional.
É uma importante ferramenta para que conheçamos o ponto de vista e as
expectativas da comunidade escolar acerca dos aspectos pedagógicos, estruturais e de
relacionamento da nossa instituição. Esse diagnóstico servirá de indicativo para que ações
estratégicas de melhoria sejam executadas.
Sua participação é fundamental para que nossos esforços estejam direcionados à
construção de um ambiente mais propício ao desenvolvimento constante e aprimoramento
de todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.

O preenchimento de cada
questionário leva, em média,

50
minutos

e será feito de maneira
totalmente anônima.

Período de preenchimento
de

07/08
à

12/08

Para acessar os questionários, siga os seguintes passos:
Acesse o site:
institucionalsfb.evolucional.com.br

Digite seu código pessoal
123456789

Muito obrigado,
COLÉGIO MODELO

Avaliação Institucional
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4

APLICAÇÃO
TODOS COLABORANDO!

ACESSO AOS QUESTIONÁRIOS

O acesso aos questionários será feito pelo site:
institucionalsfb.evolucional.com.br sendo que o usuário deverá usar
o login e senha encaminhados. É essencial que durante o período de
captação das respostas, os gestores atuem de modo que se estimule
todos os participantes, para que o processo obtenha o sucesso esperado.

QUESTIONÁRIOS
Os questionários da Avaliação Institucional abordam diversos aspectos
que, analisados em conjunto, contribuirão para a construção de um
diagnóstico preciso das necessidades de aprimoramento da escola e
também identificará as áreas de excelência da instituição.
Os questionários estão hospedados em uma plataforma que permite o
acesso e preenchimento com qualquer tipo de dispositivo (computador,
aparelho celular e tablet) e sistema operacional (Windows, IOS, Linux,
Android etc.).

TIPOS DE QUESTÕES
Para uma pesquisa de sucesso, é fundamental que as questões sejam
redigidas de forma clara e o processo de respostas seja intuitivo. Por isso,
limitamos a quantidade de estilos de perguntas para que os usuários
se familiarizem rapidamente com o questionário e tenham uma boa
experiência ao preenchê-lo.
NOTA DE
1 A 10

NOTA DE
1A4

CAMPO
NUMÉRICO

MÚLTIPLA
ESCOLHA

CAMPO DE
COMENTÁRIO

Usada
apenas para
a indicação
do NPS (Net
Promoter
Score)

Usada na
maior parte
das perguntas
para medir
frequência ou
pertinência.

Usado para
coletar dados
quantitativos.

Usado quando
há um leque
de opções que
não pode ser
traduzido por
uma nota.

Usado para
manifestações
livres,
permitindo o
detalhamento
de opiniões.



Em todas as perguntas é possível emitir comentários livres.
Avaliação Institucional
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COMO ACESSAR OS QUESTIONÁRIOS
usando a plataforma na web

1.

Utilizando o login e senha recebidos na carta convite (alunos,
responsáveis, professores e gestores), o usuário deverá acessar
INSTITUCIONALSFB.EVOLUCIONAL.COM.BR

2.
3.

24

O participante cadastrado poderá responder ao questionário. Em cada
uma das perguntas, há a opção de inserir comentários livres.
Ao encerrar o questionário, o usuário poderá optar por entregá-lo de
maneira anônima ou identificada. Após o envio final, ele não poderá
mais ser acessado ou ter as respostas editadas.

COMO CONTROLAR A ADESÃO

Acompanhe on line quem respondeu à pesquisa

O sucesso da pesquisa depende da representatividade da amostra
coletada, por isso o painel de monitoramento é uma parte extremamente
importante da Avaliação Institucional.
O usuário responsável pelo fornecimento dos dados dos participantes
terá acesso à evolução das adesões, vendo cada um que finalizou o
processo. No entanto, por se tratar de uma pesquisa sigilosa, não será
possível acessar as respostas às questões. A instituição apenas terá
acesso aos relatórios com os dados compilados.

Avaliação Institucional
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PÓS-APLICAÇÃO
OLHANDO PARA O ESPELHO!

OS RESULTADOS SERÃO ACESSADOS DIGITALMENTE

Encerrado o período de coleta de questionários, ocorrerá o processamento
dos resultados e, na data prevista no cronograma, serão divulgados os
relatórios por meio de nossa plataforma na web.

PÓS-APLICAÇÃO

RELATÓRIOS FINAIS
O resultado da pesquisa

O resultado da avaliação institucional é um conjunto de 11 relatórios, cada
um versando sobre um dos aspectos da relação da comunidade (alunos,
responsáveis, professores e gestores) com a escola. Essa organização facilita
a compreensão e colabora para o planejamento de ações de melhoria.

1.

NPS
(Net Promoter Score): índice utilizado por grandes corporações
(como Apple, Disney, Mastercard e Harvard) para medir fidelidade de
clientes e a geração de propaganda “boca a boca”. É uma metodologia
desenvolvida pelo consultor Fred Reichheld e divulgada pela Harvard
Business Review. Trata-se da diferença percentual entre marketing
espontâneo positivo e negativo em relação à instituição.

2.

Satisfação
Mostra os valores dados a perguntas sobre aspectos subjetivos dos
alunos e responsáveis a respeito da escola, buscando estabelecer
parâmetros para uma verificação dos laços afetivos da família com a
instituição.

3.

Atendimento
Mede a satisfação da comunidade com o atendimento que recebem
de todos os profissionais da escola, da portaria à equipe de gestão, e
também com os seus canais de comunicação.

4.

Censo Aluno
Nesse relatório são medidas variáveis socioeconômicas das famílias.

Avaliação Institucional
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PÓS-APLICAÇÃO

5.

Logística e estrutura
Compilação de informações sobre os meios de transporte utilizados pela
comunidade escolar e sobre as condições de conforto e conservação
dos vários ambientes da escola.

6.

Ensino-aprendizagem
São avaliadas variáveis pedagógicas. Neste relatório consta a avaliação
da equipe docente, de professores e de gestores a respeito dos alunos,
além de métricas a respeito da percepção dos profissionais quanto aos
estudantes com déficit de aprendizagem.

7.

Recursos didáticos
Neste relatório constam informação sobre a percepção acerca dos
recursos utilizados pelo corpo docente.

8.

Extracurricular
São compiladas informações sobre as atividades extracurriculares dos
alunos, que são praticadas no ambiente escolar e fora dele.

9.

Eventos
Traz a avalição da comunidade quanto aos diferentes eventos
promovidos no ambiente escolar.

10. Equipe pedagógica
Traz um grande leque de informações sobre a composição da equipe
pedagógica (professores e gestores), sobre o relacionamento entre os
membros, formação acadêmica, participação no processo decisório,
entre outros dados.

28
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11. Capacitação
Faz um retrato das atividades de capacitação que envolvem a equipe
pedagógica, promovidas pela escola ou individualmente.

ANEXO A

QUESTÕES PARA
ALUNOS

30
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ANEXO A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De 0 a 10, qual a chance de você indicar essa escola para um amigo?
Há quantos anos você estuda nesta escola?
Você sente satisfação em estudar nesta escola?
O que motiva você a ir para a escola?
Quantas horas, em média, por dia você se dedica ao estudo fora de
sala de aula?
Seus responsáveis participam da sua rotina de estudos?
Qual nível você atribuiria para a sua sala de aula, considerando
conservação, limpeza e conforto?
Qual nível você atribuiria à qualidade dos equipamentos de apoio
pedagógico (projetores, computadores e afins)?
Qual nível você atribuiria aos banheiros da escola, considerando
conservação, limpeza e conforto?

10. Qual nível você atribuiria à área destinada aos alunos nos intervalos,
considerando conservação, limpeza e conforto?

11. Qual nível você atribuiria à cantina da escola, considerando conservação,
limpeza e conforto?

12. Qual nível você atribuiria às instalações esportivas da escola (quadra,
campo, piscina), considerando conservação, limpeza e conforto?

13. Como você se desloca para a escola?
14. Quais são as atividades extracurriculares que você frequenta fora da
escola?

15. Qual nível você atribuiria à qualidade dos eventos promovidos pela
escola neste e no último ano?

Avaliação Institucional

31

16. A frequência com que a escola proporciona atividades artísticas é
suficiente para você?

17. A frequência com que a escola proporciona atividades esportivas é
suficiente para você?

18. Você tem acesso à internet banda larga na sua casa?
19. De 0 a 10, qual a chance de você indicar o material didático que utiliza
para um amigo?

20. O material didático é claro nas explicações?
21. O material didático é útil para preparar-se para as avaliações?

32
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ANEXO B

QUESTÕES PARA
RESPONSÁVEIS
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ANEXO B

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De 0 a 10, qual a chance de você indicar essa escola para um amigo?
O aluno sob sua responsabilidade retorna feliz para casa após as aulas?
Qual nível você atribuiria ao ensino oferecido pela escola?
Qual nível você atribuiria à formação para a cidadania (valores, ética)
oferecida pela escola?
Qual fator foi o mais relevante para que você optasse pela matrícula
nesta escola?
Qual nível você atribuiria ao atendimento oferecido por coordenadores,
orientadores ou diretores da escola?
Qual nível você atribuiria ao atendimento oferecido pelos professores?
Qual nível você atribuiria ao atendimento oferecido pelos profissionais
da portaria?
Qual nível você atribuiria ao atendimento oferecido pelos profissionais
administrativos (recepção, secretaria, biblioteca etc.)?

10. Qual nível você atribuiria aos canais de comunicação com a escola e
sua eficiência?

11. Com que frequência você participa de interações como os outros
responsáveis da mesma turma?

12. Qual nível

você atribuiria à recepção da escola, considerando
conservação, limpeza e conforto?

13. Qual nível você atribuiria às outras instalações da escola, considerando
conservação?

14. Qual nível você atribuiria à segurança para o estudante na escola?
15. Qual nível você atribuiria à dinâmica nos horários de entrada e saída no
período de aula?

Avaliação Institucional
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16. Qual nível você atribuiria à qualidade dos eventos promovidos pela
escola neste e no último ano?

17. Qual nível você atribuiria ao serviço oferecido pela escola comparado
ao seu investimento?

18. De 0 a 10, qual a chance de você indicar o sistema de ensino usado na
escola para um amigo?
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De 0 a 10, qual a chance de você indicar essa escola para um amigo
matricular o filho?
Qual nível você atribuiria à sala dos professores, considerando
conservação, limpeza e conforto?
Qual nível você atribuiria às salas de aula, considerando os equipamentos
nela instalados?
Qual nível você atribuiria ao atendimento oferecido pela equipe de apoio
pedagógico (monitores, inspetores de alunos etc.)?
Qual nível você atribuiria ao atendimento oferecido pelos profissionais
administrativos (recepção, secretaria, biblioteca etc.)?
O cronograma de aulas permite o nível de aprofundamento necessário e
que as dúvidas dos alunos sejam tratadas adequadamente em sala de
aula?
Seu planejamento de aulas inclui a utilização de estratégias diferenciadas?
O intervalo entre a aplicação de provas e entregas de notas na secretaria
é adequado?
Com qual frequência os alunos que você recebe no início do ano
estão aptos a novos conteúdos, sem a necessidade de atividades de
nivelamento?

10. Qual nível você atribuiria à disciplina dos alunos em aula?
11. Qual nível você atribuiria à receptividade dos alunos a
estratégias didáticas diferenciadas?

aulas com

12. Qual nível você atribuiria à participação dos responsáveis de seus alunos
quanto ao acompanhamento pedagógico do cotidiano escolar?
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13. Em

sua avaliação, com que frequência os possíveis problemas de
aprendizagem dos alunos estão relacionados ao desinteresse dele pela
escola?

14. Em

sua avaliação, com que frequência os possíveis problemas de
aprendizagem dos alunos estão relacionados à falta de apoio familiar?

15. Em

sua avaliação, com que frequência os possíveis problemas de
aprendizagem dos alunos estão relacionados a algum tipo de déficit
cognitivo?

16. Em

sua avaliação, com que frequência os possíveis problemas de
aprendizagem dos alunos estão relacionados a estratégias pedagógicas
inadequadas?

17.

Considerando todas as escolas em que leciona, quantas horas semanais
são dedicadas a atividades extraclasse (formação, estudo, planejamento,
produção de recursos didáticos)?

18. Durante os últimos dois anos, com que frequência você participou de
atividades de desenvolvimento profissional?

19. A equipe de gestão é aberta ao diálogo e demonstra companheirismo?
20. Seus colegas professores são abertos ao diálogo e demonstram
companheirismo?

21. Com que frequência você tem a sensação de ter feito um excelente
trabalho em sala de aula?

22. De 0 a 10, qual a chance de você indicar o sistema de ensino usado na
escola para um amigo adotar em sua escola?

23. Com que frequência você pede que seus alunos consultem o material
didático durante as aulas?

24. Qual nível você atribuiria para a precisão conceitual do material didático
do sistema de Ensino usado na escola?

38

Avaliação Institucional

ANEXO C

25. Qual nível você atribuiria para a flexibilidade do material didático
do sistema de ensino para permitir a utilização de estratégias
diversificadas para enriquecer a aula?
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40

Avaliação Institucional

ANEXO D

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

De 0 a 10, qual a chance de você indicar essa escola para um amigo?
Qual fator foi o mais relevante para que os responsáveis optassem
pela matrícula nesta escola?
Qual nível você atribuiria em relação ao serviço oferecido pela escola
comparado ao investimento feito pelos responsáveis?
Qual nível você atribuiria para as instalações da escola, considerando
conservação, limpeza e conforto?
Qual nível você atribuiria para a sala dos professores, considerando
conservação, limpeza e conforto?
Qual nível você atribuiria para as salas de aula, considerando
conservação, limpeza e conforto?
Qual nível você atribuiria para a recepção, considerando conservação,
limpeza e conforto?
Qual nível você atribuiria para a qualidade dos equipamentos de apoio
pedagógico (projetores, computadores e afins)?
Qual nível você atribuiria ao atendimento oferecido pelos
coordenadores, orientadores ou diretores da escola?

Qual nível você atribuiria ao atendimento oferecido pelos profissionais
administrativos (recepção, secretaria, biblioteca etc.)?
Qual nível você atribuiria ao ambiente de segurança para o estudante
na escola?
Qual nível você atribuiria à dinâmica nos horários de entrada e saída
no período de aula?
Qual nível você atribuiria à qualidade dos eventos promovidos pela
escola neste ano e no último?
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
42

Qual nível você atribuiria ao site e às publicações das redes sociais da
escola?
Você recebe devolutivas das avaliações externas executadas pela
escola?
Como você se desloca para a escola?
Qual segmento exige a maior parte de sua dedicação?
Em qual segmento prefere atuar?
Qual sua função?
Seu superior imediato é aberto ao diálogo e demonstra
companheirismo?
Com que frequência você tem autonomia para determinar a contratação
e demissão de professores?

Com que frequência você tem a sensação de ter feito um excelente
trabalho?
Você se reúne individualmente com os professores?
Qual nível você atribuiria à disciplina dos alunos em sala de aula?
Qual nível você atribuiria à receptividade dos alunos às aulas com
estratégias didáticas diferenciadas?
Qual nível você atribuiria à participação dos responsáveis de seus
alunos quanto ao acompanhamento pedagógico do cotidiano
escolar?
Em sua avaliação, com que frequência os possíveis problemas de
aprendizagem dos alunos estão relacionados ao desinteresse deles
pela escola?
Em sua avaliação, com que frequência os possíveis problemas de
aprendizagem dos alunos estão relacionados à falta de apoio familiar?
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Em sua avaliação, com que frequência os possíveis problemas de
aprendizagem dos alunos estão relacionados a prováveis distúrbios
de aprendizagem?
Em sua avaliação, com que frequência os possíveis problemas
de aprendizagem dos alunos estão relacionados a estratégias
pedagógicas inadequadas?
De 0 a 10, qual a chance de você indicar o SISTEMA DE ENSINO para
um amigo adotar em sua escola?
Qual nível você atribuiria para a precisão conceitual do material
didático do Sistema de Ensino?
Qual nível você atribuiria para a flexibilidade do material didático
do Sistema de Ensino para permitir a utilização de estratégias
diversificadas para enriquecer a aula?
Você recebe devolutivas das avaliações externas executadas pela
escola?
Qual nível você atribuiria para o atendimento pela assessoria
pedagógica do Sistema de Ensino
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