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Porque avaliar?

A avaliação ou a checagem (Ciclo 
PDCA) é fundamental para a melhora 
contínua dos “processos e para resolver 
problemas. Ela envolve testar 
sistematicamente possíveis soluções, 
avaliar os resultados e implementar os 
que são mostrados para funcionar”.



Metodologia



Metodologia proposta

Dados objetivos e escalonados

Para os dados numéricos e objetivos foram usados 

gráficos gerados automaticamente pela ferramenta 

de coleta (Google Forms),  que se baseiam na escala 

de Linkert, no qual vários enunciados respondem de 

forma conjunta à concordância ou discordância 

sobre algum tema específico (GIL, 1999).

Questões escritas e discursivas

Para as questões abertas, nas quais era necessária 

uma resposta por escrito, todas as respostas foram 

agrupados num “único texto” representativo da 

análise institucional e foram transformados em 

nuvem de palavras (BARDIN, 2011; BAUER, 2011).



Amostragem

A população (total da amostra) de famílias que 
poderiam responder os formulários eram 212, no 
entanto apenas 17 famílias (amostra) 
responderam.

Para uma avaliação com um grau de 90% de 

confiança e uma margem de erro de 5% espera-se 

uma amostra de 119 famílias.

Pesquisas amostrais com valores referenciais 

superiores a 90% de confiança e 5% de margem de 

erro, podem não representar a realidade. 



Percentual de resposta entre os turnos



Gráficos baseados na escala 
de Linkert (GIL, 1999)



Questões sobre as propostas pedagógicas e 
curriculares, reconhecimento da importância da 
identidade pessoal dos alunos, suas famílias, 
docentes e outros profissionais, da identidade 
da unidade educacional e da inclusão como 
direito das crianças com deficiência e/ou 
necessidades educativas especiais



As propostas pedagógicas desenvolvidas nos grupos do NDI 
contemplam princípios éticos, políticos e estéticos de forma que:

1 (5,9%)

1 (6,3%)



Da ludicidade e da diversidade...

1 (5,9%)

1 (5,9%)





...responsáveis pelas crianças, possibilitando a presença de um...

As propostas pedagógicas do NDI desenvolvidas nos grupos consideram que o trabalho ali 
desenvolvido é complementar à ação da família, e a interação entre as duas instâncias é 
essencial para um trabalho de qualidade.

1 (5,9%)

1 (5,9%)



1 (5,9%)

1 (5,9%)

1 (5,9%)



1 (6,3%)



... contra discriminação de gênero, etnia, opção religiosa, de 
indivíduos com deficiência e/ou necessidades educativas 
especiais ou diante de composições familiares...

As propostas pedagógicas explicitam o reconhecimento da importância da identidade 
pessoal dos alunos, suas famílias, docentes e outros profissionais e a identidade de cada 
unidade educacional nos vários contextos em que se situem.

1 (5,9%)

1 (5,9%)



...cegueira ou distúrbio acentuado...

As propostas pedagógicas do NDI consideram a inclusão como direito das crianças 
com deficiência e/ou necessidades educativas especiais, contemplando:

...que apresentam deficiência...

1 (6,3%)

1 (6,3%)





Questões sobre a Direção e a 
Coordenação Pedagógica



...matriculadas, quanto...

... na avaliação...

1 (5,9%)



1 (5,9%)

1 (5,9%)



1 (5,9%)



1 (6,3%)

1 (6,3%)



Espaços, materiais e equipamentos 
presentes no NDI que destinam-se, às 
necessidades das famílias e/ou 
responsáveis pelas crianças 
matriculadas e dos profissionais que 
nela trabalham



1 (6,3%)

1 (5,9%)





Colegiado









1 (5,9%)







Como você avalia o período em que 
todas as atividades presenciais 
estavam suspensas e as atividades 
pedagógicas estavam ocorrendo em 
forma de aproximação virtual 
(BARDIN, 2011; BAUER, 2011)





Como você avalia o retorno 
semipresencial no 
NDI?(BARDIN, 2011; BAUER, 
2011)





Avaliação dos Setores, feita 
pelas famílias 























Serviço terceirizado















Muito obrigado!


