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RESUMO 

 

Esta pesquisa propõe a implementação de um programa de autoavaliação 
institucional no âmbito da Escola de Educação Básica Dom Orlando Dotti, vinculada 
à rede pública estadual da cidade de Caçador, Santa Catarina. O suporte teórico para 
discutir os princípios, objetivos, finalidades e aspectos metodológicos da 
autoavaliação institucional nas escolas de Educação Básica baseou-se, 
principalmente, nos trabalhos sobre este tema desenvolvidos por Heloísa Lück (2012), 
Mary Ângela Teixeira Brandalise (2010) e Cleide Pereira Oliveira (2013). A 
metodologia adotada no estudo caracteriza-se pela pesquisa teórico-metodológica, 
centrada na pesquisa-ação e apoiada na pesquisa documental. Tendo como 
referência as abordagens qualitativa e quantitativa, os dados foram coletados em 
documentos da instituição pesquisada e por meio de um questionário, aplicado a 587 
sujeitos. A seleção dos referidos sujeitos foi realizada por meio da amostragem 
estratificada, condição que possibilitou a participação de representantes de seis 
segmentos da comunidade escolar interna e externa.  A articulação entre 
conhecimentos construídos a partir da prática da autoavaliação da escola e os 
conhecimentos do campo da teoria da avaliação institucional permitiram contextualizar 
os limites e as possibilidades desta ação no cotidiano escolar. Além do diagnóstico da 
realidade da escola, a pesquisa possibilitou a definição de etapas que possibilitam a 
realização de um processo de autoavaliação participativa e a disponibilização de um 
instrumento de autoavaliação que poderá ser utilizado sistematicamente pela escola.  
 
Palavras-chaves: Educação Básica. Autoavaliação Institucional. Gestão 

Democrática. Escola Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research proposes the implementation of an institutional self - assessment 
program within the Dom Orlando Dotti School of Basic Education, linked to the state 
public network of the city of Caçador, Santa Catarina. The theoretical support to 
discuss the principles, objectives, aims and methodological aspects of institutional self-
assessment in primary schools was based mainly on the work on this topic developed 
by Heloísa Lück (2012), Mary Ângela Teixeira Brandalise (2010) and Cleide Page 1 
The methodology adopted in the study is characterized by theoretical-methodological 
research, focused on action research and supported by documentary research. Based 
on qualitative and quantitative approaches, the data were collected in documents of 
the institution researched and through a questionnaire, applied to 587 subjects. The 
selection of these subjects was made through stratified sampling, a condition that 
allowed the participation of representatives of six segments of the internal and external 
school community. The articulation between knowledge built from the practice of the 
school's self-assessment and the knowledge of the field of the theory of the institutional 
evaluation allowed to contextualize the limits and the possibilities of this action in the 
school routine. Besides the diagnosis of the reality of the school, the research made 
possible the definition of stages that allow the realization of a participatory self-
assessment process and the provision of a self-assessment tool that can be used 
systematically by the school. 
 

Keywords: Basic education. Institutional self-assessment. Democratic management. 

Public school. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente as escolas são avaliadas externamente apenas por sistemas de 

avaliação educacional que monitoram o desempenho escolar dos estudantes da 

Educação Básica por meio da aplicação de provas padronizadas. Estas visam aferir o 

nível de domínio dos conteúdos em determinadas disciplinas ou campos do saber, e 

que vieram a influenciar na gestão dos sistemas de ensino e das próprias escolas.  

Porém, os resultados do sistema de avaliação externa podem vir a conformar o que 

se ensina nas escolas, potencializando, assim, o poder dos testes de rendimento. 

Nem sempre bons índices alcançados através dos alunos supõem qualidade na 

educação, pois esta vai além da apropriação de determinados conteúdos. 

 A avaliação do desempenho dos estudantes é apenas uma das dimensões na 

autoavaliação educacional, por isso a necessidade de um processo mais abrangente 

que traduza toda a realidade escolar. O foco no formato adotado atualmente no 

contexto brasileiro pela avaliação do desempenho escolar não traz melhorias efetivas 

às escolas, uma vez que tem como ponto principal o rendimento do estudante e não 

a perspectiva de melhoria do sistema e do espaço educacional. 

Por isso, a contribuição social desta pesquisa é colaborar para a promoção da 

autoavaliação institucional na Educação Básica, oferecendo não um modelo a ser 

seguido, mas um modo de fazê-la respeitando as características próprias de cada 

instituição, a sua cultura, a sua autonomia pedagógica e didática, tendo em conta que 

a autoavaliação institucional articula a questão da busca pela qualidade educativa, a 

serviço de um projeto democrático de escola, que seja viável e estimulante para a 

apropriação e construção do conhecimento e a formação do sujeito social.  

 

Nesse sentido, a avaliação deve ser promovida como expressão de gestão 
democrática, participativa, transparente e justa, como condições sem as 
quais se torna um instrumento de mera verificação e descrição formal de 
dados e informações que, dessa forma ganham dimensão e significado 
burocrático, em vez de características pedagógicas, de caráter transformador 
(LÜCK, 2012, p. 33). 

 

E para tal  a Escola de Educação Básica Dom Orlando Dotti se propôs a ser 

voluntária a instaurar um programa de autoavaliação que esteja a serviço de todos os 

alunos, ou seja, a serviço de um projeto de gestão democrática de escola, perspectiva 

esta que não se coaduna com práticas que tenham como alvo a discriminação, a 
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premiação ou a punição, em decorrência dos resultados da avaliação, mas antes que 

possa contribuir à construção e à consolidação da cidadania em seu sentido pleno, 

que vai além do direito de votar e ser votado.  

O objetivo principal deste instrumento é o de contribuir para que a comunidade 

escolar da E.E.B. Dom Orlando Dotti se engaje na luta pela melhoria da qualidade de 

ensino da escola. Nesse sentido, pode ser útil compartilhar a avaliação com a 

Secretaria de Educação local, contribuindo com a disseminação do conhecimento às 

demais unidades escolares da rede, não somente do Município, mas também do 

Estado.  

Em um segundo plano, mas não menos importante, esta proposta de 

autoavaliação pretende ser uma fonte de pesquisa para outras instituições de 

educação básica que desejem realizá-la, mas que ainda não tenham o conhecimento 

necessário para a sua implementação. Esta pesquisa traduz a realização de dois 

objetivos, primeiro o de oferecer um referencial para todas as escolas de Educação 

Básica, trazendo informações importantes para a construção de uma autoavaliação, 

ao mesmo tempo que apresenta o produto dessa pesquisa como fonte de informações 

para a realização de um plano de ação da E.E.B. Dom Orlando Dotti para sanar as 

deficiências apontadas pela autoavaliação. 

A busca de informações para a realização desta pesquisa foi decorrente de três 

fontes: a primeira como fonte primária, através da pesquisa bibliográfica que serviu de 

suporte para a organização e execução do projeto, em seguida a pesquisa documental 

que consistiu em investigar os registros de planejamento, organização e 

funcionamento da escola. E a terceira, a pesquisa-ação propriamente dita que 

forneceram dados através de questionários que foram aplicados, cuja seleção dos  

sujeitos foi realizada por meio da amostragem estratificada, condição que possibilitou 

a participação de representantes de seis segmentos da comunidade escolar interna e 

externa. As informações relativas às características sociais, econômicas e culturais 

das famílias dos alunos já haviam sido pesquisadas pela instituição no final do ano de 

2016 e entendemos que seria redundante pesquisar novamente em tão curto prazo. 

A pesquisa começa realizando uma abordagem da autoavaliação na educação 

superior e em seguida apresenta o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica (SINAEB). Na sequência enfatiza o papel da autoavaliação na educação 

básica, tecendo comentários sobre a função social da escola e a gestão democrática. 

Em seguida procura identificar os pressupostos e princípios necessários para 
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implantação da mesma na escola de educação básica. Posteriormente define as 

etapas para implementação e por último apresenta a práxis da autoavaliação 

institucional na escola Dom Orlando Dotti.  

Em relação ao processo de construção da autoavaliação pretendida, além das 

necessidades levantadas na escola, foram consideradas contribuições de autores que 

desenvolveram estudos precedentes. Entre eles, Brandalise (2010, p. 95-96) que nos 

indicou um direcionamento para a construção do plano de autoavaliação, 

considerando-o em três etapas: 

a) Preparação das condições para o desenvolvimento do processo de 

autoavaliação: 

- constituição de um grupo que assumirá a realização da avaliação; Neste caso, 

a gestão da escola optou em delegar esta função para a pesquisadora e seu 

orientador, devido à inexperiência da escola no processo e a imparcialidade dos 

propositores. 

- envolvimento de toda a comunidade escolar; 

- envolvimento de um agente externo, com experiência em avaliação, que possa 

contribuir e oferecer credibilidade ao processo; 

 b) Organização de um plano inicial de autoavaliação, considerando-se:  

 - a definição dos eixos e dimensões a avaliar: o objeto de avaliação e as 

questões que se deseja investigar; 

  - a metodologia que será aplicada; 

  - a seleção de instrumentos e fontes para a coleta das informações; 

  - escolha dos processos de coleta, organização e análise dos dados; 

  - definição sobre a forma de discussão dos resultados e recomendações. 

No contexto das abordagens são apresentadas as metodologias utilizadas na 

pesquisa. O primeiro passo foi identificar as especificidades da Escola Dom Orlando 

Dotti; sendo apresentadas as características próprias da E.E.B Dom Orlando Dotti, o 

perfil dos estudantes e de suas famílias, do corpo docente e o relato da história desta 

Instituição. Em seguida foram identificados quais aspectos a comunidade escolar 

considerou relevantes avaliar. Depois foram descritos o processo de implantação da 

autoavaliação proposto e seus resultados.  No mesmo conjunto de informações é 

apresentado o relatório desta autoavaliação. Nele são encontradas as matrizes das 

dimensões avaliadas dentro de cada eixo da gestão escolar, indicando as categorias 

de análise, as fontes e a metodologia utilizada na pesquisa. Ainda na matriz de 
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avaliação são indicados os critérios para análise, os quais são avaliados de acordo 

com uma escala indicativa. 

Em seguida vem os resultados da avaliação de cada descritor, que neste caso, 

foram avaliados após a análise de documentos e do tratamento dos dados coletados 

por meio de questionários. Estes dados foram tratados por meio do Programa Drive e 

sistematizados pela pesquisadora com apoio de seu orientador. Lembrando que o 

ideal é a formação de uma equipe avaliadora para efetivar a autoavaliação. 

 A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – (CAPES) 

Fundação do Ministério da Educação – determinou, por meio da Portaria Normativa 

nº 17/200, determina que o trabalho final do programa de Mestrado deva ser sempre 

vinculado a problemas reais da área de atuação do profissional-aluno. Por isso, a 

pesquisa traz um projeto de implantação de autoavaliação institucional, a fim de que 

este produto proporcione informações de ordem prática para os profissionais que 

pretendam utilizá-las, seja para aprofundar seu conhecimento, seja para usar como 

referência na construção de outras autoavaliações. Podendo a autoavaliação na 

Educação Básica ser uma prática sistemática de avaliação nas redes públicas. 

No caso da avaliação na E.E.B. Dom Orlando Dotti, os resultados serão 

comunicados à comunidade escolar em assembleia específica, cabendo à escola a 

decisão de repassá-los ou não a órgãos oficiais. A decisão de utilizar os indicadores e 

de compartilhar os resultados da avaliação é da escola, e sua adesão a iniciativas 

coletivas é voluntária.  

A autoavaliação está indissociada da avaliação institucional. A autoavaliação da 

escola é um processo que deve se fazer presente não só em sala de aula entre 

professores e alunos ou entre gestores e professores, mas, entre todos os sujeitos 

envolvidos no processo educativo. A constituição dos conselhos escolares, 

embasados pela ótica da gestão partilhada, tem esse papel de envolver a comunidade 

escolar na participação de avaliação da escola. É uma proposta de avaliação reflexiva, 

sem a intenção de punir ou constranger, indo em  busca de resultados e soluções para 

o crescimento mútuo e contínuo. Quando a escola se organiza para construir um 

processo de avaliação institucional ela está se autoavaliando e, por consequência, 

está buscando a sua qualidade. Quando a escola se organiza para construir um 

processo de avaliação institucional, a partir do planejamento participativo, ela conecta 

de forma substantiva gestão democrática com avaliação.   



1 A AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA: DA ORIGEM À 

ATUALIDADE 

  

 O presente capítulo tem o propósito de apresentar, de forma sintética, como se 

efetiva o desenvolvimento da avaliação institucional. Para isso reporta os primeiros 

movimentos de reflexão sobre o tema que ocorreram dentro das próprias 

universidades, passa pelas formas de interferência do Estado, chegando ao 

estabelecimento das normas atuais de avaliação definidas pelo Governo Federal 

Brasileiro.  

  

1.1 A AUTOAVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

  

 No que se relaciona à avaliação no âmbito das instituições de educação superior, 

vive-se o resultado de um processo histórico construído ao longo dos últimos vinte 

anos em estreita relação com outros movimentos sociais. 

  

As primeiras discussões sobre Avaliação Institucional no Brasil 
tiveram início por volta de 1982 (na vigência da Lei 5.540, que 
fixava as normas de organização e de funcionamento da 
Educação Superior e sua articulação com a escola de Ensino 
Médio), por iniciativa da Associação Nacional de Docentes da 
Educação Superior – Andes -, que propunha a criação de um 
padrão de qualidade único para as universidades. Assim seria 
desenvolvido um Programa de Avaliação da Reforma 
Universitária (RISTOFF apud SANCHES, 2012, p. 36). 

 

        A partir daquele momento ocorreram alguns movimentos em prol da avaliação 

do ensino superior. Em 1983, foi criado o Programa de Avaliação da Reforma 

Universitária (PARU), que vigeu por apenas três anos. Em 1986, novos movimentos 

trouxeram à tona discussões sobre avaliação da educação superior e em 1987 a 

Secretaria de Educação Superior do  Ministério da Educação e Cultura (SESU-MEC) 

promoveu um encontro internacional de avaliação da Educação Superior.  

 

A década de 90, porém, é o período que marca o auge das 
discussões, ao seguir uma tendência, influenciada pelas ações 
governamentais, já em crescimento na Europa e Estados 
Unidos, quando suas universidades começaram a praticar a 
Avaliação Institucional e a teorizar sobre essa prática (DIAS 
SOBRINHO apud SANCHES, 2012, p. 37). 
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Em 1993 foi criado oficialmente o Programa de Avaliação Institucional das 

Universidades Brasileiras (PAIUB), que segundo Sanches (2012, p. 38) tinha como 

objetivos rever e aperfeiçoar o projeto acadêmico e sociopolítico das instituições. 

A efetivação da avaliação como instrumento de gestão com vistas às metas e 

políticas no sistema de ensino, concretizou-se mediante o Decreto Federal nº 5.773 

(BRASIL, 2006), que estabeleceu procedimentos para o processo de avaliação dos 

cursos e das Instituições de Educação Superior, com predominância de indicadores 

de desempenho global.  

Esse Decreto promoveu uma ampla reorganização do sistema de avaliação da 

Educação Superior, ajustando, inclusive, os mecanismos avaliativos anteriormente 

existentes. Tal medida modificou o cenário universitário, uma vez que o Exame 

Nacional de Cursos forçou as Instituições de Educação Superior a ter uma 

preocupação maior com a qualidade de seus cursos e com a qualificação do corpo 

docente. 

Para as Instituições de Educação Superior, a Avaliação Institucional está 

prevista na Lei Federal nº 9394/96, artigo 9º, inciso VII, segundo a qual “A União 

incumbir-se-á de assegurar processo nacional de avaliação das Instituições de 

Educação Superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade 

sobre esse nível de ensino” (BRASIL, 1996). 

Atualmente, a Avaliação Institucional está norteada pela Lei nº 10.861, de 14 de 

abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), e, entre seus objetivos, procura integrar as dimensões das avaliações 

internas e externas. A Avaliação das Instituições de Ensino Superior (Avalies) é o 

núcleo de referência e articulação do Sinaes, que é composto de duas etapas: 

autoavaliação e avaliação externa. A autoavaliação é desenvolvida e coordenada pela 

própria Instituição de Ensino Superior (IES) através de sua Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), enquanto a avaliação externa é realizada seguindo as diretrizes 

estabelecidas pela Comissão Nacional de Avaliação (Conae) e realizada por 

comissões selecionadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) para esse fim.   

Cabe destacar aqui que à medida que o Sistema de Avaliação Institucional foi 

sendo construído, fomos influenciados por contribuições norte-americanas e 

europeias. Do processo norte-americano, duas modalidades de avaliação que 

encontraram terreno fértil, dadas as suas características de controle e legitimação 
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(DIAS SOBRINHO apud SANCHES, 2003, p. 39) são: “assessment” e “acountability”, 

que são modalidades que se mostram eficientes no sentido de atender às novas 

organizações de cultura gerencial, que objetivam lucro e competividade, maximizando 

a eficiência e a produtividade, sendo, por isso mesmo, preferidas por governos e por 

agências financeiras.  Já na Europa a 

Declaração de Bolonha, um compromisso firmado em 1999 por 46 países, é 
o fenômeno mais expressivo de internacionalização que hoje ocorre na 
Europa e talvez mesmo no mundo inteiro. Os principais objetivos desse 
programa são: adaptar os currículos às demandas e às características do 
mercado de trabalho, promover a flexibilidade, transferência e 
reconhecimento de créditos e títulos, permitindo maior mobilidade estudantil, 
e tornar mais atrativa a educação superior no mercado global, levando a uma 
Europa mais competitiva em relação ao resto do mundo e, principalmente, 
em relação aos Estados Unidos, China e Japão. (VERHINE & FREITAS, 
2012). 

 

 Como o sistema educativo é mantido pela ordem econômica, onde valores como 

produtividade, qualidade e eficiência estão acima da construção da identidade 

humana, abrindo espaços para o ideal liberalista do estado-mínimo, a lógica de 

mercado e seus interesses passam a ter primazia sobre a formação humana, 

alimentando um frenesi consumista e consequentemente levando ao individualismo, 

à busca desenfreada do lucro em detrimento do social e do que é comum.   

 

Em Mészáros, educar não é a mera transferência de conhecimentos, mas sim 

conscientização e testemunho de vida. É construir, liberar o ser humano das 

cadeias do determinismo neoliberal, reconhecendo que a história é um campo 

aberto de possibilidades (MÉSZÁROS, 2005, p. 13). 

 

 Cabe então à ação educativa entender que a transformação da educação 

somente pode ser acionada a partir da compreensão da função social da escola, que 

ao fazer a escolha pelo novo paradigma, pode inverter o viés financeiro pela lógica de 

mercado - que considera o outro como número, estatística, para o viés fundamentado 

no respeito ao ser humano e na equidade - que considera o outro como sujeito, 

consciente de seus direitos, deveres e diversidade. O Sinaes, de acordo com o que 

determina a Lei Federal nº 10.861/2004, desenvolve a avaliação do ensino superior 

utilizando três instrumentos: 

• Avaliação das Instituições de Ensino Superior (Avalies); 

• Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG); 
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• Avaliação do Desempenho dos Estudantes - Exame Nacional de Avaliação 

do Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

 Nessa ótica o Brasil criou procedimentos como: Indicadores Globais de 

Desempenho, Exame Nacional de Cursos (ENC), Comissão de Especialistas para 

avaliação das condições de ofertas dos cursos de Graduação e Avaliação Institucional 

Interna (BRASIL, 1996). O objetivo maior do SINAES é avaliar as instituições, os 

cursos e o desempenho dos estudantes. 

 Atualmente, a proposta avaliativa que substitui o ENC (Provão), é o Exame 

Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE), instituído em 2004, que é uma 

avaliação integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES) e, como tal, com uma proposta dinâmica sustentada por constante 

aperfeiçoamento.  

 A Autoavaliação Institucional, ou avaliação interna, segundo documento do INEP 

(2004), se desenvolve em três etapas sequenciais, a saber: 

1ª etapa – Preparação: constituição da Comissão Própria de Avaliação (CPA), 

sensibilização e elaboração do projeto de avaliação. 

        2ª etapa – Desenvolvimento: ações, levantamento de dados e informações e 

análise das informações (relatórios parciais). 

  3ª etapa – Consolidação: relatório, divulgação e balanço crítico. 

  A avaliação externa, segundo o Inep (2006, p. 14), “[..] constitui-se de bases de 

informações quantitativas e qualitativas”. As quantitativas se valem de informações 

prestadas pela Instituição referentes à infraestrutura e aos recursos humanos, já as 

informações qualitativas são constituídas através das análises dos dados obtidos por 

meio de dez dimensões definidas pela Lei do Sinaes, que norteiam os componentes 

do instrumento de avaliação, que é a referência para a avaliação externa. O 

instrumento é o mesmo para todas as instituições, mas é flexível de acordo com as 

particularidades de cada IES.  

E por último, a Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG). Esta se utiliza de 

instrumentos e procedimentos que incluem a visita de comissões externas às 

Instituições de Ensino Superior, chamadas visitas in loco. São comissões designadas 

pelo Inep (2006), por um instrumento único que contempla três categorias a serem 

avaliadas: organização didático-pedagógica; corpo docente, discente e técnico-

administrativo e por último, as instalações físicas. Cada uma destas categorias é 
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composta por um grupo de indicadores e estes são compostos por indicadores 

específicos que norteiam o caminho para a qualidade. 

 

1.2 A CRIAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

 

 A Lei nº 13.005/2014, de 25 de junho de 2014, que estabelece o Plano Nacional 

de Educação (PNE), prevê no seu artigo 11 o desenvolvimento de um Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica (SINAEB), o que seria um dos avanços 

no cumprimento das metas do PNE, mas que acabou não se concretizando, já que a 

portaria que instituía este Sistema, de 5 de maio de 2016, ainda no governo Dilma, 

acabou sendo revogada pelo ministro da Educação Mendonça Filho, em agosto do 

mesmo ano. 

Não por acaso, esta proposta de SINAEB joga luz sobre a promoção da 
autoavaliação institucional, em que o protagonismo das unidades escolares 
é considerado uma ação indispensável. Isso significa que é necessário 
estimular que as escolas desenvolvam instâncias, em seu interior, capazes 
de se apropriarem criticamente das informações produzidas pelas avaliações 
externas e, cotejando-as com sua própria avaliação institucional, reflitam com 
maturidade, embasamento e serenidade as mudanças necessárias para a 
melhoria de seus processos e para o alcance de seus objetivos (Portaria do 
SINAEB1, 2016, p. 32).  

 

 Buscando superar as “concepções e práticas avaliativas centradas quase 

exclusivamente no desempenho dos estudantes no âmbito dos testes em larga 

escala”, o SINAEB tinha como objetivo “estabelecer processos avaliativos mais 

amplos, participativos e diversificados, que forneçam subsídios para a formulação e a 

melhoria das políticas mais inclusivas e equitativas e contribuições para o 

aprimoramento das demandas sociais por direitos. ” (BRASIL, 2014) 

 As diretrizes e dimensões que constavam da portaria que criava o Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Básica (SINAEB) 2016 eram as seguintes: 
  

                                            

1 A Portaria do MEC nº 369 de maio de 2016 que instituía o Sistema Nacional de Avaliação Básica foi 
revogada em agosto do mesmo ano.  

DIRETRIZ DIMENSÃO 

Universalização do Atendimento 
Escolar 

- Acesso e permanência 
- Trajetória 
- Infraestrutura 

Melhoria da Qualidade do 
Aprendizado 

- Aprendizagem 
- Práticas pedagógicas 
- Ambiente educativo 

Comentado [MZ1]: (2016) 

Comentado [MZ2]: Falta título do quadro e fonte 
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 Infelizmente, com a revogação da portaria que criava o SINAEB deixamos de dar 

um passo no avanço de melhorias para a educação no Brasil. Porém, não justifica 

dispensar a autoavaliação na escola, ao contrário, as escolas, sem tempo, devem 

seguir o exemplo da Escola Dom Orlando Dotti em perseguir o objetivo de fazer uma 

educação de excelência e para tal, a avaliação institucional consiste numa ferramenta 

primordial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formação para o trabalho e cidadania 

Valorização dos Profissionais 
da Educação 

- Formação inicial e continuada 
- Carreira e remuneração 
- Satisfação profissional 

Gestão Democrática - Financiamento 
- Planejamento e gestão 
- Participação 

Superação das Desigualdades 
Profissionais 

- Inclusão e equidade 
- Direitos humanos, diversidade e diferença 
- Contexto Socioeconômico e Espacial 
-Intersetorialidade e Sustentabilidade 



2 O PAPEL DA AUTOAVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

        

Para planejar o futuro de uma escola é necessário ter um ponto de partida. Mas 

todo planejamento começa a partir de um diagnóstico consistente. E um diagnóstico 

consistente se adquire através do autoconhecimento, daí a necessidade da 

autoavaliação institucional. Só é possível planejar de forma alinhada às expectativas 

da escola quando se tem informações disponíveis sobre ela.   

 

Sabe-se que hoje as escolas constituem a unidade elementar dos sistemas 
educativos. No entanto, normalmente não há uma avaliação interna 
sistemática dos processos de trabalho que nela ocorrem e da qualidade 
educativa, porque elas funcionam independentemente de seu êxito. A cada 
dia, a cada ano letivo repetem-se as mesmas rotinas, as mesmas tarefas, 
sem que se saiba muito bem por que e para quê (BRANDALISE, 2010, p. 71). 
 

         

        Pela percepção de Brandalise (2010) a análise dos resultados dos alunos pode 

ser um indicativo da realidade complexa que é a escola, mas não possibilita a sua 

compreensão global, pois nela estão inseridos diversos aspectos que fazem parte do 

cotidiano escolar. Compreender o espaço institucional é uma necessidade que pode 

ser disponibilizada pela avaliação do funcionamento das escolas. 

 

A primeira característica chocante no funcionamento actual das escolas é o 
seu caráter cego. As outras instituições interrogam-se periodicamente sobre 
elas próprias, refletindo coletivamente em instâncias qualificadas sobre o seu 
funcionamento. Esta prática é desconhecida nos estabelecimentos de ensino. 
E estamos de tal modo habituados a este funcionamento ‘às cegas’ que já 
nem sequer damos por ele (PROST apud NÓVOA, 1999, p. 36).     
 

        Promover a autoavaliação na escola envolve, contudo, um conjunto de esforços 

e cuidados que demandam tempo precioso em educação. Aliás, é comum ouvir nas 

escolas a afirmação de que não se avalia por falta de tempo. No entanto, a prática 

demonstra que os ganhos desse esforço resultam em benefícios para o 

desenvolvimento da qualidade do ensino, como se verá a seguir, e que, quando esse 

trabalho é realizado com todos os cuidados necessários e as intenções corretas do 

ponto de vista educacional, os resultados compensam, de longe, esse esforço. Para 

tanto é necessário conhecer também as dificuldades e limitações registradas em 

relação a essa prática, de modo a superá-las. 

         A escola como instituição social extrai, mas também interfere na sociedade à 

qual pertence. A escola possui sua lógica interna, sua cultura, mesmo que não tão 
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rígida. Mas para que esta cultura interna se permita revelar e até ser transformada, 

necessita, antes, ser conhecida e compreendida para poder se mostrar como espaço 

de e para mudanças. 

         A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece como um 

dos princípios do ensino “a garantia do padrão de qualidade” (Art. 206, inciso VII). Em 

sintonia, a Lei de Diretrizes e Bases - LDB nº 9.394/1996 vem reafirmar esse princípio 

e estabelecer como uma das incumbências da União o papel de assegurar um 

processo de rendimento escolar em todos os níveis de ensino (PEREIRA, 2011). 

Deste modo, passaram a existir os sistemas de avaliação externos à escola, como é 

o caso do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), do Prova Brasil, do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE), no Ensino Superior. Porém, avaliar a qualidade de ensino por 

meio do desempenho dos estudantes nos exames aos quais são submetidos, como 

tem sido a prática das políticas públicas em todos os níveis de educação, é uma 

maneira muito simplista e ingênua de analisar o sistema público educacional, sem 

falar que estes modelos de avaliação têm uma base idealizadora ranqueadora que 

não contribui para o desenvolvimento do estudante, antes o marginaliza e exclui.  

 

O papel do Estado regulador foi firmado no decurso da utilização da avaliação 
externa centralizada como via de regulação da educação básica no Brasil, sob os 
princípios de uma administração gerencial, do ranqueamento das instituições e 
primazia dos projetos econômicos que considera as necessidades sociais e imprime 
à educação, segundo Freitas (2007b) uma modernização conservadora. 
Ao dar foco à qualidade de ensino, a partir dos anos 90 a avaliação da educação 
básica no Brasil foi normatizada em âmbito federal, tendo como ação principal as 
políticas de avaliação externa padronizada em larga escala, e a revitalização dos 
sistemas de estatísticas e de indicadores educacionais, com objetivo de monitorar 
a qualidade, com o desafio de ampliar a avaliação para além do rendimento escolar, 
desafio esse que ainda se apresenta. (MACEDO, 2009, p. 60) 

 

 A temática da avaliação na educação básica esteve até então focada na 

avaliação do estudante, sem considerar que estes resultados tenham relação com o 

meio em que são produzidos. Considera-se a partir desta ideia que o êxito ou o 

fracasso do aluno esteja diretamente relacionado ao desempenho individual e não ao 

próprio desempenho da escola. O que é um engodo, pois se observa que a avaliação 

do desempenho escolar é apenas um dos indicadores a ser analisado no universo da 

instituição escolar. Quando a escola encontra resultados positivos por meio de índices 

alcançados através de avaliações externas corre o risco de iludir-se imaginando que 

seus estudantes estão se apropriando de conhecimentos quando na verdade estão 
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sendo vítimas de uma massificação de conteúdo. 

        Sordi (2012, p.1) nos lembra de que “[...] motivadores externos tendem a enviesar 

as razões pelas quais se luta por uma escola pública de qualidade. O compromisso 

ético-político dos profissionais da educação com a qualidade do projeto pedagógico 

da escola acaba secundarizado”. Por isso, segundo Sousa (1995), a escola deve ser 

avaliada em sua totalidade, integrando a avaliação de desempenho do aluno. Esses 

dois movimentos, a avaliação de aprendizagem dos alunos e a avaliação institucional 

se articulam e integram o projeto pedagógico e social da escola a ser construído por 

todos os participantes da ação educativa.   Nós queremos uma escola classificatória, 

excludente e meritocrática que atenda aos anseios neoliberais ou uma escola que 

socialize o saber sistematizado, indispensável ao exercício da cidadania, assim como 

na produção e sistematização de um novo saber nascido das necessidades da prática 

social? (PRAIS, 2009). Uma escola autônoma e de qualidade, onde o saber veiculado 

oportunize a “todos” à capacidade de construir coletivamente uma sociedade mais 

justa e igualitária. Algumas redes municipais, como é o caso dos municípios de 

Campinas (SP), Porto Alegre (RS) e São José dos Pinhais (PR), vêm estudando e 

implantando sistemas de avaliação institucional em suas respectivas unidades 

escolares, com o intuito de realmente melhorar a qualidade de ensino oferecida às 

suas populações, mas mesmo assim temos ainda pouquíssimos exemplos a seguir, 

pois este conhecimento ainda não foi disseminado no universo educacional da 

Educação Básica.  Para Lück (2012, p.25): 

[...], sem que haja avaliação é muito difícil promover a melhoria da gestão e 
da qualidade do ensino, isso porque ela atende às necessidades da gestão, 
quais sejam contribuir mediante processo organizado para a revisão das 
práticas, direcionando-as para a melhoria da qualidade, uma vez que, por sua 
natureza, abrange todas as dimensões de atuação da escola.  
 

        Dessa forma, permite compreender, no próprio contexto em que se dá a 

aprendizagem, qual a relação direta e indireta dos resultados das ações educacionais: 

quais as que são efetivas, que devem ser preservadas e desenvolvidas; quais as que 

devem ser substituídas ou eliminadas por falta de efetividade; e quais as que precisam 

ser reajustadas por serem promissoras, porém que ainda não são plenamente 

efetivas. Também ajuda a identificar omissões e lacunas nas ações educacionais. 

        A avaliação institucional proporciona à gestão escolar subsídios para diagnóstico 

e para a tomada de decisões na esfera organizacional.  Por isso é de fundamental 

importância que a avaliação envolva ações orientadas para: 
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        a) analisar se os resultados obtidos pela escola satisfazem e em que áreas 

existem maiores dificuldades e facilidades em atingi-los, com o objetivo de superar as 

limitações e reforçar os aspectos positivos;      

       b) tomar decisões pautadas em informações fidedignas; 

        c) demonstrar a responsabilidade social da escola, prestando contas à 

comunidade de modo claro e transparente a respeito de sua atuação; 

        d) criar a cultura da aplicação da pesquisa-ação, ou seja, ação. Observação, 

registro-reflexão e reorganização;  

         A autoavaliação é condição social sine-qua-non para o desenvolvimento 

institucional escolar e melhoria da qualidade no exercício de sua função social.  O 

processo de avaliação é indispensável para promover a melhoria em qualquer gestão, 

pois a avaliação contribui mediante processo organizado para a reversão de práticas 

cujos resultados não estão atingindo os objetivos propostos.     

        Para avaliar, não basta construir um instrumento e aplicá-lo. Antes há que se 

refletir sobre o que motivou a construção desta avaliação e qual a sua funcionalidade, 

para que seu propósito não se perca no cotidiano escolar como mais uma tarefa 

rotineira e burocrática. 

        A avaliação é norteada por princípios, os quais irão definir os meandros da 

mesma. Libâneo (2004) indica duas concepções bastante diferenciadas em relação 

às finalidades sociais e políticas da educação: a concepção científico-racional e a 

concepção sociocrática. Na primeira, o foco está em ações burocratas e técnicas e na 

segunda em ações sociológicas, contemplando o relacionamento das pessoas, a 

interação entre elas e o meio em que vivem, relevando o âmbito sociocultural e 

político. Na gestão escolar é importante ponderar que uma complementa a outra. A 

avaliação nada mais é que o contraponto entre o pretendido e o realizado. A avaliação 

da aprendizagem se preocupa com os resultados esperados daquilo que foi ensinado 

e o que foi aprendido, a institucional vai além, ela busca informações acerca do que 

pode contribuir para revelar e estimular a identidade própria da escola. 

[...] ao discorrer sobre a avaliação da eficácia das escolas, observa que a 
mesma “resulta de um processo de construção, pelos atores envolvidos, de 
uma representação dos objetivos e dos efeitos de sua ação comum. Assim, 
a eficácia não é mais definida de fora para dentro: são os membros da escola 
que, em etapas sucessivas, definem e ajustam o seu contrato, suas 
finalidades, suas exigências, seus critérios de eficácia e, enfim, organizam 
seu próprio controle contínuo dos progressos feitos, negociam e realizam 
ajustes necessários (THURLER apud SOUSA, 2006, p. 139). 
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        As discussões relativas à autoavaliação de instituições de educação superior 

vêm sendo ampliadas desde 1980 e têm influenciado no desenvolvimento dos poucos 

projetos de avaliação institucional para a escola básica, positivas e negativas. 

Segundo Sousa (2006, p.135) “No âmbito dos sistemas públicos de ensino, em nível 

de educação básica, vem sendo apresentada a necessidade de propostas de 

avaliação institucional que auxiliem a apontar para processos sistematizados de 

organização escolar”. A avaliação institucional é um instrumento que pode oferecer 

com fidedignidade informações necessárias e importantes para mostrar o retrato da 

escola e apontar soluções para problemas que muitas vezes passam despercebidos 

no cotidiano escolar.    

        Sousa (2006) ainda nos diz que não é possível pensarmos em um modelo único 

de avaliação que atenda todas as escolas, pois para que este ganhe significado 

institucional precisa responder ao projeto educacional e social em curso. Cada 

realidade é uma realidade, é importante dar-se conta da multiplicidade de valores 

presentes na cultura de cada instituição.  

        Por isso, entendemos que não é apropriado o desenvolvimento de “modelos” de 

avaliação institucional, mas há a possibilidade de se apoiar em referenciais para a 

construção de sua própria autoavaliação, ainda que parcos. Nas pesquisas 

bibliográficas constata-se a escassez de ferramentas sobre esta temática que possam 

auxiliar o gestor escolar nesta empreitada. Na pesquisa efetuada por Vasques e Petry 

(2015) foram encontrados entre os anos 1982-2014, 38 estudos na Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), 29 dissertações e 9 teses envolvendo as 

temáticas gestão escolar/avaliação institucional. Realmente para um contingente de 

5.570 municípios são números menos que insignificantes. 

        O Plano Estadual de Educação de Santa Catarina, - Lei nº 16.794 de 14 de 

dezembro de 2015 (BRASIL, 2015), para o decênio 2014-2024, prevê como estratégia 

para a execução da meta 7: “[...] fomentar a qualidade da educação básica em todas 

as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo 

a atingir as seguintes médias estaduais no Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica [...]”, no item 7.4:  

[...] induzir processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação 
básica, por meio da constituição de instrumentos de avaliação que orientem 
as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de 
planejamento estratégico, a melhoria contínua da qualidade educacional, a 
formação continuada dos profissionais da educação e o aprimoramento da 
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gestão democrática, articulado com o Projeto Político Pedagógico (PPP) da 
escola. 
 

        Nesta perspectiva a equipe gestora da E.E.B. Dom Orlando Dotti, escola na qual 

foi implementada esta pesquisa, já estava imbuída em prol da construção de um 

processo de autoavaliação, e até já havia feito alguns ensaios de pesquisa de 

diagnóstico, porém a falta de clareza aliada à falta de tempo, fez com que confiassem 

esta missão à pesquisadora: propor a organização de um sistema de avaliação 

institucional participativo, que sirva como fonte de informações para contribuir na 

efetivação de um projeto democrático de escola de qualidade social.  

 

2.1 A FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

        Para a teoria do capital humano,2 a educação é vista como uma ferramenta, em 

uma visão basicamente instrumental e técnica, independente do movimento do real e 

dos sujeitos envolvidos. É o retorno de velhos paradigmas da relação entre o 

investimento em educação e o retorno para a produção (PERONI, 2009). 

        Peroni (2009) ainda explica que em 1990, para dar um retorno ao setor produtivo 

dos Estados Unidos da América (EUA), o Relatório SCAM 2000 questionava como 

deveriam ser as escolas para atender às suas demandas. O Relatório Delors 

(UNESCO, 2012), por sua vez, mostrava quais eram as capacidades e habilidades 

necessárias para o trabalhador a fim de contribuir para a reestruturação produtiva 

exigida para aquela época.  

        Atualmente a função social da escola é proposta por alguns organismos 

internacionais e pelo poder capitalista de um modelo neoliberal, que objetivam que as 

escolas atendam às suas necessidades de suprir uma mão de obra adequada às 

                                            

2 A teoria do capital humano foi incorporada na moderna teoria econômica por Jacob Mincer, e 
popularizada por Theodore Schultz e Gary Becker, ambos ganhadores do prêmio Nobel de economia, 
nas décadas de 1950 e 1960. A ideia fundamental da teoria é que o trabalho corresponde a mais do 
que apenas um fator de produção, devendo ser considerado um tipo de capital: o capital humano. 
Esse capital é tão mais produtivo quanto maior for sua qualidade, e esta é dada pela intensidade de 
treinamento técnico-científico e gerencial que cada trabalhador adquire ao longo de sua vida. Assim, 
a melhoria da qualidade do capital humano não apenas melhora o desempenho individual de um 
trabalhador – e, por conseguinte, sua remuneração –, como é fator decisivo para a geração de riqueza 
e de crescimento econômico (SILVA E SOARES, 2006. p. 121). Por essa razão, políticas que visam 
elevar a qualidade do capital humano – como, por exemplo, a melhoria nos sistemas educacionais – 
são vistas como preferidas e mais eficazes para reduzir níveis de pobreza e de desigualdades sociais, 
assim como para promover o desenvolvimento econômico. 
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necessidades do mercado. Assim, o mercado tem sido o parâmetro de qualidade para 

a educação, o que é denominado quase mercado por alguns autores. De acordo com 

Souza (2010, p.14), “Esse processo de mercantilização ou mercadorização da 

educação foi denominado “quase-mercado educacional” e tem sido objeto de estudo 

de autores como Whitty e Power (2002), Afonso (1998, 1999, 2003), Sá (2008), Sousa 

(2003), Souza e Bueno (2007), entre outros”. Com o quase mercado, a propriedade 

permanece sendo estatal, mas a lógica de mercado é que orienta o setor público. 

Quase mercado é a combinação da regulação do Estado em conjunto com os 

elementos de mercado que têm o objetivo de ampliar o controle sobre as escolas. 

Enfim, o mercado tem sido o parâmetro de qualidade para a educação, pois se 

imagina que o mesmo seja mais eficiente e produtivo. 

Neste sentido, propomos uma reflexão sobre qual vem a ser a real função social 

da escola, pois importa em pensar em uma educação de qualidade para todos, e não 

para alguns apenas, como tem ocorrido historicamente no Brasil. O desafio é pensar 

em uma escola inclusiva, já que ela foi pensada somente para aqueles que têm 

estabilidade social e econômica, possibilidades culturais e uma família estruturada.  

A função social da escola extrapola a transmissão do conhecimento centrada 

nos conteúdos. A ampliação da ação escolar deve-se ao reconhecimento da educação 

como um processo cognitivo, social e afetivo, não limitado ao simples repassar de 

informações, pois conhecimento não se transmite nem se compartilha, se apreende, 

se reconstrói. A função essencial da escola consiste no processo de formação 

humana mediante a possibilidade de exercício da cidadania, que não somente cria 

condições objetivas para que os estudantes se construam como pessoas, mas 

também vincula a esse movimento uma (re)-definição da prática da administração 

escolar, incluindo a gestão democrática. Assim, a escola vai se afirmando como 

espaço socioeducativo de formação humana (WITTMANN, 2000), o que torna 

necessário repensar a organização do trabalho pedagógico por meio de sua gestão. 

        A escola é uma instituição social que tem por finalidade promover a educação e 

segundo Wachowicz (apud CORTELAZZO, 2008, p. 54): 

[...] a sociedade atual se caracteriza como uma sociedade letrada altamente 
industrializada, com grande desenvolvimento científico, tecnológico e 
informacional, globalização da economia e das finanças, reestruturação do 
trabalho e da produção e diversidade cultural. 
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        Portanto, o projeto da escola deve propor objetivos de ensino-aprendizagem 

articulados a essas necessidades sociais, entre eles, o desenvolvimento das 

capacidades de comunicação, cognitivas e técnico-operacionais, bem como de 

comportamentos sociais dos alunos. De acordo com Cortelazzo e Romanowski 

(2008), estes objetivos são importantes e necessários, mas não menos que promover 

o desenvolvimento de processos mentais de auto regulação e de melhoria da 

aprendizagem com o emprego de novos processos de pensamento: hipotético, 

problematizador, crítico, capaz de sistematizar as informações.  

 A escola, ao desenvolver, também, a capacidade do aluno de ser criativo e 

transformador de seu contexto, oferece-lhe a oportunidade de construir, com a 

comunidade em que vive uma vida mais sustentável. Para completar, exige-se, ainda, 

preparo para trabalhar colaborativamente, para ser capaz de gerir sua produção, para 

ter iniciativa, buscando soluções e propondo alternativas autossustentáveis. Assim, 

ao fazer parcerias com a comunidade que está inserida, a escola prepara o aluno para 

fazer parte dessa comunidade proporcionando uma vida melhor a todos. 

        Por pertencer a um mesmo país, a um mesmo momento histórico, é 

compreensível e esperado que ocorram noções e entendimentos muito próximos do 

que é uma escola de qualidade. Por isso, muitos educadores e gestores podem 

concordar com o fato de que uma boa escola é aquela em que os alunos aprendem 

coisas essenciais para sua vida, como ler e escrever, resolver problemas 

matemáticos, conviver com os colegas, respeitar regras, trabalhar em grupo. Mas, 

quem pode definir bem e dar vida às orientações gerais sobre qualidade na escola, 

de acordo com os contextos socioculturais locais, é a própria comunidade escolar. 

Não existe um padrão ou uma receita única para se construir uma escola de qualidade. 

Para Sanches (2011, p. 52) a avaliação institucional: 

[...] tem importante papel na identificação dos fatores que interferem – 
favorável ou negativamente – na qualidade, oferecendo subsídios bastante 
claros para a tomada de decisão, isto é, para a formulação de ações 
pedagógicas e administrativas que tenham essa finalidade. 

        A função social da escola na sociedade contemporânea centraliza-se na 

necessidade de preparar indivíduos para o desempenho de papéis sociais, difundir a 

sabedoria, reduzir a ignorância, assegurar o ajustamento social e profissional, 

proporcionando aos indivíduos a socialização de valores e princípios de significação 

coletiva, para que haja harmonia na convivência social e equidade econômica.  
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2.2 A GESTÃO DEMOCRÁTICA E A AUTOAVALIAÇÃO 

 

        Santos (2002) expõe que a organização escolar é muito mais complexa que as 

demais organizações empresariais. Essa complexidade decorre de sua estrutura e 

dos integrantes como os corpos docente e discente, os funcionários, a comunidade, 

administração superior e a legislação. Em outras palavras, a organização escolar é 

caracterizada pela complexidade dos participantes que constituem seu corpo. 

        Nesse sentido, a democratização da gestão escolar implica a superação dos 

processos centralizados de decisão e a vivência da gestão colegiada, na qual as 

decisões nasçam das discussões coletivas, envolvendo todos os segmentos da escola 

num processo pedagógico. A partir dele, vai ser efetiva a autonomia da unidade 

escolar. 

        A gestão democrática, no sentido lato, pode ser entendida como espaço de 

participação, de descentralização do poder e de exercício de cidadania. Construir uma 

nova lógica de gestão que conte com a participação da sociedade e dos atores 

diretamente envolvidos com a prática pedagógica, implica rever o modelo adotado 

pelos sistemas públicos, cuja estruturação e funcionamento são até hoje 

característicos de um modelo centralizador. 

        A autonomia pedagógica e financeira e a implementação de um Projeto Político 

Pedagógico próprio da unidade escolar encontra vários limites no paradigma de 

gestão escolar vigente, destacando-se entre eles: a) centralização das decisões; b) 

entraves ao estabelecimento de princípios de organização colegiada da gestão e do 

trabalho pedagógico; c) Projeto Político Pedagógico restrito ao atendimento das 

determinações das Secretarias de Educação, não acarretando mudanças 

significativas na lógica autoritária da cultura escolar; d) formas de provimento nos 

cargos dirigentes por indicação política.  

 A gestão democrática implica, portanto, a efetivação de novos processos de 

organização e gestão, baseados em uma dinâmica que favoreça os processos 

coletivos e participativos de decisão. Nesse sentido, a participação pode ser 

implementada e realizada de diferentes maneiras, em níveis distintos e em dinâmicas 

próprias no cotidiano escolar. A participação, portanto, não se apresenta de maneira 

padronizada. É uma prática polissêmica, que apresenta diferenças significativas 

quanto à natureza, ao caráter, às finalidades e ao alcance nos processos de 



29 

 

 

aprendizagem cidadã. Isso quer dizer que os processos de participação se 

constituem, eles próprios, em atitudes e disposição de aprendizagem e de mudanças 

culturais a serem construídas cotidianamente.  

        Deste modo, Paro (2002) considera que é necessário pensar numa 

transformação radical no modo como a escola organiza suas atividades, dotando-a de 

uma estrutura administrativa que seja propícia à realização dos fins sociais da 

educação. Deve-se, para tanto, favorecer a participação em sua gestão dos diferentes 

grupos e pessoas envolvidos nas atividades escolares, entre elas, o processo de 

autoavaliação, deixando-se perpassar pela sociedade civil quando exerce a função de 

controle democrático do Estado.  

        Para Pereira (2011) a autoavaliação está indissociada da avaliação institucional. 

A autoavaliação da escola é um processo que deve se fazer presente não só em sala 

de aula entre os professores e alunos ou entre gestores e professores, mas, entre 

todos os sujeitos envolvidos no processo educativo. A constituição dos conselhos 

escolares, embasados pela ótica da gestão partilhada, tem esse papel de envolver a 

comunidade escolar na participação de avaliação da escola. Afonso (2010, p. 55) 

entende:  

[...] a autoavaliação das escolas deve ser um processo construído no respeito 
pela autonomia dos profissionais e das comunidades educativas, desejado e 
assumido por estes como uma necessidade de conhecimento profundo, 
sistemático e crítico da respectiva realidade social, organizacional e 
educacional, sem imposições administrativas ou quaisquer consequências 
que possam ser interpretadas ou representadas como sanções negativas, ou 
seja, deve ser um processo de natureza essencialmente formativa e 
conducente a uma melhoria global e sustentada de todos os dispositivos, 
estratégias e práticas que visem uma educação de qualidade, 
simultaneamente, em termos científicos, pedagógicos e democráticos. 

        A autoavaliação é uma proposta de avaliação reflexiva, sem a intenção de punir 

ou constranger, indo à busca de resultados e soluções para o crescimento mútuo e 

contínuo. Quando a escola se organiza para construir um processo de avaliação 

institucional, a partir do planejamento participativo, ela conecta de forma substantiva 

gestão democrática com avaliação. 
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2.2.1 A importância do Projeto Político Pedagógico na Gestão Democrática da 

Escola 

        

 Um dos avanços importantes da atual LDBEN, Lei nº 9394/96, foi a previsão de 

que o Projeto Político-Pedagógico (PPP) (BRASIL, 1996) deve ser elaborado pelos 

próprios estabelecimentos de ensino. Logo em seguida, a lei também determina que 

deva haver participação dos profissionais da educação nesta elaboração. 

Literalmente, determina o artigo 12: Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as 

normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: I- Elaborar e 

executar sua proposta pedagógica;  

 Anteriormente à LDB, a produção do PPP era realizada pelos órgãos centrais de 

educação (Secretarias Estaduais e Municipais de Educação) e enviados às escolas. 

Com esta deliberação, os profissionais da educação de cada estabelecimento escolar 

é que passam a deter a autoria da proposta pedagógica. 

        O projeto da escola é o começo e o fim da avaliação, pois esta passa a ter sentido 

quando contribui para a construção dos resultados esperados. O projeto pedagógico 

deve ser compreendido como expressão do coletivo escolar, construído em um 

processo democrático, que emerge da perspectiva filosófica, social e política dos que 

dele participam. Fazem parte do coletivo escolar todos que nele estão inseridos, os 

estudantes, a gestão, o corpo docente, funcionários, pais e/ou responsáveis e as 

pessoas físicas e jurídicas que se relacionam com a escola.   

 Ainda Sordi (1999) nos indica alguns questionamentos que serão o ponto de 

partida para se discutir que perspectiva de avaliação institucional será adotada: qual 

é o projeto educacional? Quais os princípios que devem orientar a organização do 

trabalho escolar? Qual é o compromisso com os alunos desta escola e, para além 

desses, com a construção de uma escola pública de qualidade? O que se entende por 

qualidade?   

Para se entender a construção do PPP como prática educativa compartilhada é 

preciso que todos os segmentos presentes no espaço escolar sejam autores da 

proposta, rompendo-se com a racionalidade fordista que separa os que pensam 

daqueles que executam ou são influenciados pelas ações realizadas.  

Neste viés Stümer e Ferreira (2010, p. 161) afirmam que:  
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[...] o projeto pedagógico (PP), dada a correspondência com o cotidiano 
escolar, atinge “todas as decisões tomadas a nível escolar” e “orienta todas 
as atividades escolares”, ou seja, “norteia as ações dentro da UE [Unidade 
Escolar]”, figurando, assim, como elemento “vital”, “um documento” essencial 
para a orientação e direcionamento do trabalho dos profissionais da escola. 

        Compartilhar, a princípio, parece tarefa simples, mas para que esse tipo de 

prática se realize é preciso que ocorram vivências democráticas, que por sua vez são 

marcadas pelas contradições inerentes às práticas humanas. E as contradições só se 

resolvem através do diálogo entre os sujeitos envolvidos. 

        Todavia, a ideia de contradição não é bem aceita na cultura brasileira, sobretudo 

pelo mito de sociedade harmônica que temos, como se a contradição fosse algo 

indesejável. É justamente o oposto, o conflito gera novos posicionamentos, novas 

ideias, novo rumo. 

        Para que os sujeitos envolvidos na proposição pedagógica da instituição escolar 

tenham garantidos os mesmos direitos de expressão e atuação, o sentido da 

participação, como dito antes, é de intervenção deliberativa, o que não significa 

somente consultividade ou comunicação de decisões já tomadas, mas poder de 

decisão, deliberação, se quiser mesmo formar para a democracia. Por outro lado, para 

que possa haver equidade nas práticas compartilhadas, o poder de decidir também 

precisa ser partilhado. 

        Para Vasconcellos (2009), o PPP tem várias finalidades começando pelo resgate 

da intenção da ação educativa, depois ser um instrumento de transformação da 

realidade, gerando esperança para todos os envolvidos e instigando o sentimento de 

conjunto, de solidariedade. A superação das práticas educativas fragmentadas 

também deve ser almejada com a implementação de esforços e recursos de forma 

racional e participativa.  

        O PPP pode ser um canal de participação efetiva para superar as práticas 

autoritárias que impõem decisões individuais e proporcionar a construção coletiva de 

um referencial, superando conflitos e contradições para a aquisição de autonomia. 

        O PPP é um documento vivo em todos os espaços educacionais. É um 

instrumento de luta, pois valoriza as ações participativas, as quais contribuem para 

tornar a escola um espaço mais democrático, que respeita a pluralidade de 

pensamentos e a diversidade sociocultural e política da sua comunidade. Nessa 

perspectiva é que situamos o PPP, por entender que é um documento de renovação 

da escola, que envolve a conscientização e o exercício da cidadania, num processo 
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que é antes de tudo educativo, mobilizando forças para a construção de uma nova 

prática pedagógica, política e democrática.  

        Os termos projeto – político - pedagógico abordam três dimensões. O projeto 

nada mais é que a previsão do que irá acontecer, mas com uma intenção. No caso da 

educação é uma carta de intenções, que retrata a concepção de homem e de 

sociedade que se quer legitimar ou construir. O aspecto pedagógico está ligado aos 

princípios epistemológicos e metodológicos que orientam as ações dos educadores, 

de modo que existe um fundamento educativo em tudo que se faz nas práxis 

educativas. O aspecto político tende a definir que tipo de sujeito se quer formar e que 

mundo se quer construir. 

 Para Vasconcelos (2009, p.20), “Ser político significa tomar posição nos conflitos 

presentes na Polis; significa, sobretudo, a busca do bem comum. Não deve ser 

entendido no sentido estrito de uma doutrina ou partido”.  A opção política é intrínseca 

ao ato educativo de tal forma que esta palavra poderia até ser dispensada desta 

nomenclatura, denotando uma redundância, pois a construção de um projeto em 

tempos democráticos não pode e não deve ser construído de maneira autocrática. O 

conformismo, a ilusão da imparcialidade e a generalização das desigualdades sociais 

não podem prevalecer sobre o papel político da educação. Gadotti (apud Sanches, 

2012, p. 61) nos leva a refletir sobre esta postura quando aponta que: 

 

Todo projeto pressupõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. 
Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, 
atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em 
função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o 
presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a 
determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ações 
possíveis, comprometendo seus atores e autores.  

 

        O Projeto Político Pedagógico é o documento que norteia os rumos da escola, 

define as suas ações, seus posicionamentos, a sua estrutura e seus objetivos. Assim, 

ele constitui-se num processo articulador das ações pedagógicas na escola, contínuo. 

A sua sistematização nunca é definitiva, pois vai se concretizando ao longo de seu 

desenvolvimento. Uma vez construído com a participação dos sujeitos envolvidos no 

processo educativo da instituição, se transforma em compromisso coletivo. 

 

 



3 PRESSUPOSTOS E PRINCÍPIOS NORTEADORES PARA AUTOAVALIAÇÃO 

ESCOLAR 

 

        A autoavaliação institucional se constitui em um processo complexo, 

pluridimensional, tal como o é o processo educacional que a escola promove. Em vista 

disso, ela é muito mais do que a prática de coleta de dados e informações e 

apresentação de relatórios correspondentes. Pressupõe uma concepção que 

acompanha a opção educacional adotada pela escola e a prática de métodos que 

correspondam a essa concepção e sejam capazes de organizar e orientar a sua 

operacionalização, bem como a análise e interpretação dos dados e informações, de 

forma integrada e contextualizada, no conjunto das ações educacionais. 

      A autoavaliação institucional está a serviço da gestão escolar, uma vez que esta 

constitui no trabalho de organização, orientação e mobilização de esforços e recursos 

escolares para promover o trabalho educacional com a máxima efetividade possível, 

como condição para que os alunos tenham experiências escolares de qualidade, que 

lhes permitam desenvolver competências e habilidades múltiplas necessárias para o 

enfrentamento de desafios da vida. 

        Para fazer a autoavaliação institucional, a própria escola deve sentir a 

necessidade deste procedimento e a utilizar como uma ferramenta que consiste na 

contribuição de melhorias no âmbito educacional em todos os segmentos. É um 

processo sistemático e contínuo, que não pode ser visto como um instrumento para 

punir. Nesse processo, o diálogo é a chave fundamental para sensibilizar os 

integrantes sobre a real importância do projeto para a repercussão no trabalho como 

um todo, principalmente para criar embasamento para a elaboração e implementação 

de seu Projeto Político Pedagógico.  

        A escola pública é mantida pela contribuição da própria população e também por 

isso requer transparência nos resultados alcançados, legitimando a sua função social 

e buscando superar suas limitações para alcançar maiores êxitos no desenvolvimento 

educacional. Para tanto a gestão da escola deve estar atenta à clareza que embasam 

seus fundamentos, assim a qualidade e a potência da avaliação institucional a 

qualificará como instrumento de gestão e orientação para a melhoria da qualidade do 

ensino. 
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        Para se atingir um nível de qualidade na avaliação institucional se faz necessário 

que a gestão esteja atenta a alguns pressupostos importantes que a conduzirão. 

Pressupostos são considerados como proposições que estabelecem parâmetros de 

conhecimentos orientadores do modo de pensar e de agir em uma determinada área. 

O posicionamento que se adota diante da realidade, que implica uma concepção para 

além da superficialidade dos fatos e atos. Há os pressupostos explícitos e os 

implícitos.  Segundo Lück (2012, p. 66) “[...] os pressupostos implícitos, de senso 

comum, que as pessoas possuem sobre suas práticas e atuações, nas quais se 

manifestam de forma subjacente, sem que se deem conta disso”. Os pressupostos 

explícitos, geralmente baseados nas áreas de conhecimento que sustentam uma 

intervenção, ajudam a superar o senso comum da superficialidade, do imediatismo e 

do ativismo. Por exemplo, a participação é um pressuposto da democracia. Observa-

se que quando a autoavaliação institucional é realizada de modo participativo e 

intenso, os seus resultados são transformadores, conduzindo as ações de forma mais 

dinâmica e estimulante e com maior potencial para promover resultados efetivos.  

 Outro pressuposto importante é a visão autocrítica sobre o desempenho e as 

práticas dos participantes da escola que proporciona uma melhora significativa na sua 

organização. Assim, é possível perceber com clareza quais são as dimensões e 

aspectos em que há necessidade de melhorias e a manutenção do que funciona e 

precisa ser reforçado. Quando as decisões estão fundamentadas no conhecimento 

objetivo das situações que necessitam ser mudadas fica muito mais fácil prever os 

efeitos que elas promoverão.  

         A escola se torna competente quando consegue, através da autoavaliação, 

reformular seu trabalho, aprimorando o planejamento educacional e a gestão da sua 

implementação, bem como orientando a capacitação profissional, tudo isso para a 

melhoria da qualidade do ensino. 

        Também a credibilidade tanto interna quanto externa da escola se fortalece no 

processo de avaliação institucional e torna possível a prestação de contas de seu 

desempenho à comunidade escolar. Um dos focos da avaliação devem ser os 

processos e desempenho dos participantes, buscando uma melhoria de práticas e 

seus resultados, pautados em um compromisso ético a respeito do uso das 

informações produzidas. 

        Para Lück (2012), é importante levar em consideração alguns princípios básicos 

para nortear a avaliação institucional, que são: a) a abrangência, ou seja, ter uma 
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visão global dos elementos e aspectos avaliados; b) a comparabilidade, que possibilita 

o estudo evolutivo das ações educacionais e seus resultados; c) a continuidade, que 

impede a realização de ações eventuais e pontuais; d) legitimidade, quando os 

participantes assumem a responsabilidade pelo processo, a análise e utilização dos 

resultados; e) objetividade, que descarta toda possibilidade de subjetividades; f) pró-

atividade, que estimula a iniciativa para a superação dos problemas; g) relevância, 

que se refiram às questões importantes, cujos resultados sustentem objetivamente a 

tomada de decisões; h) e por último, transparência, onde os objetivos da avaliação 

possam ser claros para todos os participantes e os resultados serem disponibilizados 

para os que forem avaliados.  Na proposta do Paiub aparecem também os princípios 

de não-premiação ou punição e o da adesão voluntária. 

        Normalmente, as pessoas envolvidas no cotidiano escolar imaginam que 

conhecem e possuem controle sobre as situações diárias. Porém, nem sempre os 

gestores e demais atores escolares possuem noção de suas virtudes e limitações, 

este conhecimento possibilita autodomínio e autonomia. A repetição de ações 

cotidianas faz com que as mesmas se tornem naturais, e que aos olhos de todos não 

sejam passíveis de mudanças, assim ocorrendo também com as omissões.  

        O autoconhecimento requer uma atitude honesta e ética dos envolvidos para que 

as informações encontradas não sejam mascaradas e justificadas. Tanto os sucessos 

quanto as limitações devem ser revelados para o encaminhamento de uma escola 

melhor, pois quem não se conhece não consegue identificar o que faz de melhor para 

replicar e nem consegue se libertar de seus defeitos. Quando este processo não 

acontece há duas possibilidades, na primeira é possível que suas experiências de 

sucesso sejam copiadas e creditadas por outros e na segunda, a tendência de jogar 

a responsabilidade de seus fracassos sobre outros. 

        Sendo assim, a avaliação institucional poderá possibilitar uma reestruturação do 

modelo existente e oportunizar mudanças na Instituição Educacional, visando 

melhorias em todos os segmentos importantes da escola ou, mesmo identificando 

problemas que necessitem serem solucionados com urgência, ser utilizada apenas 

para justificar a sua impotência. 

 

 

 



4 A AUTO AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA E.E.B. DOM ORLANDO DOTTI 

 

4.1 PERFIL INSTITUCIONAL DA E.E.B. DOM ORLANDO DOTTI 

 

 A Escola situa-se no município de Caçador-SC, no Bairro Bom Jesus. O 

atendimento se divide entre o Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio. Sendo este 

último, também no horário noturno.  

        O Projeto Político Pedagógico da EEB Dom Orlando Dotti (2015, p. 5), cita que 

na gestão da escola:  

 

 [...] destacam-se três princípios para viabilização de educação de formação 

integral: 

a) Gestão democrática e compartilhada como princípio administrativo; 

b) Pesquisa, contextualização, comprometimento e percurso formativo como princípio 

pedagógico; 

c) Trabalho, solidariedade, respeito à diversidade e à pluralidade, ética, humildade, 

resiliência como princípio educativo. 

 

        Como objetivo geral a escola tem: 

 

 Oportunizar ao aluno práticas educativas e pedagógicas fundamentadas em 

valores humanos universais, ciência, cultura, tecnologia e pesquisa para o 

desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem de qualidade e a formação 

de cidadãos protagonistas de mudanças na sociedade contemporânea (Projeto 

político pedagógico da EEB Dom Orlando Dotti, 2015, p. 6). 

          E como identidades: 

 a) Missão: Promover ensino e aprendizagem de qualidade para a construção e 

apropriação de conhecimentos aliados a formação humana e atender às 

necessidades da sociedade contemporânea. 

 b) Visão: Ser uma escola de referência em Educação Básica, até o ano 2020, da 

10ª Gerência de Educação de Santa Catarina. 

 c) Valores: Comprometimento, democracia, disciplina, respeito, humildade, 

ética, amor, estética, confiança e resiliência. 

(Projeto Político Pedagógico da EEB Dom Orlando Dotti, 2017, p. 6). 
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          A escola é gerida sob a ótica de quatro dimensões: Administrativa, Financeira, 

Física e Pedagógica. 

 

4.2 PERFIL DOS DOCENTES E DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA E.E.B. DOM 

ORLANDO DOTTI 

 

        No setor diretivo e administrativo, todos são efetivos na escola Dotti, totalizando 

11 profissionais. O quadro de professores, que pode variar de 60 a 70, tem 29 efetivos, 

os demais são contratados em caráter temporário, os chamados ACTs, que se dividem 

em professor da disciplina e 2º professor de educação especial. A maioria dos 

professores tem formação como especialista. Dois são Mestres e todo o quadro possui 

educação superior.  

        O serviço de merenda é terceirizado pela Secretaria do Estado de Santa 

Catarina. Os profissionais de serviços gerais e manutenção são contratados pela 

Associação dos Pais e Professores (APP), para a qual é repassado o valor dos 

salários pela Secretaria do Estado. O serviço de segurança é realizado por duas 

empresas, uma local, contratada pela APP e a outra terceirizada pelo Estado de Santa 

Catarina. 

 

4.3 PERFIL FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES 

 

        De acordo com a última pesquisa realizada pela escola (E.E.B. Dom Orlando 

Dotti, 2016) os estudantes que frequentam a escola são de diferentes etnias, 

predominando descendentes de europeus e caboclos, mas, também, miscigenada. As 

religiões variam, com predominância católica, seguida pela pentecostal e luterana. 

Mais de 80% dos alunos são moradores do entorno da escola, residentes nos bairros 

Bom Jesus, Dos Municípios e Sorgatto, mas com forte crescimento de estudantes 

provenientes de outros bairros e do interior do Município. A maioria dos estudantes 

coabita com parentes consanguíneos e possui renda familiar mediana, que possibilita 

acesso a vários bens de consumo. As famílias participam dos eventos sociais e 

pedagógicos que a escola promove de acordo com a faixa etária em que seus filhos 

estão incluídos, sendo que os alunos do Ensino Fundamental I estão mais presentes 

do que os do Fundamental II e Médio respectivamente. 
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        Quase 90% dos estudantes moram na zona urbana e mais de 50% gastam de 

15 a 30 minutos para ir à escola. Menos de 1% dos pais não são alfabetizados. Mais 

de 50% dos estudantes são de cor branca. 

        Com relação ao aspecto econômico, mais de 50% das famílias possui renda 

familiar acima de quatro salários mínimos, sendo que mais de 50% dessa renda é 

constituída por apenas dois membros da família. Mais de 50% é composta por até 4 

pessoas e mais de 70% possui casa própria. Menos de 4% dos estudantes que 

trabalham contribuem com a renda familiar. Em média 40% das famílias possuem de 

1 a 2 carros e mais de 90% possui computador em casa com acesso à internet. Mais 

de 90% dos estudantes possuem celular com acesso à internet e página no Facebook 

e acesso à WhatsApp. 

        A escola atende 1.445 alunos, sendo 361 no Ensino Fundamental I, 680 no 

Ensino Fundamental II e 327 no ensino médio, sendo neste último, 77 no horário 

noturno. 

 

4.4 IDENTIFICAÇÃO HISTÓRICA DA INSTITUIÇÃO 

 

A atual E.E.B. Dom Orlando Dotti resulta da aglutinação de duas escolas: a 

Escola Básica Salgado Filho (criada pelo Decreto Lei nº 294 de 18/06/1973 para o 

funcionamento do então Primeiro Grau e Portaria 232 de 18/06/1985 para a Pré-

Escola) e o Colégio Estadual Dom Orlando Dotti (Portaria 330/8/SED/SC de 

31/03/1970 para o funcionamento do Ensino Médio). Essa aglutinação ocorreu através 

da Portaria 679 de 31/10/1997 com a transferência do Colégio Dom Orlando Dotti, que 

funcionava até então nas dependências do Colégio Marista, próximo do local onde 

está funcionando hoje, local onde já funcionava a Escola Básica Salgado Filho. Nessa 

aglutinação, optou-se por denominar Escola de Educação Básica Dom Orlando Dotti, 

nome dado em homenagem ao primeiro Bispo da Diocese de Caçador, que foi o 

idealizador da implantação das primeiras instituições de ensino médio e superior na 

cidade de Caçador. 

        A escola é administrada, atualmente, pelas docentes Irene Maria De Bortolo, 

Michiko Okuyama e Antonio Barcelos Claudino.  Em 2016 a escola foi contemplada 

com o Prêmio Gestão Escolar 2015/2016. Os três gestores têm como base a gestão 

democrática, inerente ao princípio da autonomia escolar, o que viabiliza a contribuição 

dos pais e professores, através da APP e dos estudantes pelo Grêmio Estudantil. 
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4.5 ETAPAS DA IMPLEMENTAÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NO 

COLÉGIO DOM ORLANDO DOTTITERIAL EXPERIMENTAL 

 

 Todo processo pressupõe uma metodologia e uma organização. A sequência 

das etapas deve apresentar eficiência na prática das ações dimensionadas, para que 

não se corra o risco de uma ingerência sobre o processo. 

 

4.5.1 Sensibilização 

  

Esta etapa teve como objetivo sensibilizar os profissionais de apoio, professores, 

estudantes, funcionários e membros da comunidade escolar sobre a importância da 

autoavaliação para a escola e angariar a adesão dos participantes na mesma. Esta 

etapa foi realizada na escola com a participação desta pesquisadora e seu orientador 

e neste encontro a equipe gestora propôs à comunidade escolar a realização da 

autoavaliação, a qual aderiu com motivação à proposta. Ainda neste encontro foi 

possível a apresentação da metodologia que seria utilizada na pesquisa e em seguida 

foram dirimidas as dúvidas dos presentes.  

 

4.5.2 Organizar um grupo responsável pela autoavaliação  

 

        A metodologia sugere que no encontro de sensibilização a equipe gestora forme 

um grupo responsável pelo processo de autoavaliação da escola. No modelo de 

autoavaliação construído pelo Sinaes há a exigência da Comissão Própria de 

Avaliação. Na escola, este grupo, que poderá ser denominado como bem lhe 

aprouver, será formado por gestores, docentes, funcionários, estudantes, pais de 

estudantes e demais sujeitos que a instituição julgar importantes para o processo. No 

caso da Escola Dom Orlando Dotti a equipe gestora, de momento, optou em delegar 

esta função para a pesquisadora e seu orientador.  

 

4.5.3 Organizar os indicadores para a autoavaliação interna 

 

A organização dos indicadores foi construída com a contribuição da comunidade 

escolar, a qual elegeu alguns itens que deveriam ser avaliados, pois, considerando 
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um conjunto de indicadores e inferências, a escola poderá analisar vários dados, 

gerando resultados que reflitam como ela percebe a si mesma.  

 Não há muitas referências bibliográficas voltadas para a autoavaliação na 

educação básica. Em 2004 várias organizações governamentais e não 

governamentais (Ação Educativa, Unicef, PNUD, Inep, Campanha Nacional pelo 

Direito à Educação, Cenpec, CNTE, Consed, Fundação Abrinq, Fundescola-MEC, 

SeifMEC, Seesp-MEC, Caise-MEC, IBGE, Instituto Pólis, Ipea, Undime e Uncme1), 

elaboraram um documento chamado Indicadores da Qualidade na Educação, o qual 

foi desenvolvido para auxiliar a comunidade escolar na avaliação e na melhoria da 

qualidade da escola.  

 Em 2006, o MEC publicou o documento “Indicadores da Qualidade na Educação 

Infantil” que buscou traduzir e detalhar os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a 

Educação Infantil em indicadores operacionais, separados em diferentes dimensões.  

A proposta foi elaborada, em parceria entre o Ministério da Educação (MEC), a Ação 

Educativa, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), o 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e a Fundação Orsa. Também 

participou da elaboração, um grupo de trabalho integrado por pesquisadores, 

gestores, educadores e ativistas do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do 

Brasil (Mieib). 

        Neste documento são apresentados sete elementos fundamentais – aqui 

nomeados de dimensões – que devem ser considerados pela escola na reflexão sobre 

sua qualidade. Para avaliar essas dimensões, foram criados alguns sinalizadores de 

qualidade de importantes aspectos da realidade escolar: os indicadores. Os 

indicadores, por sua vez, são avaliados por perguntas a serem respondidas 

coletivamente. A resposta a essas perguntas permite à comunidade escolar avaliar a 

qualidade da escola quanto aquele indicador, sendo a situação classificada como: 

boa, média ou ruim. A avaliação dos indicadores deve levar à análise da dimensão.   

 Torna-se importante ressaltar que para além destas dimensões, a escola pode 

construir e desenvolver outros indicadores de qualidade, explorando espaços para 

construí-las e incluí-las nas atividades avaliativas.  Então, sugere a importância de  

considerar alguns conjuntos de elementos: 

a) Condições: corpo docente; corpo discente; corpo técnico administrativo; 

infraestrutura; perspectivas utilizadas na definição e organização do currículo; 
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perspectivas do mercado de trabalho e perfil profissional para este nível de 

escolaridade. 

b) Processos: interdisciplinaridade, institucionalização, qualificação do corpo 

docente e sua adequação a diferentes atividades na série (domínio dos 

conteúdos, planejamento, comunicação, compromisso com o ensino); 

avaliação da aprendizagem (critérios claros e definidos, identificação precoce 

das dificuldades de aprendizagem, uso de avaliação para diagnóstico, 

relevância dos conteúdos avaliados, variedade de instrumentos, prevenção 

da ansiedade estudantil), integração entre professores e comunidade, 

procedimentos didáticos, métodos e equipamentos, instrumentos de 

avaliação. 

c) Avaliação do rendimento dos alunos, considerando problemas sociais que 

interferem na aprendizagem. 

d) Resultados: capacitação dos alunos concluintes como cidadãos, em termos 

gerais, e como indivíduos produtivos (trabalhadores, empreendedores) em 

atividades que exigem o nível de escolaridade (ensino fundamental e médio). 

e) Avaliação de pessoal técnico administrativo: cuidado à documentação 

escolar, espaço físico e motivação para o trabalho. 

f) Avaliação da gestão escolar: desempenho da equipe de gestão escolar 

expresso pela capacidade de deliberação democrática, manter uma postura 

ética estar atento aos aspectos administrativos e pedagógicos e mostrar 

capacidade em realizar a integração escola/comunidade. 

        No encontro de sensibilização com a comunidade escolar foram sugeridos alguns 

indicadores usados na pesquisa de autoavaliação que foram posteriormente 

organizados em suas respectivas dimensões. 

 

4.5.4 Elaborar o instrumento de pesquisa 

 

        Os questionários para cada grupo foram elaborados a partir das dimensões que 

se pretendiam analisar. Para cada grupo foram elaboradas perguntas cujas respostas 

poderiam oferecer informações a respeito da instituição a partir de suas vivências e 

análises. Foram seguidos os seguintes passos na elaboração dos questionários: 

primeiramente foi planejado junto com a equipe gestora o que seria mensurado, em 

segundo lugar foram formuladas as perguntas, em seguida foi definido o texto 
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introdutório e a ordem das perguntas, depois foram testados os questionários, em 

relação a omissões e ambiguidade e após a correção foram aplicados os 

questionários. 

  

4.5.5 Aplicar os questionários 

 

        Os questionários foram aplicados em todos os grupos previstos, inclusive na 

comunidade externa. Antes de serem enviados os questionários, por e-mail para o 

público alvo, foi realizado um “corpo a corpo” para que as pessoas, principalmente 

pais e estudantes, se comprometessem em responder os questionários que seriam 

enviados por e-mail. Porém, não obtivemos os resultados esperados, apenas 40 

estudantes, 1 pai e 12 professores responderam os questionários. De maneira que foi 

necessário imprimi-los e entregar pessoalmente para que fossem respondidos. O que 

se percebe claramente que a população alvo ainda não domina a cultura digital para 

este tipo de prática. 

 

4.5.6 Tratar os dados 

 

        Os dados dos questionários foram tabulados e apresentados em gráficos, bem 

como a análise destas informações. 

 

4.5.7 Redigir o relatório final 

               

        O relatório final consiste de uma explanação das informações que foram colhidas 

através dos documentos e questionários, seguindo a referência da matriz das 

dimensões e indicadores.          

               

4.5.8 Promover a assembleia geral para a divulgação dos resultados  

             

 A assembleia geral terá a presença de toda a comunidade escolar, os pais, 

alunos, professores, funcionários e comunidade externa, que são os vizinhos, 

empresários e representantes de instituições religiosas localizadas no entorno da 

escola. Os problemas apontados na avaliação serão apresentados aos presentes, os 
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quais discutirão as possíveis soluções que contribuirão para a elaboração de um 

Plano de Ação. 

 

4.5.9 Relatar os resultados da autoavaliação institucional  

                 

        Quatro dos eixos a serem avaliados já se encontravam estruturados no Plano de 

Gestão Escolar da equipe gestora e as dimensões de cada eixo foram sugeridas pelos 

participantes: equipe gestora, representantes da Associação de Pais e Professores 

(APP) e professores da E.E.B. Dom Orlando Dotti em encontros realizados em datas 

distintas. Foi introduzido o eixo 1 que trata do Planejamento e autoavaliação, pois este 

passou a ser mais um item a ser avaliado, que não havia sido previsto anteriormente 

no Plano de Gestão. De modo que a pesquisa ficou assim estruturada: 

Este instrumento foi elaborado utilizando-se de elementos tanto do SINAES 

como do SINAEB. A estrutura da matriz das dimensões e indicadores foram inspiradas 

no modelo utilizado pelo SINAEB nas Instituições de Ensino Superior. Os eixos e as 

dimensões foram extraídos do modelo utilizado no SINAEB:  

Eixo 1: Planejamento e Autoavaliação 

Dimensão1: Planejamento e autoavaliação: processos, resultados e eficácia da 

autoavaliação institucional 

 

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 2: Missão e Plano de Gestão 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 
 

Eixo 3: Políticas de Gestão Administrativa 

Dimensão 4: Formação e Condições de Trabalho dos Profissionais da Escola  

Dimensão 5: Organização e Gestão da Instituição 

Dimensão 6: Sustentabilidade Financeira 

Eixo 4: Políticas de Gestão Pedagógica 

Dimensão 7: Prática pedagógica e avaliação  

Dimensão 8: Relação família-escola 

Dimensão 9: Acesso e permanência dos alunos na escola  

Dimensão 10: Gestão escolar democrática  

Dimensão 11: Organização do Ambiente Educativo   

Comentado [LP3]: Aqui deve aparecer o relatório final da 
autoavaliação ralizada. 
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Eixo 5: Gestão da Infraestrutura Física 

Dimensão 12: Espaço físico escolar 

 

QUADRO DE AMOSTRAGEM DOS GRUPOS FOCAIS: 

Grupo Focal Nº 
Respondentes 

% de 
Amostragem 

Pais ou responsáveis 87 7,25 

Professores 41 58,57 

Funcionários 02 40,0 

Grupo Gestor 03 100% 

Comunidade externa 12 100% 

Estudantes 442 30,58 

 

MATRIZ DAS DIMENSÕES E INDICADORES DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 EIXO 1: GESTÃO ADMINISTRATIVA  

DIMENSÃO 1 – Planejamento e Autoavaliação: processos, resultados e 
eficácia da autoavaliação institucional  

 
CATEGORIA DE ANÁLISE 

 

 
FONTES 

 
METODOLOGIA 

Documentos Setor/Pessoas 

1.1 Adequação do PGE  PPP/PGE Gestão Análise 
documental 

1.2 Efetividade do PGE Idem Idem Idem 

1.3 Relação do PGE com o PPP Idem Idem Idem 

1.4 Procedimentos de avaliação e 
acompanhamento do PGE 

Relatório da 
autoavaliação 
SAGE-SC 

Gestão Análise 
documental 
Questionários 

PGE – Plano de Gestão Educacional / PPP – Projeto Político Pedagógico – SAGE –

Sistemática de Avaliação da Gestão Escolar de Santa Catarina 

 
 RELATÓRIO: 
 

Critérios para análise / Indicadores 
ESCALA 

NA 1 2 3 4 5 

1.1.1 Articulação do PGE com o contexto 
socioeconômico no qual a Instituição está 
inserida. 

     X 

1.1.2 Previsão de ações para a melhoria contínua da 
Instituição. 

     X 
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1.1.3 Coerência do plano geral com o perfil dos 
egressos. 

 X     

1.2.1 Alcance das metas projetadas.     X  

1.3.1 Relação do PGE com o PPP      X 

1.4.1 Programas de avaliação institucional anteriores. X      

1.4.2 Divulgação dos resultados dos relatórios da 
avaliação interna para a comunidade. 

    X  

1.4.3 Ações e mudanças imediatas como resultado do 
processo de avaliação interna. 

   X   

Escala: NA – Não se aplica 1-2 – Sem evidência     3-4 – Evidência parcial    5- 

Evidência completa. 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a dimensão: 

1.1 Adequação do PGE: Analisando o Plano de Gestão Educacional é 

perceptível que a construção do mesmo se deu considerando detalhadamente a 

realidade socioeconômica dos estudantes. A escola já havia realizado uma pesquisa 

diagnóstica, cujo objetivo foi levantar as informações mais relevantes a respeito do 

cotidiano dos estudantes, a situação econômica, através da análise de renda e bens 

de consumo, o nível de informação, através da análise de acesso às redes sociais, 

livros e jornais. E mais informações como entretenimento, tempo dedicado aos 

estudos e outros. 

1.2 Efetividade do PGE: O Plano de Gestão prevê metas e ações de melhorias 

contínuas para o tempo de mandato da equipe gestora que abrange quatro 

dimensões: administrativa, financeira, física e pedagógica. Estas metas estão 

organizadas em um plano de ação, no qual especifica o cronograma de realização, 

o responsável e quais os recursos necessários. À medida que as metas vão sendo 

realizadas são excluídas do plano de ação, assim também como metas 

extraordinárias também podem vir a fazer parte do mesmo, ainda que não 

contempladas no Plano de Gestão, mas pelo caráter emergencial de execução. 

Com relação ao alcance das metas previstas no Plano de Gestão:  

NA DIMENSÃO ADMINISTRATIVA:  

a) atingir de 85% a 95%, o nível de satisfação dos pais, professores e alunos no 

atendimento da secretaria e no apoio às atividades pedagógicas: o índice atingiu 

80%.  

b) Garantir, no mínimo, 51% dos professores e funcionários em eventos da escola: 

meta atingida;  
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c) Manter 100% de devolução do repasse do diagnóstico (ata individual) aos alunos 

em até 15 dias após a realização do conselho de classe bimestral: atingido 100%; 

d) Manter a porcentagem de 80% a 90% de participação dos pais dos alunos dos 

anos iniciais nas reuniões de entrega de boletins e conselho de classe: sim;  

e) Aumentar a porcentagem de participação dos pais dos alunos com dificuldades 

dos Anos Finais para 40 a 50% nos plantões pedagógicos: sim; 

f) Aumentar a porcentagem de participação dos pais dos alunos com dificuldades do 

Ensino Médio para 30% a 40% nos plantões pedagógicos: não atingiu; 

g) Garantir, pelo menos, 50% de participação de cada segmento (pais, professores 

e alunos) na avaliação institucional: no segmento pais, tivemos a participação de 

apenas 87 respondentes; professores: 41 (em torno de 70%) e estudantes 442 (em 

torno de 30%). Estes, ainda, devido à metodologia de aplicação ter sido presencial. 

Portanto, neste item não foi atingida a meta de 50% total de participação na 

pesquisa; 

h) Aumentar para, no mínimo, 55 integrantes na composição da Fanfarra do Dotti: 

sim 100%; 

i) Validar em 100% o uso do uniforme nos turnos matutino e vespertino: não foi 

atingido, fica em torno de 95%; 

j) Validar 100% do uso da agenda escolar do Dotti por alunos do 1ºao 6º ano do 

Ensino Fundamental: 98%; 

K) Zerar a ocorrência de bullying e consumo de produtos ilícitos na escola: o bullying 

ocorre ocasionalmente, o uso de produtos ilícitos, não há denúncias; 

l) Zerar a ocorrência de brigas nas dependências da escola: sim; 

m) diminuir, em até 5%, o número de alunos com chegadas tardias para a 1ª e 4ª 

aula: sim;  

n) Garantir reuniões sistematizadas mensalmente com 90% dos membros da equipe 

administrativa: sim; 

o) Garantir reuniões sistematizadas semanalmente com 100% dos membros da 

direção: sim; 

p) Manter ativo o Grêmio Estudantil, no mínimo, com 8 membros: sim; 

q) Manter 100% de divulgação dos eventos culturais e sociais da escola com o uso 

de redes sociais: sim;  

NA DIMENSÃO FINANCEIRA: 
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a) Utilizar 100% do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): sim;  

b) Utilizar 90% a 95% do dinheiro arrecadado pela APP para a melhoria da escola, 

deixando reservas para emergências: sim;  

c) Arrecadar, no mínimo, R$ 6.000,00, em cada semestre com a realização de 

festividades e ação entre amigos: sim; 

d) Arrecadar com contribuição espontânea, no mínimo R$ 1.000,00 em cada 

semestre: no 1º sim, no 2º não.   

NA DIMENSÃO FÍSICA: 

a) Continuar com a otimização de 100% das 24 salas de aula da escola: sim;  

b) Manter a zero o número de reclamações por falta de água: sim; 

c) Conservar em bom estado a segunda porta adjacente de controle de fluxo de 

pessoas, instalada em 2016, na entrada principal da escola: sim; 

d) Reformular 100% das portas do vestuário feminino do ginásio esportivo: sim; 

 e) Abranger 60% das dependências da escola com o sistema de monitoramento 

associado a câmeras e sensores de segurança: sim; 

 f) Conservar em bom estado corrimãos de acessibilidade, instalados em janeiro de 

2018, em toda a extensão da área do pátio: sim;  

g) Conservar as placas de indicação da “BIBLIOTECA” e “SAED” em braile nas 

respectivas salas de atendimento; sim;  

h) Transformar, pelo menos, 80% das paredes do refeitório e dos pátios em 

“quadros” de arte: sim; 

i) Manter 2 bebedouros de acessibilidade instalados em 2017 em bom estado de 

funcionamento e instalar mais 1 bebedouro no 2º andar: sim;  

NA DIMENSÃO PEDAGÓGICA: 

a) receber plano de ensino, em até 25 dias úteis, após o início do ano letivo, de 100% 

dos professores: 90%; 

b) Aumentar IDEB para entre 6,8 e 7,5 nos Anos Iniciais e entre 5,0 e 6,5 nos Anos 

Finais do Ensino Fundamental: ainda não foi avaliado;  

c) Aumentar a média da escola no ENEM para entre 540 e 600 pontos em todas as 

áreas do conhecimento: não tem a informação ainda;  

d) Melhorar o rendimento escolar dos alunos dos Anos Iniciais com dificuldades, 

entre 6,0 e 7,0, através do PENOA: não há disponibilidade desta informação;  
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e) Aumentar a participação dos alunos dos 3º anos do Ensino Médio no ENEM para 

100%: 90%; 

f) Continuar o estudo da Proposta Curricular de Santa Catarina (Edição 2014) com 

100% dos professores da escola: ok;  

g) Aumentar para 10 membros o número de professores da comissão organizadora 

em atividades extracurriculares: feiras, projetos, NEA (Núcleo de Educação 

Ambiental), NEPRE (Núcleo de Educação Preventiva): Entre 7 e 8; 

h) Utilizar pelo menos 2 instrumentos de comunicação on-line no aviso das 

atividades entre professores e escola: ok; 

j) Manter ativo o clube de Matemática com 20 ou 30 alunos, em cada segmento, 

anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: não atingida;  

k) Criar clube de mães com 15 a 20 integrantes: não atingida;  

l) Criar grupos em habilidades musicais com, no mínimo, 20 integrantes: não 

atingida;  

m) Promover encontros bimestrais por área do conhecimento com 6 a 8 professores: 

parcialmente;  

n) Incentivar anualmente, pelo menos, a participação de 3 professores como autores 

de projetos em concursos municipais, estaduais e nacionais:100%. 

1.3 Relações do PGE com o PPP: O PPP da escola cita como papel da escola quatro 

ações que são apontadas no PGE, quais sejam: a) prática educativa com base nos 

princípios do trabalho; b) prática do respeito à diversidade, à pluralidade e aos 

direitos humanos universais; c) prática do incentivo à pesquisa para a socialização 

de conhecimentos cotidianos, sistematizados, culturais, históricos, artísticos e 

tecnológicos; d) prática da sustentabilidade social e ambiental. Também coincidem 

entre um e outro, a missão, a visão e os valores que compõem o objetivo geral da 

escola. A proposta curricular da escola, apresentada no PPP, vem de encontro com 

a dimensão pedagógica da escola, apresentada no diagnóstico da mesma no PGE. 

O posicionamento político-pedagógico dos docentes e profissionais da educação é 

citado no PPP, com base em três princípios: a) gestão democrática e compartilhada 

como princípio administrativo; b) pesquisa, contextualização, comprometimento e 

percurso formativo como princípio pedagógico; c) trabalho, solidariedade, respeito à 

diversidade e à pluralidade, ética, amor, estética, disciplina, humildade, democracia 
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e resiliência como princípios educativos são os mesmos apontados. Estes três itens 

estão contextualizados no PGE da escola. 

1.4 Procedimentos de avaliação e acompanhamento do PGE: a avaliação do Plano 

é realizada em três momentos: Primeiro: análise e qualificação deste plano de gestão 

por professores em julho de 2017; Segundo: análise pelos conselhos escolares e 

comunidade escolar do Dotti até final de agosto de 2017; Terceiro: análise do 

cumprimento das metas pelo conselho deliberativo junto à comunidade escolar após 

dois anos de implantação do plano, ou seja, fevereiro de 2018. 

 
Gestores: 4. A avaliação institucional já realizada tem contribuído para minimizar 
dificuldades detectadas na E.E.B. Dom Orlando Dotti? 
 

 
 
Funcionários: 16. Os resultados da avaliação institucional são utilizados para 
planejamento e desenvolvimento das atividades da E.E.B. Dom Orlando Dotti? 
 

 
 
Professores: 8. A E.E.B. Dom Orlando Dotti possui um plano de acompanhamento 

dos egressos? 

67%

33%

0%0%
Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

100%

0%0%0% Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto



50 

 

 

 
 

Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão: 

Apesar de a pesquisa apontar que a escola possui um plano de acompanhamento 

dos egressos, na realidade, a comunidade escolar possui informações esparsas 

sobre egressos, informações que não são registradas e sistematizadas. Como 

pontos frágeis nesta dimensão encontramos a ausência de um programa para 

acompanhamento dos egressos.  

 

Recomendações da CAE: 

Instituição de um programa de acompanhamento de egressos. O acompanhamento 

de egressos formados constitui, pois, uma forma de avaliar o desempenho da 

aplicação de um conteúdo acadêmico na inserção e na vivência do mercado de 

trabalho e/ou na continuação da vida acadêmica com inserção no ensino superior. 

Analisando o termo egresso contido na legislação da área educacional, entende-se 

como sendo a pessoa que efetivamente concluiu os estudos, recebeu o diploma e 

está apto a ingressar no mercado de trabalho (BRASIL, 1996).  No entanto, a 

legislação específica, como a LDB e o Decreto nº 2.208/97, fazem referência a 

egressos de uma forma ampla; são todos os indivíduos que saíram do sistema 

escolar por diferentes formas: diplomados, desistentes, transferidos ou jubilados. A 

partir dos conceitos e critérios utilizados na definição do termo egresso, importa 

expor o que a legislação fala sobre egressos, bem como as políticas institucionais 

aplicadas para o acompanhamento e gestão de egressos. 

Segundo Machado (2001, p.45), os egressos são que realimentam com informações 

a escola e a sociedade de sobre as tendências do mercado, e o acompanhamento 

de egressos é “um mecanismo que proporciona um quadro fiel do processo de 
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inserção do ex-aluno no mundo do trabalho” além de permitir uma avaliação de 

como o profissional vem desempenhando suas atividades. 

 
 

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

DIMENSÃO 2 – Missão e Plano de Gestão 

 
CATEGORIA DE ANÁLISE 

 

FONTES 
 

METODOLOGIA 

Documentos Setor/Pessoas 

2.1 Missão PPP Gestão  Análise 
documental 

2.2 Objetivos/Finalidades PPP Idem  Análise 
documental 

2.3 Diretrizes PPP Idem  Análise 
documental 

2.4 Compromissos da IEB PPP Idem  Análise 
documental 

2.5 Contexto Socioeconômico PPP Idem  Análise 
documental 

2.6 Definição das Políticas 
Institucionais no PPP 

PPP Idem  Análise 
documental 

2.7 Perfil do estudante 
ingressante 

PPP Idem  Análise 
documental  
Questionário 

2.8 Perfil do estudante 
egresso 

PPP e 
Relatório de 

Pesquisa 

Idem Análise 
documental 
Questionário 

2.9 Apropriação do PGE – 
PPP pela comunidade 
acadêmica 

Relatório de 
Pesquisa 

Idem  Questionário 
Análise 
documental 

2.10 Projetos, Programas e 
Regulamentos em 
desenvolvimento 

PPP e PGE Idem  Análise 
documental 

PG – Plano de Gestão / PPP – Projeto Político Pedagógico – IEB – Instituição de 

Ensino Básico 

Critérios para análise / Indicadores 
ESCALA 

NA 1  2 3  4 5 

2.1.1 Coerência entre a missão e os 
objetivos/finalidades institucionais. 

     X 

2.2.1 Clareza na definição dos objetivos 
institucionais. 

     X 

2.2.2 Tradução dos objetivos institucionais em 
ações na instituição. 

     X 

2.3.1 Sintonia das diretrizes institucionais com o 
PPP da Instituição. 

     X 
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2.4.1 Efetivação da expansão descrita no PGE 
coerente com a realidade institucional. 

     X 

2.4.2 Articulação dos fundamentos descritos no 
PGE e PPP com as práticas institucionais. 

     X 

2.4.3 Participação efetiva da comunidade escolar 
na construção, implementação e revisão 
periódica do PPP 

     X 

2.5.1 Relações do PGE com o contexto 
socioeconômico. 

     X 

2.6.1 Sintonia entre as políticas definidas no PGE 
e os programas e projetos em 
desenvolvimento pela IEB. 

     X 

2.7.1 Identificação do perfil dos ingressantes pelos 
gestores e professores. 

     X 

2.8.1 Existência de uma base de dados de 
informações atualizadas sobre os egressos. 

 X     

2.8.2 Relacionamento contínuo entre Instituição e 
egressos. 

 X     

2.9.1 Grau de conhecimento e apropriação do 
PGE e PPP pela comunidade escolar. 

     X 

2.10.1 Coerência entre programas/projetos em 
desenvolvimento e as metas traçadas no 
PGE. 

     X 

Escala: NA – Não se aplica 1-2 – sem evidência 3-4 – Evidência parcial     5- Evidência 

completa. 

RELATÓRIO: 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a dimensão: 

2.1 Missão: A Instituição apresenta um objetivo geral em seu PPP que é “oportunizar 

ao aluno práticas educativas e pedagógicas fundamentais em Valores Humanos 

Universais, Ciência, Cultura, Tecnologia e Pesquisa para o desenvolvimento dos 

processos de ensino-aprendizagem de qualidade e a formação de cidadãos 

protagonistas de mudanças na sociedade contemporânea”. Este objetivo está 

intrinsicamente atrelado à missão da escola que é “Promover o processo de ensino 

aprendizagem de qualidade para a apropriação e construção de conhecimentos 

aliados a formação humana”. Pois esta compreende não somente a construção de 

valores humanísticos, mas a integralidade do ser e pensar de cada indivíduo no 

mundo. Este percurso formativo prepara o ser humano para produzir as condições 

de reprodução da sua vida e das formas sociais da sua organização. Assim, ele 

poderá construir o seu modo de vida livremente, tendo autonomia para organizar os 

modos de existência e sendo responsável pelas suas ações, tornando-se um ser 

humano ético. 
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2.2 Objetivos/Finalidades: As diretrizes e objetivos institucionais estão traduzidos em 

4 dimensões: a administrativa com 17 metas e ações; a financeira com 4 metas e 

ações; a dimensão física: com 9 metas e ações e a pedagógica com 14 metas e 

ações.  

2.3 Diretrizes: As ações e metas propostas no Plano de Gestão Educacional estão 

também incluídas no PPP, e ambos estão coerentemente relacionados com a 

realidade institucional.  

2.4 Compromissos da IEB: Efetivação da expansão descrita do PGE coerente com a 

realidade institucional: Haviam 43 metas previstas, apenas 9 não foram cumpridas, 

algumas parcialmente, em torno de 21% não foram cumpridas integralmente em mais 

de 50% do período previsto de gestão. Nos questionários aplicados na Avaliação 

Institucional pode-se identificar coerência nas respostas dos grupos participantes que 

coadunam com a ideia de articulação dos fundamentos descritos no PGE e PPP com 

as práticas institucionais. Também confirmam a participação efetiva da comunidade 

escolar na construção, implementação e revisão periódica do PPP. Na pergunta que 

aborda a participação na implementação do PPP da escola, 76% dos respondentes 

professores e profissionais pedagógicos afirmaram ter participado de sua construção 

e 51% dos pais ou responsáveis afirmaram conhecer o PPP da escola. 100% dos 

gestores afirmam que o PGE está em sintonia com os princípios e diretrizes 

estabelecidos no PPP. 

2.5 Contexto Socioeconômico:  O PGE se encontra intimamente relacionado com o 

contexto socioeconômico dos estudantes, pois vejamos, o plano de gestão prevê o 

uso compulsório de uniforme e agendas escolares, estes são itens que somente em 

escolas com alunos com uma renda per capita satisfatória é possível exigir o uso. 

80% dos gestores afirmam que há sintonia entre as políticas definidas no PGE e os 

programas e projetos em desenvolvimento pela IEB. A pesquisa aponta que 100% 

dos gestores e 88% dos professores e profissionais pedagógicos afirmam conhecer 

o perfil dos estudantes da escola. 

2.6 Definição das Políticas Institucionais no PPP:  As políticas definidas no PPP estão 

intimamente relacionadas com os programas e projetos que a Instituição tem 

proposto. A Instituição propõe uma educação integralizadora, de acordo com a 

Proposta Curricular de Santa Catarina, cuja metodologia de ensino a ser executada 

é o percurso formativo, que é um processo constitutivo e constituinte da formação 
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humana que norteia a importância da história, cultura, contexto social, linguagens, 

inteligência emocional, valores e virtudes, conhecimentos sistematizados e 

conhecimentos cotidianos do sujeito (aluno) numa interação intrapessoal e 

interpessoal. (PPP, 2017, p. 21) 

2.7 Perfil do estudante ingressante: O perfil do ingressante é diagnosticado através 

de pesquisa realizada anualmente que procura identificar as características sócio –

econômica-cultural predominantes. 

2.9 Apropriação do PGE – PPP pela comunidade acadêmica: Com relação ao grau 

de conhecimento e apropriação do PGE e PPP pela comunidade escolar, constatou-

se que 50% dos funcionários, 95% dos professores conhecem a missão da escola e 

que 90% destes sabem quais são os objetivos da escola. Enquanto que 60% dos 

estudantes sabem qual é a missão da escola e destes 86% afirmam conhecer os 

objetivos e princípios da escola. 87% dos professores afirmam que há coerência entre 

programas/projetos em desenvolvimento e as metas traçadas no PGE e PPP. 93% 

dos pais ou responsáveis e 82% dos estudantes dizem que as ações propostas pela 

escola correspondem com o que a instituição afirma ser e finalmente, 51% dos pais 

afirmam conhecer o PPP da escola.  

2.10 Projetos, Programas e Regulamentos em desenvolvimento: As metas projetadas 

no PGE estão amparadas em projetos, programas e regulamentos que são 

ferramentas utilizadas pela gestão com o objetivo de atingir os objetivos traçados. 

Alguns deles, por exemplo: Autoavaliação Institucional, uso da agenda escolar para 

os estudantes do Ensino Fundamental I, feedback dos estudantes do Ensino 

Fundamental II e Médio, dar continuidade com os projetos: NEPRE (Núcleos de 

Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento às Violências na Escola) NEA (Núcleo 

de Estudos Afrodescendentes), CDE (Conselhos Deliberativos Escolares), 

PEDAGOGIA DA ESCUTA, Controle de Frequência de Alunos, adoção do uso de 

uniforme, conselho de classe participativo, plantão pedagógico para 

pais/responsáveis e outros.  

 

Pais ou Responsáveis: 1. Você conhece o Programa de Avaliação Institucional da 

E.E.B Dom Orlando Dotti? 
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Professores: 1. Você conhece o Programa de Avaliação Institucional da E.E.B Dom 

Orlando Dotti? 

 

 

 

Professores: Você conhece o perfil socioeconômico dos alunos da EEB. Dom Orlando 

Dotti? 
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Gestores: Você conhece o perfil socioeconômico dos alunos da EEB. Dom Orlando 

Dotti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidade externa: 5. As ações propostas pela E.E.B. Dom Orlando Dotti 

evidenciam a identidade da Instituição? 
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Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão:  

2.8 Perfil do estudante egresso: Mesmo que a pesquisa aponte que 100% dos 

professores e 67% dos gestores afirmem que a escola faz algum tipo de 

acompanhamento dos egressos, na prática isso não se efetiva. Pois a escola carece 

de um programa de acompanhamento de egressos que possibilite a obtenção de 

dados de informações atualizadas sobre os mesmos, o que poderia apontar se a 

Instituição está proporcionando ou não uma formação que possibilite o 

aproveitamento de melhores oportunidades pelo egresso. Não há um contato 

contínuo entre a Instituição e egressos. 

 

Recomendações da CAE: Implantação de um sistema que possibilite o 
acompanhamento do futuro acadêmico e profissional do egresso. 
 

DIMENSÃO 3 – Responsabilidade Social da Instituição 

 
CATEGORIA DE 

ANÁLISE 
 

 
FONTES 

 
METODOLOGIA 

Documentos Setor/Pessoas 

3.1 Política de integração 
da instituição escolar 
com os diferentes 
setores da sociedade 

Plano de 
Gestão 

Gestão 
APP 

Análise 
documental 

3.2 Política Institucional de 
Inclusão  

PGE 
PPP 

 

Gestão/Corpo 
Docente/Discente 

Análise 
documental 
 

33%

45%

0%0%

22% Sim

Prat. Sim.

Prat. Não

Não

Não apto
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3.3 Política de 
Desenvolvimento 
Econômico-social.  

Relatórios de 
pesquisa 

Gestores/Corpo 
Docente/Discente 

Análise 
documental 
Questionário 

3.4 Política de defesa do 
meio ambiente e 
memória cultural. 

Relatório de 
pesquisa 

Gestores/Corpo 
Docente/Discente 

Análise 
documental 
Questionário 

PG – Plano de Gestão / PP – Projeto Pedagógico/ APP – Associação de Pais e 

Professores 

 

Critérios para análise / Indicadores 
ESCALA 

N A 1  2 3 4 5 

3.1.1 Existência de Políticas de integração da escola 
com a comunidade. 

     X 

3.1.2 Existência de programas e projetos de inclusão       X 

3.1.3 Existência de programas e projetos de ensino para 
o desenvolvimento social da comunidade. 

    X  

3.1.4 Impacto das atividades da instituição escolar no 
ambiente interno como no ambiente externo. 

     X 

3.2.1 Mecanismos de acesso e permanência de alunos 
portadores de necessidades especiais. 

     X 

3.2.2 Mecanismos de acesso e permanência de 
docentes portadores de necessidades especiais. 

X      

3.2.3 Mecanismos de acesso e permanência de 
funcionários portadores de necessidades 
especiais. 

X      

3.4.1 Desenvolvimento de projetos e ações de 
educação ambiental. 

     X 

3.4.2 Desenvolvimento de projetos e ações de 
preservação da memória e patrimônio cultural da 
escola. 

     X 

Escala: NA – Não se aplica 1-2 – sem evidência     3-4 – Evidência parcial   5- Evidência 

completa. 

 

Estudantes: 11. Você acha que esta escola está sendo um agente transformador na 

realidade local e municipal? 
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Estudantes: 15. Os processos pedagógicos que a escola propõe estão contribuindo 

para a formação do aluno enquanto agente transformador da sociedade? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54%
29%

6%
3%

8% Sim

Prat. Sim

Prat.não

Não

Não apto
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Funcionários: 3. A E.E.B. Dom Orlando Dotti contribui para o desenvolvimento do 

município?  

 

 

 

Pais ou Responsáveis: 8.  A E.E.B.Dom Orlando Dotti está sendo um agente 

transformador da realidade local e municipal? 

 

 

 

Gestores: 2. Os segmentos de ensino oferecidos pela E.E.B.  Dom Orlando Dotti 

atendem às necessidades sociais e favorecem o desenvolvimento municipal? 

100%

0%0%0% Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto
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Funcionários: 4. A E.E.B Dom Orlando Dotti proporciona atividades destinadas à 

preservação do meio ambiente? 

 

 

 

Estudantes: 9. A escola propõe atividades voltadas à preservação do meio ambiente? 

50%50%

0%0% Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto
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RELATÓRIO: 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a dimensão: 

3.1 Políticas de integração da instituição escolar com os diferentes setores da 

sociedade: Com relação à existência de políticas de integração da escola com a 

comunidade, o PPP prevê na dimensão pedagógica o desenvolvimento de Valores 

Humanos Universais, Feira do Conhecimento, Festa do Folclore ou Julina, 

Halloween, Viagens de Estudo, Visita às Instituições Educacionais e /ou Culturais. 

3.2 Política Institucional de Inclusão: A escola oferece o Atendimento Educacional 

Especializado com um profissional habilitado na Sala de Recursos Multifuncionais, 

para o atendimento de estudantes com laudo de deficiência fornecido pela 

Fundação Catarinense de Educação Especial e também de acordo com a Lei nº 

16.995/16, mantém um segundo professor nas salas de aula que tiverem alunos 

com laudo. Na estrutura física da escola foram instalados corrimãos em 100% das 

rampas e corredores dos pátios para facilitar a acessibilidade. Também houve a 

instalação de duas placas de indicação em braile nas salas de Biblioteca e AEE. A 

meta é atingir 100% das salas da escola. Foi instalado recentemente um bebedouro 

de acessibilidade 2º piso e já existia no térreo.  A escola já possui rampas de acesso 

para os andares superiores e um portão lateral de acesso para cadeirantes, bem 

como banheiro adaptado. A escola também prevê no PPP como ação da dimensão 

pedagógica, acolher a todos, sem distinção, incentivando a participação em eventos 

para formar uma Família Dotti. Na avaliação institucional 100% dos funcionários, 

100% dos professores e 93% dos estudantes responderam que a escola oferece 

condições de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência. A escola no 

momento não possui funcionários nem docentes com deficiências. 

63%

23%

6%
5%3%

Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto
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3.3 Políticas de Desenvolvimento Econômico-social: com relação a existência de 

programas e projetos de ensino para o desenvolvimento social da comunidade, a 

escola propõe algumas ações:  

a) divulgar 100% dos eventos culturais e sociais da escola com o uso de redes 

sociais: ok; 

b) aumentar para 15% o número de professores membros da comissão 

organizadora em atividades extracurriculares: feiras, projetos, NEA e NEPRE: entre 

7 a 8 membros;   

c) Aumentar para no mínimo 20%, o número de pais e/ou alunos dos anos iniciais 

em atividades extracurriculares: feiras, projetos, NEA e NEPRE: ok;  

d) Criar o Clube de mães com 15 a 20 integrantes: ainda não foi atingido este 

objetivo; Criar laços de confiança entre todos os segmentos da escola: ok;  

e) O PPP também apresenta como objetivos específicos na dimensão pedagógica 

a prevenção da droga, do bullying e da violência na comunidade escolar, em 

parceria com a Polícia Militar, Guarda Municipal, Sistema de Saúde, Psicólogos, 

Corpo de Bombeiros, Pastoral da Aids; 

Em relação ao impacto das atividades da instituição escolar no ambiente interno 

como no ambiente externo: para 97% dos professores as práticas institucionais 

promovidas pelos gestores estão em consonância com o PGE e o PPP da escola; 

para 78% dos estudantes os projetos desenvolvidos pela escola contribuem para o 

desenvolvimento integral dos mesmos e para 83% deles a escola está sendo um 

agente transformador da realidade local e municipal. Para 94% dos pais ou 

responsáveis os projetos desenvolvidos pela escola contribuem para o 

desenvolvimento integral dos estudantes e para 92% deles a escola está sendo um 

agente transformador da realidade local e municipal. 

3.4 Políticas de defesa do meio ambiente e memória cultural: em relação ao 

desenvolvimento de projetos e ações de educação ambiental, 100% dos 

funcionários e 86% dos estudantes concordam que a escola propõe atividades 

voltadas ao meio ambiente. Com relação ao desenvolvimento de projetos e ações 

de preservação da memória e patrimônio cultural da escola, a mesma desenvolveu 

no ano de 2015 o livro “Um Pacto com a Educação Humanizadora” que retrata a 

história da fundação da escola e percorre por seus 45 anos de existência trazendo 

um pouco da contribuição de muitos protagonistas que por ali passaram. A escola 
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produz anualmente a obra Escrevendo o Futuro, que já está na 6ª edição, trazendo 

textos produzidos por alunos, recebendo prêmios em 3 edições da Olimpíada de 

Português. 

 

Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão: 
 

Não identificados. 

 

Recomendações da CPA: 
 
Ampliar o número de projetos que objetivem o desenvolvimento social da 
comunidade. 

 
 
EIXO 3: POLÍTICAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 

                       

                           DIMENSÃO 4 – Formação e Condições de Trabalho 

 
CATEGORIA DE ANÁLISE 

 

 
FONTES 

 
METODOLOGIA 

Documentos Setor/Pessoas 

4.1Qualificações 
Profissionais 

Arquivos 
PPP 

Secretaria Pesquisa  
documental 

4.2 Clima Institucional Pesquisa de 
Avaliação 

Institucional 

Gestão Questionário 

4.3 Estruturas de Poder PPP/PGE Gestão Análise 
documentos 

PGE – Plano de Gestão Educacional / PPP – Projeto Político Pedagógico 

 

Critérios para análise / Indicadores 
ESCALA 

NA 1 2 3 4 5 

4.1.1 Ações voltadas à avaliação dos funcionários 
técnico-administrativos. 

     X 

4.1.2 Apoio à capacitação dos funcionários técnico-
administrativos 

     X 

4.1.3 Programas e ações voltados para 
acompanhamento do trabalho docente. 

    X  

4.1.4 Apoio a capacitação docente.      X 

4.1.5 Suficiência e estabilidade da equipe escolar      X 

4.2.1 Satisfação dos docentes em relação ao seu 
desenvolvimento profissional. 

     X 

4.2.2 Satisfação dos funcionários técnico-
administrativos em relação ao seu desenvolvimento 
profissional e às condições de trabalho. 

     X 
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4.2.3 Satisfação dos docentes em relação ao seu 
desenvolvimento profissional e às condições de 
trabalho. 

     X 

4.2.4 Rotatividade docente e técnico administrativo. 
 

    X  

4.2.5 Assiduidade da equipe docente e técnico 
administrativo. 

     X 

4.3.1 Participação dos docentes nos órgãos 
colegiados. 

      
X 

Escala: NA – Não se aplica 1-2 – Sem evidência   3-4 – Evidência parcial     5- 

Evidência completa. 

Professores: 18. As condições de trabalho, proporcionadas pela E.E.B. Dom Orlando 

Dotti correspondem às expectativas dos professores? 

 

Professores: 15. As práticas institucionais promovidas pelos gestores da E.E.B Dom 

Orlando Dotti estão em consonância com o PGE e PPP? 

 

Funcionários: 11. A E.E.B. Dom Orlando Dotti tem lhe proporcionado condições de 

trabalho adequadas? 

66%

32%

2%0%
Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto

85%

12%0%0%3% Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto
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Funcionários: 8. Você já participou em discussões ou apresentações sobre os 

documentos institucionais (estatutos, normas, resoluções, etc.)? 

 

Funcionários: 9. A E.E.B. Dom Orlando Dotti incentiva a capacitação dos funcionários 

técnico-administrativos? 

 

 

Funcionários: 10. Você está satisfeito com o seu desenvolvimento profissional? 

100%

0%0%0%0% Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto



67 

 

 

 

RELATÓRIO: 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a dimensão: 

4.1Qualificações Profissionais: as qualificações dos profissionais atendem às 

exigências legais. No setor diretivo e administrativo, dos 11, 10 são efetivos na 

escola. O quadro de professores que pode variar de 70 a 80, 33 são efetivos na 

escola. Os demais professores são admitidos em caráter temporário (ACT). Todos 

eles possuem habilitação na sua área de atuação. 

Com relação à suficiência e estabilidade da equipe escolar está ok, a equipe atende 

à demanda suficientemente. 

Com relação à assiduidade de pessoal está ok, não há gargalos; A avaliação dos 

professores e profissionais técnicos da escola é feita nos pré-conselhos pelos 

alunos e com a participação da equipe gestora e coordenação pedagógica. Também 

é realizada uma ação de autoavaliação ao término dos bimestres.  

No PGE da escola está previsto o acompanhamento no desenvolvimento das aulas 

e avaliado através de um formulário para orientação ao professor, juntamente com 

uma análise do seu plano de ensino. Esta ação somente é realizada na existência 

de algum caso pontual, devido à falta de tempo; Outras ações previstas no PGE 

são: 

a) Incentivar o estudo contínuo da Proposta Curricular de Santa Catarina: em 

andamento; 

b)  Incentivar os professores a participar na formação de Conselhos Escolares 

e de Comissões de Avaliação: em andamento; 

c) Reunir os professores de matemática para estudos e troca de experiências: 

em andamento; 

100%

0%0%0% Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto
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d)  Conhecer a prática pedagógica dos professores e suas metodologias: em 

andamento;  

e) Ajustar os métodos e processos do Plano de Ensino, tendo compreensão da 

educação integral e do percurso formativo: em andamento; 

f)  Incentivar maior participação e envolvimento dos professores em atividades 

extracurriculares: em andamento; 

g)  Continuar com o estudo da Resolução nº 4 da SED: em andamento;   

h) Continuar com a organização dos cursos de formação continuada de forma 

dialogada: em andamento. 

O apoio à capacitação dos funcionários técnico-administrativos e de profissionais 

docentes: a escola oferece encontros que proporcionam o estudo da realidade da 

mesma, estudo da Proposta Curricular de Santa Catarina e também estudo da 

Resolução nº 4 da SED que explica a organização dos conteúdos curriculares. 

Também são oferecidos cursos de formação continuada em que é discutida a BNCC 

(Base Nacional Comum Curricular). 

4.2 Clima Institucional: 100% dos funcionários se sentem satisfeitos com seu 

desenvolvimento profissional e condições de trabalho. A rotatividade docente e de 

pessoal técnico administrativo é muito pequena. Os profissionais ACT (contratados 

a caráter temporário esforçam-se no processo seletivo a fim de conseguir uma boa 

colocação para poderem retornar no ano seguinte à escola). A assiduidade da 

equipe docente e técnico administrativo é muito boa, sendo que os profissionais só 

faltam por reais necessidades.  

4.3 Participação dos docentes nos órgãos colegiados: tanto os professores quanto 

os técnicos administrativos participam dos órgãos colegiados da escola, como APP, 

Grêmio Estudantil, Conselho Escolar. 

 

 
 

Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão: 
Não há indicações. 

 

Recomendações da CPA: Não há.  

 

DIMENSÃO 5 – Organização e gestão da instituição escolar, funcionamento e 
representatividade dos colegiados, articulação da comunidade nos processos 

decisórios. 
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CATEGORIA DE 

ANÁLISE 
 

 
FONTES 

 
METODOLOGIA 

Documentos Setor/Pessoas 

5.1 Planos de gestão, 
objetivos e metas. 

PGE/PPP Gestão Documentos 
Questionário 

5.2 Órgãos colegiados Livros de Atas Idem Documentos 
Questionário 

5.3 Gestões estratégicas PGE/Plano de 
Ação 

Idem Documentos 
Questionário 

PGE – Plano de Gestão Educacional / PPP – Projeto Político Pedagógico 

Critérios para análise / Indicadores 
ESCALA 

NA 1 2 3 4 5 

5.1.1 Coerência entre o planejado e o executado de 
acordo com o PGE e PPP. 

     X 

5.1.2 Adequação da estrutura organizacional aos 
planos, objetivos e metas da instituição escolar. 

     X 

5.1.3 Adequação dos sistemas de comunicação, 
registros e arquivos às necessidades do planejamento 
da instituição escolar. 

     X 

5.1.4 Acesso da comunidade escolar à legislação 
institucional. 

     X 

5.1.5 Organização e condução dos processos de 
tomada de decisões. 

     X 

5.1.6 Fluxo adequado de comunicação entre os níveis 
da estrutura organizacional 

     X 

5.2.1 Participação dos diversos segmentos nos 
órgãos colegiados. 

     X 

5.2.2 Comprometimento dos diversos segmentos com 
as decisões colegiadas. 

     X 

5.2.3 Regularidade do funcionamento dos órgãos 
colegiados 

     X 

5.2.4 Divulgação da legislação/decisões colegiadas 
para a comunidade escolar. 

     X 

5.3.1 Coerência e pró-atividade da gestão estratégica 
com as finalidades e objetivos institucionais. 

     X 

Escala: NA – Não se aplica 1-2 – Sem evidência    3-4 – Evidência parcial    5- 

Evidência completa. 
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Funcionários: 6. As formas de comunicação utilizadas pela E.E.B Dom Orlando Dotti 

dão visibilidade às ações desenvolvidas pela Instituição?

 

Estudantes: 4. Você se sente representado pelos Conselhos Escolares? 

 

Estudantes: 13. Você conhece as regras do funcionamento escolar desta escola? 

 

Estudantes: 21. A definição de ações da equipe gestora acata as sugestões do Grêmio 

Estudantil? 

100%

0%0%0% Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto

36%

27%

13%

19%

5%
Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto

51%

18%

11%

12%
8% Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto
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Professores: 7. As políticas de ensino da E.E.B. Dom Orlando Dotti estão em sintonia 

com o PGE e PPP? 

 

Gestores: 9. As ações desenvolvidas na E.E.B. Dom Orlando Dotti estão de acordo 

com o PGE e PPP da Instituição? 

 

Pais ou Responsáveis: 5. Você conhece o Projeto Político Pedagógico (PPP) da 

E.E.B. Dom Orlando Dotti?   

97%

3%0%0%
Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto

0%

100%

0%0% Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto
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RELATÓRIO: 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a dimensão: 

5.1 Planos de gestão, objetivos e metas: O SAGE que é a Sistemática de Avaliação 

da Gestão Escolar de Santa Catarina, que avalia a gestão democrática escolar em 

até 6 níveis, designou para o Dotti o nível 6, que é a nota máxima, para a gestão 

referente ao ano de 2016, reiterando que há coerência entre o planejado e o 

executado de acordo com o PGE e PPP. Na avaliação do PGE em setembro de 

2017, através da leitura e análise completa do PPP por membros do Conselho 

Deliberativo, APP, dirigente e membros do Grêmio Estudantil, professores e 

funcionários da escola, constatou-se que o PGE está em total consonância com o 

PPP e que os objetivos e metas previstos em ambos estão sendo alcançados 

durante o percurso da atual gestão. Com relação à adequação dos sistemas de 

comunicação, registros e arquivos às necessidades do planejamento da instituição 

escolar, a escola tem avançado grandemente, pois além daqueles já existentes, 

instituídos através das redes sociais, também implantou uma página na web que irá 

fortalecer os laços de comunicação não somente entre a comunidade escolar, mas 

também com o mundo. Quanto aos registros de documentos dos alunos e 

professores, os mesmos são lançados no sistema que gere todas estas 

informações, sistema este implantado e mantido pela Secretaria de Educação do 

Estado, e posteriormente são arquivados em pastas na Secretaria da escola. 69% 

dos estudantes conhecem o regimento interno da escola. Com relação ao acesso 

da comunidade escolar à legislação institucional. 51% dos pais ou responsáveis 

afirmam conhecer o PPP da escola. 90% dos professores e técnicos afirmaram na 

pesquisa ter participado da implementação do PPP na escola.  

37%

14%19%

30%
Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto
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Com relação à organização e condução dos processos de tomada de decisões, 

100% dos gestores, 97% dos professores e 82% dos pais ou responsáveis afirmam 

na pesquisa que todas as ações são tomadas por base nas decisões dos órgãos 

colegiados. 100% dos funcionários afirmam que participam de discussões ou 

apresentações sobre os documentos institucionais.  Com relação ao fluxo adequado 

de comunicação entre os níveis da estrutura organizacional percebe-se que é ótimo, 

na avaliação de 100% dos gestores, 87% dos professores e técnicos 

administrativos, 100% dos funcionários, e 88% dos estudantes confirmaram esta 

premissa. Nos documentos de registros dos órgãos colegiados é possível observar 

que a composição dos mesmos conta com a participação de toda a comunidade 

escolar. Há o comprometimento dos diversos segmentos com as decisões 

colegiadas. As decisões colegiadas são acatadas e realizadas, respeitando-se o 

princípio da democracia. A participação da comunidade escolar nas instâncias 

deliberativas da escola é prevista no PGE, com a promoção de três conselhos 

escolares que são: Conselho Deliberativo, APP e Grêmio Estudantil. Todos esses 

conselhos realizam encontros periódicos e acompanham e avaliam o empenho de 

toda a comunidade Dotti. Esses órgãos colegiados funcionam com regularidade na 

escola, com encontros mensais regulares e extraordinários. 

5.2 Órgãos colegiados: Os órgãos colegiados da escola são: APP, Grêmio 

Estudantil e Conselho Deliberativo. Este último é composto pela participação de 

todos os segmentos da comunidade escolar. Sua função é assegurar a participação 

de todos os segmentos para participar das decisões, avaliar a atuação da escola 

na execução do PPP, bem como participar das discussões de interesse da 

comunidade escolar.  O Grêmio Estudantil é formado por estudantes e seu dirigente 

é um professor efetivo da escola. As funções sociais do Grêmio nesta unidade 

escolar são: a) cooperar no bom andamento da escola apontando soluções e 

melhorias; b) desenvolver liderança na sociedade; c) aprender o significado de ser 

protagonista de mudanças na sociedade; d) trabalhar em prol da felicidade e bem 

estar de todos sem esperar vantagens pessoais, nem recompensas financeiras. 

(PPP, 2017, p. 33). A Associação de Pais e Professores (APP) é composta por 

membros representantes da escola e pais de alunos, é uma entidade jurídica de 

direito privado, sem fins lucrativos. Possui autonomia para exercer direitos e contrair 

obrigações com seus recursos, sejam próprios ou de doações públicas ou privadas. 
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No exercício da gestão democrática através de ações compartilhadas, que se criam 

canais para ir além da simples representatividade, rumo a uma participação mais 

efetiva e direta nas discussões dos caminhos para a entidade e para a melhoria da 

escola pública. (Fonte: PPP, 2017, p. 32).  A regularidade do funcionamento dos 

órgãos colegiados é mensal de forma ordinária e se necessário 

extraordinariamente.  Com relação à divulgação da legislação/decisões colegiadas 

para a comunidade escolar. 100% dos funcionários, 77% dos professores, 100% 

dos gestores, 94% dos pais ou responsáveis, responderam na pesquisa que as 

formas de comunicação utilizadas pela escola dão visibilidade às ações que a 

mesma desenvolve. Considerando os objetivos institucionais há coerência e pró-

atividade da gestão estratégica com para atingir os objetivos propostos e os 

resultados alcançados. 

5.3 Gestão estratégica: O Plano de Gestão Escolar é o documento que norteia a 

gestão estratégica da escola. Ele foi desenhado pela equipe gestora que se propôs 

a concorrer em processo democrático de escolha, a fim de executar em seu 

mandato este plano de ação, mas que, também se propôs a adaptá-lo de acordo 

com os novos acontecimentos que fossem surgindo neste caminhar e que mesmo 

tendo sido organizado pela equipe gestora, as formas de planejamento 

subsequentes, coerência e pró-atividade da gestão estratégica com as finalidades 

e objetivos institucionais. 

 

 

Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão: 
Com relação ao acesso da comunidade escolar à legislação institucional, 71% dos 

estudantes afirmam não conhecer o PGE da escola.  

  

 

Recomendações da CPA: 
Promover com a participação dos professores, anualmente, a divulgação do PGE 

avaliado e atualizado para o corpo discente. 

 

 
 

DIMENSÃO 6 – Sustentabilidade financeira 

 
CATEGORIA DE ANÁLISE 

 

 
FONTES 

 
METODOLOGIA 

Documentos Setor/ 
Pessoas 
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6.1 Política Orçamentária  Planilhas 
contábeis/orçamento 
PDDE 

Gestão Análise 
Documental  

6.2 Política de Recursos 
Humanos: desenvolvimento e 
capacitação. 

Quadro 
demonstrativo de 
docentes e 
funcionários 
(Regime de carga 
horária de trabalho/ 
titulação e em 
capacitação) 

 
Secretaria 

Análise 
Documental 

PGE – Plano de Gestão Educacional / PPP – Projeto Político Pedagógico 

 
 

Critérios para análise / Indicadores 
ESCALA 

NA 1 2 3 4 5 

6.1.1 Orçamento anual compatível com metas 
traçadas no PGE. 

     X 

6.1.2 Execução orçamentária compatível com 
proposta orçamentária anual. 

     X 

6.1.3 Fluxo de Caixa compatível com execução 
orçamentária. 

     X 

6.1.4 Adequação dos investimentos em segurança 
pessoal, física. 

     X 

6.2.1 Cumprimento das obrigações trabalhistas.      X 

6.2.2 Regularidade no pagamento de salários nos 
últimos 6 (seis) meses. 

     X 

6.2.3 Existência de programas para capacitação dos 
docentes e técnico-administrativos. 

     X 

Escala: NA – Não se aplica 1-2 – Sem evidência    3-4 – Evidência parcial      5- 

Evidência completa. 

 
RELATÓRIO: 
 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a dimensão: 

6.1 Política Orçamentária: O orçamento o anual é compatível com metas traçadas no 

PGE e existe uma previsão para gastos extraordinários, sendo que a execução 

orçamentária é compatível com proposta orçamentária anual. O fluxo de caixa, apesar 

de ser menor do que as necessidades é compatível com execução orçamentária, ou 

seja, as despesas se adequam às receitas. Com relação à adequação dos 

investimentos em segurança pessoal, física, estava previsto no PGE na dimensão 

física, contratar com a aprovação da APP, uma empresa de monitoramento para a 

instalação de câmeras e sensores de segurança, o que foi realizado.  
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As obrigações trabalhistas, inclusive regularidade no pagamento de salários, que são 

de responsabilidade da APP da escola, são cumpridas rigorosamente, conforme 

documentos arquivados na escola.  

6.2 Política de Recursos Humanos: desenvolvimento e capacitação: Com relação à 

existência de programas para capacitação dos docentes e técnico-administrativos, no 

Plano de Ação da escola, a gestão propõe encontros bimestrais por áreas de 

conhecimento com 6 a 8 professores. Também são organizados cursos de formação 

continuada de forma dialogada transformando-os em momentos de maior escuta e 

de ajuste pedagógico e metodológico.  Também propõe a continuação do estudo da 

Proposta Curricular de Santa Catarina e o estudo da Resolução nº 4 da Secretaria de 

Educação que explica a organização dos conteúdos curriculares, com 100% dos 

professores. 

 

 

Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão 10: Não há.  
 
  

 

Recomendações da CPA: Não há. 
 

 
 

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO PEDAGÓGICA  

 

DIMENSÃO 7 – Prática pedagógica e avaliação  

 
CATEGORIA DE ANÁLISE 

 

FONTES 
 

METODOLOGIA 
Documentos Setor/Pessoas 

7.1.Existência de um PPP 
na escola. 

      PPP Gestão Análise documental 

7.2 Inovações didático-
pedagógicas e uso das 
novas tecnologias. 

PGE, PPP  
Secretaria 

Análise documental 
Questionário 

7.3 Participação dos 
docentes e discentes no 
desenvolvimento do projeto 
pedagógico. 

PPP Corpo docente 
e discente 

Questionário 
Análise documental 

7.4 Práticas institucionais 
de avaliação do processo 
ensino-aprendizagem. 

Relatórios  Secretaria 
Corpo docente 

e discente 

Análise documental e 
estatística 
Questionário 
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7.5 Práticas pedagógicas e 
de avaliação inclusivas 

Relatórios 
SAEE 

SAEE Atas Conselhos de 
Classe/Relatórios 

PGE – Plano de Gestão / PPP – Projeto Político Pedagógico/SAEE – Serviço de 

Atendimento Educacional Especializado 

 

Critérios para análise/ Indicadores 
ESCALA 

NA 1  2 3 4 5  

7.1.1 Coerência entre o PPP e PGE      X 

7.1.2 Explicitação das concepções de currículo, 
aprendizagem, ensino e avaliação. 

     X 

7.1.3 Planejamento de metas a serem alcançadas em 
curto e médio prazo na instituição. 

     X 

7.1.4 Explicitação das competências definidas no perfil 
do egresso. 

 X     

7.1.5 Existência de processos de flexibilidade 
curricular (seminários, atividades complementares, 
percursos diferenciados na integralização curricular, 
etc.) 

     X 

7.1.6 Coerência entre a organização curricular, os 
objetivos, e o perfil do egresso. 

 X     

7.1.7 Mecanismos de atualização e revisão 
sistemática do currículo. 

     X 

7.2.1 Indicação de ações inovadoras futuras e/ou em 
desenvolvimento na área do ensino. 

    X  

7.2.2 Existência de ambiente virtual de apoio ao 
ensino. 

 X     

7.3.1 Apropriação do PPP pelos docentes.      X 

7.3.2 Apropriação dos ordenamentos jurídicos pelos 
discentes. 

    X  

7.4.1 Processo sistemático de levantamento dos 
resultados de desempenho docente, discente, da 
organização didático-pedagógica e da infraestrutura 
para o ensino. 

     X 

7.4.2 Uso dos resultados de avaliação para o 
planejamento das atividades do ensino. 

     X 

7.4.3 Divulgação dos resultados de avaliação para a 
comunidade escolar. 

     X 

7.4.5 Práticas pedagógicas e de avaliação inclusivas      X 

7.4.6 Preocupação com alunos com alguma 
defasagem de aprendizagem 

     X 

Escala: NA – Não se aplica 1-2 – sem evidência 3-4 – Evidência parcial 5- Evidência 

completa. 
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Professores: 5. Você teve participação na implementação do PPP da E.E.B. Dom 

Orlando Dotti? 

 

Estudantes: 14. Os professores da E.E.B. Dom Orlando Dotti exercem sua função com 

responsabilidade e qualidade profissional: 

 

Gestores: 7. As políticas de ensino da E.E.B Dom Orlando Dotti estão em sintonia com 

o PGE e PPP? 

 

71%

5%
5%

19%
Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto

20%

80%

0%0% Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto

65%

30%

2%2%1% Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto
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Comunidade externa: 10. A formação acadêmica que a escola oferece é de boa 

qualidade? 

 

RELATÓRIO: 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a dimensão: 

7.1.Existência de um PPP na escola: A coerência entre o PPP e o PGE é bastante 

visível na escola, haja vista que 78% dos estudantes entendem que os projetos 

desenvolvidos pela escola contribuem para o seu desenvolvimento integral; 100% 

dos professores e 100% dos gestores afirmam na pesquisa que o PGE está em 

sintonia com os princípios e diretrizes estabelecidos no PPP da escola. Explicitação 

das concepções de currículo, aprendizagem, ensino e avaliação: O PPP explicita 

seus princípios e diretrizes ao contemplar na proposta curricular da escola, os 

objetivos, a matriz curricular, as metodologias de ensino, os sistemas de avaliação 

e seus registros, os critérios para aprovação e os projetos pedagógicos. As metas 

a serem alcançadas estão contempladas no PGE, no PPP e no Plano de Ação da 

escola. Há no PPP a explicitação das competências definidas no perfil do egresso. 

85% dos estudantes, 97% dos pais afirmam que os processos pedagógicos que a 

escola propõe estão contribuindo para a formação do aluno enquanto agente 

transformador da sociedade. Porém, a escola não possui um sistema de 

acompanhamento do egresso, cientificamente construído e aplicado para esta 

finalidade, que possa suprir informações fidedignas sobre as competências 

adquiridas pelo estudante em sua passagem pela escola. Com relação à existência 

de processos de flexibilidade curricular (seminários, atividades complementares, 

percursos diferenciados na integralização curricular, etc.), a escola trabalha com os 

temas transversais que são desenvolvidos de forma interdisciplinar. No Ensino 

Fundamental de 9 anos são trabalhados os temas fixados pela Resolução nº 7/2011 

40%

60%

0%0%0% Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto
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do MEC: saúde, direitos das crianças e adolescentes nos moldes do ECA (Lei nº 

8.069/1990), direito dos idosos (Lei nº 10.741/2003), educação ambiental (Lei nº 

9.795/99), educação para o trânsito (Lei nº 9.503/97), educação fiscal, educação 

para as relações étnico-raciais (Lei 10.639/2003 e 11.645/2008). No ensino médio, 

a resolução nº 2, do MEC, define como temas transversais: educação alimentar e 

nutricional (Lei 11.947/2009), processo de envelhecimento (Lei nº 10.741), 

educação ambiental (Lei nº 9.795/99), educação para o trânsito (Lei nº 9.503/97), 

direitos humanos (resolução do MEC nº 1 e Decreto nº 7.037/2009 e educação para 

as relações étnico-raciais (Lei nº 10.639/2003 e 11.645/2008). (Fonte: PPP). Com 

relação à coerência entre a organização curricular, os objetivos, e o perfil do 

egresso, de acordo com a Resolução nº 4, a organização dos conteúdos curriculares 

é assegurada a partir de: a) trabalho embasado conceitualmente, estruturado com 

materiais didático-pedagógicos, rede física adequada, espaços interno e externo 

socioculturais; b) tempos e espaços curriculares ampliados e diversificados com a 

atuação de profissionais de educação sob o propósito de construir coletivamente a 

escola de qualidade social; c)abordagem didático-pedagógica que oriente o projeto 

político-pedagógico; d) matriz curricular compreendida como recurso propulsor de 

movimento, dinamismo curricular e educacional; e) organização da matriz curricular 

que subsidie a gestão do currículo escolar; f) formas de organizar o trabalho 

pedagógico; g) criação de métodos didáticos-pedagógicos utilizando-se  recursos 

tecnológicos de informação e comunicação; h) constituição de rede de 

aprendizagem, entendida como um conjunto de ações didático-pedagógicas. Todas 

essas ações são planejadas para que a escola concretize o seu papel fundamental, 

não só na construção do conhecimento. 

Os mecanismos de atualização e revisão sistemática do currículo são: estudos da 

Proposta Curricular de Santa Catarina e da Base Nacional Comum Curricular que 

são realizados com regularidade pelo corpo docente.  

7.2 Inovações didático-pedagógicas e uso das novas tecnologias: As ações 

inovadoras futuras e/ou em desenvolvimento na área do ensino são indicadas no 

PPP através da metodologia de ensino, cuja execução se faz através do percurso 

formativo. O percurso formativo é processo constitutivo e constituinte da formação 

humana que norteia a importância da história, cultura, contexto social, linguagens, 
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inteligência emocional, valores e virtudes, conhecimentos sistematizados e 

conhecimentos. 

7.3 Participação dos docentes e discentes no desenvolvimento do projeto 

pedagógico:  76% dos docentes responderam na pesquisa que participaram na 

implementação do PPP na escola. Com relação à apropriação da organização e 

funcionamento da escola, que se encontra no PPP e na agenda escolar,69% dos 

estudantes afirmam conhecer essas informações.  

7.4 Práticas institucionais de avaliação do processo ensino-aprendizagem: com 

relação ao processo sistemático de levantamento dos resultados de desempenho 

docente, discente, da organização didático-pedagógica e da infraestrutura para o 

ensino, o sistema Sigesc avalia o processo de resultados apenas do discente. A 

avaliação do docente só ocorre no estágio probatório. Em havendo irregularidades 

em seu percurso profissional, é aberta sindicância de acordo com as leis que 

regularizam tal procedimento. O uso dos resultados de avaliação para o 

planejamento das atividades do ensino são utilizados para reprogramar metas, com 

por exemplo aumentar o IDEB para entre 6,8 e 7,5, nos anos iniciais e entre 5,0 e 

6,5 nos anos finais do ensino fundamental. Também aumentar a média da escola 

no ENEM para entre 520 e 550 pontos em todas as áreas do conhecimento e 

melhorar o rendimento escolar dos alunos dos anos iniciais com dificuldades, entre 

5,0 e7,0, através do PENOA. Aumentar a participação dos alunos dos 3ºs anos do 

Ensino Médio no ENEM para entre 75% e 85%. Divulgação dos resultados de 

avaliação do processo ensino/aprendizagem para a comunidade escolar: A 

divulgação dos resultados de avaliação são apresentados ao corpo docente, pais e 

responsáveis e discentes através do Conselho de Classe com a presença destes e 

neste bimestre experimentalmente os boletins serão entregues no local do Conselho 

e para os pais ou responsáveis que não puderem se fazer presentes serão 

entregues no plantão pedagógico no horário noturno 

7.5 Práticas pedagógicas e de avaliação inclusivas: O PPP da escola prevê o 

atendimento por segundo professor de acordo com a Lei nº 16.995/16 serão 

atendidos por segundo professor, desde que autorizado pela Fundação Catarinense 

de Educação Especial. O papel do segundo professor em sala de aula é atender a 

turma como um todo, sem distinção, para melhor desenvolvimento da prática 

pedagógica, ou seja, o professor não é somente do aluno com deficiência, mas sim 
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de toda a turma. Nas séries iniciais do ensino fundamental, tem como função 

correger a classe com o professor titular, contribuindo com a proposição de 

procedimentos diferenciados para qualificar a prática pedagógica. Nas séries finais 

do ensino fundamental, e no ensino médio, terá como função apoiar, em função de 

seu conhecimento específico e fazer as adaptações do conteúdo proposto pelo 

professor regente. O segundo professor bilíngue tem como objetivo atender a 

demanda da escola e deverá mediar por meio da Língua Brasileira de Sinais/Libras 

o processo de elaboração de conceitos científicos que compõem os conteúdos 

curriculares das diversas disciplinas. Este professor tem papel fundamental nas 

séries finais do ensino fundamental e ensino médio, pois o mesmo mediará para 

que o aluno se aproprie do Português como segunda língua. Para atuar na 

educação indígena deve, ainda, ter influência na língua de sua etnia. Também, 

dependendo da necessidade, pode haver o professor bilíngue, professor intérprete 

de Libras e instrutor de Libras.  (Fonte: PPP). A atribuição da média bimestral é da 

competência do professor titular da disciplina e a avaliação das atividades escolares 

será diferenciada de acordo com o nível de necessidades especiais o que é 

assegurada pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI – Lei 

13.146/15). Essas dificuldades deverão ser informadas para o(a) professor(a) titular 

da disciplina pela direção /coordenação pedagógica, durante o primeiro bimestre ou 

até em um mês quando na transferência do aluno de outra escola, com a 

apresentação do parecer pedagógico do aluno elaborado pelo segundo professor 

contendo as dificuldades, as possibilidades e adaptações para com o mesmo.  As 

práticas pedagógicas e de avaliação inclusiva são planejadas juntamente com os 

professores regentes das classes em que há alunos com deficiências, juntamente 

com o 2º professor e com coordenador pedagógico. Preocupação com alunos com 

alguma defasagem de aprendizagem: O PPP prevê estratégias para recuperação 

dos alunos com baixo rendimento, quais sejam: recuperação paralela de conteúdos 

e aplicação da prova de recuperação de nota por bimestre, ambos obrigatórios pela 

LDB. Os alunos retidos do 3º, 5º, 6º, 7º e 8º do Ensino Fundamental e os retidos do 

1º ano do Ensino Médio são convidados a frequentar o Programa Estadual de Novas 

Oportunidades de Aprendizagem- PENOA. Terminado o 1º bimestre, os demais 

alunos com dificuldades em Português e Matemática também podem ser 

convidados. Para o PENOA funcionar, uma turma deve ter no mínimo 10 (dez), e no 
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máximo 20 (vinte) alunos e funcionará duas vezes na semana, no contra turno. Os 

casos de questões disciplinares e rendimentos baixos são comunicados através de: 

anotação na agenda, ficha de solicitação de comparecimento, ficha nominal de 

ocorrência, telefone e ata individual. Nesses casos as conversas podem envolver 

direção, orientação pedagógica, professores, pais ou responsáveis e aluno. 

 

Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão: 

Existência de ambiente virtual de apoio ao ensino: 75% dos estudantes afirmam que 

os recursos de informática para apoio ao ensino não atendem às necessidades dos 

mesmos. 74% afirmam que o laboratório de informática não atende às necessidades 

dos estudantes. Incluindo os que afirmaram não estarem aptos para responder, pois 

não conhecem estes ambientes. 

  

 

Recomendação 
 
 
 

 

DIMENSÃO 8 – Relação família escola 

 
CATEGORIA DE ANÁLISE 

 

 
FONTES 

 
METODOLOGIA 

Documentos Setor/Pessoas 

8.1 Sistemas de 
comunicação da escola 
com a comunidade interna e 
externa. 

Relatórios Secretaria Análise documental 
Questionário 

8.2 Imagem pública Relatório de 
pesquisa 

Gestão 
Secretaria 

Questionário 

PG – Plano de Gestão / PP – Projeto Pedagógico 

Critérios para análise / Indicadores 
ESCALA 

NA 1 2 3 4 5 

8.1.1 Existência de informações em meios digitais 
(página da escola na internet ou outros) 

     X 

8.1.2 Existência de informações em meios impressos 
(guias, murais, boletins, panfletos e outros). 

     X 

8.1.3 Adequação dos mecanismos de comunicação 
institucional às metas, objetivos e finalidades da 
instituição escolar. 

     X 
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Escala: NA – Não se aplica   1-2 – Sem evidência      3-4 – Evidência parcial    5- 

Evidência completa. 

 

Professores: 12. As formas de comunicação utilizadas pela E.E.B. Dom Orlando Dote 

dão visibilidade às ações desenvolvidas pela Instituição? 

 

Professores: 16.Os murais, como estão, são bons instrumentos de comunicação e de 

informações sobre o que acontece na E.E.B. Dom Orlando Dotti? 

 

Estudantes: 17. As formas de comunicação impressas (murais, agendas, bilhetes) que 

a escola utiliza são claras e objetivas? 

75%

12%

8%
5%

Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto

78%

22%
0%0%

Sim

Pra. Sim

Prat. Não

Não

Não apto
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Funcionários: 5. As formas de comunicação impressas (murais, agendas, bilhetes) 

que a escola utiliza são claras e objetivas? 

 

 

Comunidade Externa: 2. Você tem a E.E.B. Dom Orlando Dotti como referência de 

uma boa escola? 

79%

17%
2%1%1% Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto

100%

0%0%0% Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto
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RELATÓRIO: 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a dimensão: 

8.1 Sistemas de comunicação da escola com a comunidade interna e externa: 

Existência de informações em meios digitais (página da escola na internet ou 

outros): a escola utiliza uma página do aplicativo Facebook para divulgação de seus 

eventos e atividades que são produzidas por ela e na pesquisa 88% dos estudantes 

87% dos professores, 100 % dos funcionários, 94% dos pais ou responsáveis e 

100% dos gestores apontam ser uma forma de divulgação eficiente utilizada pela 

escola.  Recentemente a escola criou uma página na web com o intuito inclusive de 

apresentar com transparência sua movimentação financeira. Apresenta também os 

planos de ensino, o quadro de docentes. Os estudantes (Estudante On Line) e os 

professores (Sigesc) dispõem de um sistema criado pela Secretaria de Educação 

Estadual, que gere todas as informações da trajetória escolar dos alunos. A 

pesquisa apontou que 78% dos estudantes conhecem esse sistema. A 

comunicação entre gestão, professores e pessoal técnico pedagógico se dá 

também por meio do aplicativo whatsapp. Existência de informações em meios 

impressos (guias, murais, boletins, panfletos e outros): 96% dos estudantes, 100% 

dos funcionários, afirmam que as formas de comunicação escritas estão sendo bons 

instrumentos de comunicação e 81% dos estudantes e 100% dos professores que 

os murais cumprem sua função como comunicadores internos. Adequação dos 

mecanismos de comunicação institucional às metas, objetivos e finalidades da 

instituição escolar. A escola veio adequar recentemente com a criação de uma 

100%

0%0%0% Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto
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página na web para poder dar maior visibilidade ainda às suas ações pedagógicas 

e administrativas.  

8.2 Imagem pública: a pesquisa mostrou que 100% da comunidade externa 

pesquisa tem a E.E.B. Dom Orlando Dotti como referência de uma boa escola. 

 

Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão: 
 Não há.  

 

Recomendações da CPA: 
Não há. 
 

 

DIMENSÃO 9 – Acesso e permanência dos alunos na escola  

CATEGORIA DE ANÁLISE FONTES METODOLOGIA 

Documentos Setor/Pesso
as 

9.1 Políticas de acesso 
(formas de ingresso, índices 
de matrícula, reingresso, 
transferências). 

Relatório de 
Movimento 
Escolar 

Secretaria Análise documental 
Questionário 

9.2 Política de permanência 
dos estudantes na Escola e 
acompanhamento 
psicopedagógico. 

Relatórios de 
atendimentos 
Atas 
Avaliação 
Institucional 

Setor de 
Orientação 

Escolar 

Análise documental 
Questionário 
 

9.3 Participação dos 
estudantes nas atividades 
da escola (eventos, órgãos 
colegiados). 

Idem Idem Análise documental 
Questionário 

9.4 Atenção especial aos 
alunos que faltam 

Controle de 
chamada 

 Secretaria Pesquisa 
documental 

PGE – Plano de Gestão Educacional / PPP – Projeto Político Pedagógico 

Critérios para análise / Indicadores 
ESCALA 

NA 1 2 3 4 5 

9.1.1 Relação adequada entre o número de vagas e o 
número de estudantes da comunidade. 

     X 

9.1.2 Critérios para ingresso na escola.      X 

9.1.3 Relação adequada entre matrículas e as vagas 
oferecidas. 

     X 

9.2.1 Funcionamento de programas voltados ao 
acompanhamento psicopedagógico dos estudantes. 

     X 

9.2.2 Oferta de programas de novas oportunidades de 
aprendizagem. 

     X 
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9.3.1 Participação discente nos eventos artísticos 
promovidos e organizados pela escola. 

     X 

9.3.2 Oferta de meios de divulgação de trabalhos e 
produção discente (jornais, livros, etc.). 

     X 

9.3.3 Participação dos estudantes nos órgãos 
deliberativos da escola. 

     X 

9.4.1 Programa de atendimento aos alunos faltantes.      X 

9.4.2 Preocupação com o abandono e evasão      X 

Escala: NA – Não se aplica 1-2 – Sem evidência     3-4 – Evidência parcial 5- Evidência 

completa. 

 
Gestores: 13. As políticas de atendimento aos discentes estão em consonância com 
o PPP? 
 

 
 
Estudantes: 10. Os projetos desenvolvidos pela escola contribuem para o 
desenvolvimento integral dos estudantes? 
 

 
 
Pais ou responsáveis: 7. Os projetos desenvolvidos pela escola contribuem para o 
desenvolvimento integral dos estudantes? 

100%

0%0%0% Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto

50%

28%

6%

9%
7% Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto
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Professores: 9. As ações desenvolvidas na E.E.B. Dom Orlando Dotti toma por base 
as decisões dos colegiados?  

 
 
RELATÓRIO: 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a dimensão: 

9.1 Políticas de acesso (formas de ingresso, índices de matrícula, reingresso, 

transferências): A escola dá conta de atender os estudantes que residem na 

comunidade e ainda atende estudantes residentes em outras localidades do 

município, inclusive interior. De acordo com o PPP, os critérios para matrícula são: 

documentos com regularidade e existência de vaga, de acordo com as instruções 

da SED. A gestão afirma que o aumento de vagas preenchidas se encontram dentro 

da previsão de demanda física da escola, que são 24 salas de aula e dentro da 

previsão do PGE. 

9.2 Política de permanência dos estudantes na Escola e acompanhamento 

psicopedagógico: A escola adota uma ação denominada PEDAGOGIA DA ESCUTA 

que nas situações de conflito, envolvendo professores, pais, alunos ou funcionários 

tem funcionado com êxito. Também há a prática do “zero bullying” que estimula um 

72%

22%

2%4% Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto

85%

12%
3%0% Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto
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ambiente harmonioso através do respeito à diversidade. Outra ação que nasceu por 

iniciativa da APP é a recepção na entrada da escola aos estudantes. O recreio 

monitorado por professores contribui para a observação de comportamentos 

diferenciados e propicia maior interatividade entre ambos.  Esta ação é organizada 

por uma escala em que os professores são divididos para atender todos os 

ambientes. Oferta de programas de novas oportunidades de aprendizagem: Existe 

o PENOA – Programa Estadual Novas Oportunidades de Aprendizagem, que já foi 

descrito em outra dimensão. 

9.3 Participação dos estudantes nas atividades da escola (eventos, órgãos 

colegiados): todos os eventos artísticos promovidos pela escola tem como 

protagonistas os estudantes. A escola propõe através da Olimpíada da Língua 

Portuguesa, que acontece bienalmente, a produção do livro Escrevendo o Futuro, 

que traz uma coletânea de textos produzidos por alunos. Os projetos trabalhados 

também proporcionam a produção de materiais impressos, como o livro Palavras 

Encantadas – Talentos Revelados. 

9.3 Participação dos estudantes nas atividades da escola (eventos, órgãos 

colegiados): Os estudantes são convidados a participar do Conselho Deliberativo e 

do Grêmio Estudantil. Na avaliação institucional 63% dos estudantes se sentem 

representados por seus pares nos conselhos escolares. 57% afirmam que suas 

sugestões são acolhidas pelo Grêmio Estudantil e repassadas à equipe gestora.  

9.4 Atenção especial aos alunos que faltam:  O aluno representante da sala realiza 

a chamada diariamente, na 1ª e na 4ª, junto com o professor e repassa para a 

Coordenação Pedagógica, para entrar em contato com a família.  Não havendo 

sucesso nesta ação, o aluno é incluído no Sistema APOIA (Programa de Combate 

à Evasão Escolar), onde o estudante e sua família passam a ser acompanhados 

pelo Conselho Tutelar local.  

 

Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão: 
Não há. 

 

Recomendações da CPA: 
Não há. 

 

DIMENSÃO 10 – Gestão Escolar Democrática   
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CATEGORIA DE 
ANÁLISE 

FONTES METODOLOGIA 

Documentos Setor/Pessoas 

10.1 Participação no 
processo de escolha da 
equipe gestora 

Avaliação 
Institucional 
Atas 

Gestão Análise documental 
 

10.2 Conhecimento do 
plano de gestão da equipe 
eleita 

Avaliação 
Institucional 
Atas 

Idem Questionário 

10.3 Participação dos 
estudantes nas atividades 
da escola (eventos, órgãos 
colegiados). 

Idem Idem Análise documental 
Questionário 

10.4 Divulgação da 
proposta pedagógica 

Idem         Idem Questionário 

PGE – Plano de Gestão Educacional/ PPP – Projeto Político Pedagógico 

Critérios para análise / Indicadores 
ESCALA 

NA 1 2 3 4 5 

10.1.1 Processo de eleição com voto secreto       X 

10.2.1 Apresentação do plano de gestão aos eleitores 
antes do processo de escrutínio 

     X 

10.3.1 Estímulo e assistência à formação de órgãos 
deliberativos 

     X 

10.3.2 Consulta aos órgãos deliberativos      X 

10.3.3 Participação dos estudantes nos órgãos 
deliberativos da escola. 

     X 

10.4.1 Informar à comunidade escolar a proposta 
pedagógica da escola 

     X 

Escala: NA – Não se aplica 1-2 – Sem evidência     3-4 – Evidência parcial 5- Evidência 

completa. 

 
Professores: 14.O P.G.E está em sintonia com os princípios e diretrizes estabelecidos 
no PPP da E.E.B. Dom Orlando Dotti? 
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Estudantes: 3. Você conhece o Plano de Gestão da equipe gestora atual? 
 

 
 
Estudantes: 20. A gestão da escola é feita de forma democrática? 

 
 
Pais ou responsáveis: 5. Você conhece o Projeto Político Pedagógico (PPP) da E.E.B. 
Dom Orlando Dotti? 
 

85%

15% 0%0%0% Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto

21%

8%

10%53%

8%
Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto

40%

29%

7%

13%

11% Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto
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Gestores: 10. A definição de ações institucionais da E.E.B. Dom Orlando Dotti toma 
por base as decisões dos colegiados?  
 

 
 
RELATÓRIO: 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a dimensão: 

10.1 Participação no processo de escolha da equipe gestora: o processo de escolha 

do gestor foi por eleição com voto secreto, tendo 100% de aceitação dos professores, 

80% dos funcionários, 70% dos estudantes e 75% dos pais ou responsáveis.  

10.2 Conhecimento do plano de gestão da equipe eleita: a apresentação foi feita de 

acordo com as orientações da SED e do Edital, porém, na ocasião não houve uma 

presença representativa dos pais e alunos, apenas dos professores. 

10.3 Participação dos estudantes nas atividades da escola (eventos, órgãos 

colegiados): A equipe gestora e o corpo docente estimula e dá assistência à formação 

de órgãos deliberativos. Segundo a pesquisa o índice de consulta aos órgãos 

37%

14%
19%

30%

0%
Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto

100%

0%0%0%

Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não



94 

 

 

deliberativos é de 100%. A participação dos estudantes nos órgãos deliberativos da 

escola também é de 100%.  

10.4 Divulgação da proposta pedagógica: A equipe gestora tem como prática 

Informar à comunidade escolar a proposta pedagógica da escola, isto se faz através 

do PPP, do PGE e da exposição oral sempre que há a oportunidade de tornar esta 

informação pública. 

 

Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão: 

Apenas 51% dos pais ou responsáveis conhecem o PPP da escola. E apenas 29% 

dos estudantes conhecem o Plano de Gestão Escolar. 

Carência de divulgação do Plano de Gestão Escolar para a comunidade escolar, 

especificamente para pais e alunos, os quais conhecem as ações propostas na 

prática, mas não especificamente na teoria. 

 

Recomendações da CPA: 

Promover sistematicamente anualmente a divulgação do Plano de Gestão Escolar e 

Plano Político Pedagógico para a comunidade escolar. 

 

DIMENSÃO 11 – Organização do Ambiente Educativo    

CATEGORIA DE 
ANÁLISE 

FONTES METODOLOGIA 

Documentos Setor/Pessoas 

11.1 Acomodação nas 
salas de aula para alunos e 
professores 

Avaliação 
Institucional 
PPP 

Gestão Questionário 
Análise documental 

11.2 Conforto térmico e 
acústico das salas de aula 

Avaliação 
Institucional 

Gestão Questionário 
Análise documental 

11.3 Conforto físico nos 
espaços de uso comum 

Avaliação 
Institucional 

Gestão Questionário 
Análise documental 

11.4 Acervo da biblioteca Livro 
Registro 
PPP 
Avaliação 
Institucional 

Biblioteca 
Gestão 

Análise documental 
Questionário 

11.5 Acesso à internet Avaliação 
Institucional 

Gestão Questionário 
Análise documental 

11.6 Material para o 
professor, quadro, giz, 

Avaliação 
Institucional 

Gestão Questionário 
Análise documental 
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caneta, apagador, mapas, 
projetores 

PPP 

11.7 Disponibilidade de 
Material didático 

Avaliação 
Institucional 

Gestão Questionário 
Análise documental 

11.8 Disponibilidade de 
professor auxiliar para 
estudante com 
necessidades especiais 

PPP Gestão Análise documental 

11.9 Existência de regras 
claras que contribuam para 
o bom funcionamento do 
ambiente escolar 

PPP 
Avaliação 
Institucional 

Gestão Análise documental 
Questionário 
 

11.10 Existência de sala de 
atendimento especializado 
ou multimeios 

Avaliação 
Institucional 
PPP 

Gestão Análise documental 
Questionário 

11.11 Combate ao bullying 
e exclusão social 

Avaliação 
Institucional 
Plano de 
Ação 

Gestão Análise documental 
Questionário 

11.12 Disciplina e 
tratamento adequado aos 
conflitos 

Avaliação 
Institucional 
PPP/PGE 

Gestão Análise documental 
Questionário 

11.13 Número mínimo de 
dias letivos 

PPP/PGE Gestão Análise documental 

PGE – Plano de Gestão Educacional / PPP – Projeto Político Pedagógico 

Critérios para análise / Indicadores 
ESCALA 

NA 1 2 3 4 5 

11.1.1 Número adequado de estudantes por turma.      X 

11.2.1 Ventilação, temperatura e acústica das salas.    X   

11.3.1 Dimensões de espaços físicos cobertos e não 
cobertos de uso comum. 

   X   

11.4.1 Acervo atualizado, conservado e em número 
adequado aos usuários. 

   X   

11.4.2 Atendimento adequado no uso da biblioteca.     X  

11.5.1 Acesso pelos professores aos 
equipamentos/recursos de informática. 

   X   

11.5.2 Acesso pelos estudantes aos 
equipamentos/recursos de informática. 

   X   

11.6 Materiais de apoio pedagógico com qualidade e 
em quantidades suficientes. 

    X  

11.7 Livros didáticos em quantidade e qualidade 
adequadas. 

    X  

11.8 Segundo professor para estudante com 
necessidades especiais. 

     X 

11.9 Divulgação das regras de funcionamento da 
escola. 

     X 
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11.10 Atendimento especializado para estudante com 
necessidades especiais em contra turno. 

     X 

11.11 Existência de projetos de combate ao bullying e 
à discriminação. 

     X 

11.12 Existência de um programa de atendimento à 
falta de disciplina e conflitos. 

   X   

11.13 Número mínimo de dias letivos como prevê a 
legislação. 

     X 

Escala: NA – Não se aplica 1-2 – Sem evidência     3-4 – Evidência parcial 5- Evidência 

completa. 

Estudantes: 25. As salas de aula atendem às necessidades dos estudantes? 

 

 

Estudantes: 26. Os recursos de informática (rede wireless, computadores, etc.) 

atendem às necessidades dos estudantes? 

 

 

 
Pais ou Responsáveis: 12. A estrutura física da E.E.B. Dom Orlando Dotti atende às 
necessidades dos estudantes? 
 

38%

29%

19%

11%
3% Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto

13%

12%

15%
47%

13% Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto
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RELATÓRIO: 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a dimensão: 

11.1 Acomodação nas salas de aula para alunos e professores:  

O número adequado de alunos por turma é determinado pela SED e rigorosamente 

cumprido.   

11.6 Material para o professor, quadro, giz, caneta, apagador, mapas, projetores: 

são fornecidos com qualidade e em quantidade adequada. 

11.8 Disponibilidade de professor auxiliar para estudante com necessidades 

especiais: Todos os estudantes portadores de laudo dispõem de um professor 

auxiliar.  

11.9 Divulgação das regras de funcionamento da escola: as regras de 

funcionamento são divulgadas através da agenda escolar, no formulário de 

matrícula e através de apresentação em reuniões com pais e estudantes.  

11.10 Atendimento especializado para estudante com necessidades especiais em 

contra turno: O atendimento especializado para estudante com necessidades 

especiais em contra turno. Os estudantes recebem atendimento na Sala Multimeio 

por profissional especializado em horário agendado no contra turno. 

11.11 Existência de projetos de combate ao bullying e à discriminação: Através da 

ação PEDAGOGIA DA ESCUTA se pretende criar ambiente harmonioso através do 

respeito à diversidade. 

11.12 Existência de um programa de atendimento à falta de disciplina e conflitos: 

Idem. A PEDAGOGIA DA ESCUTA consiste em um processo de mediação de 

conflitos em que sempre que possível, pais, alunos envolvidos, professor, 2º 

professor e alguém da gestão discutem e solucionam o problema. 

65%

32%

2%1%
Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto
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11.13 Número mínimo de dias letivos como prevê a legislação: a escola cumpre 

rigorosamente o calendário escolar previsto pela SED. 

 

Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão: 

11.2 Conforto térmico e acústico das salas de aula: O conforto térmico das salas 

localizadas ao sul e leste do prédio deixam mais a desejar por conta do efeito do 

sol nos horários da manhã e tarde. Também a ventilação das janelas prejudica o 

conforto térmico das salas.  

11.3 Conforto físico nos espaços de uso comum: Os espaços de uso comum deixam 

a desejar, pois as áreas cobertas são restritas e não atendem à demanda da escola. 

Não são suficientes e adequados, em dias de chuva, não há espaço suficiente para 

todos os estudantes nas áreas cobertas. 

11.4 Acervo da biblioteca: O acervo da biblioteca está defasado não somente no 

que concerne ao número de volumes disponíveis, mas também com relação à 

atualização. O atendimento da biblioteca durante o dia é realizado por dois alunos 

estagiários e uma servidora readaptada nos períodos matutino e vespertino e no 

período noturno uma vez por semana. O acervo não se encontra atualizado e em 

número adequado aos usuários. 

11.5 Acesso à internet: O acesso à internet é restrito aos funcionários da escola 

A ventilação, temperatura e acústica das salas: Na pesquisa apenas 67% dos 

estudantes afirmam que as salas de aula atendem às suas necessidades  

11.7 Disponibilidade de Material didático: Os livros didáticos são restritos em 

relação ao número de alunos. O acesso pelos professores aos 

equipamentos/recursos de informática é limitado pela quantidade e qualidade. Os 

equipamentos do laboratório de informática não atende minimamente as 

necessidades. O acesso é limitado pela falta de atendimento docente no laboratório 

de informática e pela defasagem tecnológica dos aparelhos. 

O laboratório de Ciências não funciona por falta de equipamentos, materiais e 

profissional.  Os equipamentos de apoio pedagógico são de boa qualidade, mas a 

quantidade deixa a desejar, pois são em número reduzido para o volume de turmas.  

Faltam livros didáticos. Os livros didáticos são enviados pelo MEC de acordo com 

o censo do ano anterior, devido ao aumento do número de alunos, ocorre falta. 
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Recomendações da CPA: 

Para que estas necessidades sejam supridas se faz necessário um investimento 

pesado nas demandas que são necessárias a curto prazo, e ao que se pode 

verificar, todas o são. Em não sendo supridos esses recursos pelo Poder Público, 

se faz necessário buscar outras alternativas, que devem ser discutidas com a 

comunidade escolar.  

 

EIXO 5: GESTÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

DIMENSÃO 12 – Espaço físico escolar 

 
CATEGORIA DE ANÁLISE 

 

 
FONTES 

 
METODOLOGIA 

Documentos Setor/Pessoas 

12.1 Políticas de ampliação, 
manutenção e segurança do 
espaço físico. 

PGE 
Plano de 
Ação 

Gestão Análise documental 

12.2 Políticas de aquisição, 
manutenção, atualização e 
segurança de 
equipamentos. 

Idem 
Registros de 
patrimônio 

Gestão Análise documental 
 

12.3 Infraestrutura 
adequada das salas de aula, 
laboratórios e às 
necessidades de ensino. 

Relatório 
Pesquisa de 
Avaliação 
Institucional 

Idem Questionário 

12.4 Instalações sanitárias 
adequadas ao número de 
alunos. 

Relatório de  
Pesquisa de 
Avaliação 
Institucional 

Idem Questionário 

12.5 Adaptação da estrutura 
física aos portadores de 
necessidades especiais. 

Relatório de 
Pesquisa de 
Avaliação 
Institucional 

Idem Questionário 

12.6 Qualidade da merenda 
e acesso à água potável 

Relatório de 
Pesquisa de 
Avaliação 
Institucional 

Idem Questionário 

PGE – Plano de Gestão Educacional / PPP – Projeto Político Pedagógico 

Critérios para análise / Indicadores 
ESCALA 

NA 1  2 3 4 5 

12.1.1 Adequação do espaço físico às atividades de 
ensino. 

    X  

12.1.2 Manutenção e conservação adequadas dos 
espaços físicos. 

    X  
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12.1.3 Coerência da ampliação do espaço físico 
com as metas do PGE. 

    X  

12.1.4 Existência e adequação de espaço de 
convívio na escola. 

    X  

12.1.5 Satisfação da comunidade escolar com a 
infraestrutura. 

    X  

12.2.1 Manutenção e conservação adequadas dos 
equipamentos. 

    X  

12.2.2 Coerência da ampliação e atualização dos 
equipamentos com as metas do PGE. 

    X  

12.2.3 Adequação dos equipamentos/recursos dos 
laboratórios em qualidade 
(funcionalidade/atualização). 

 X     

12.2.4 Adequação dos equipamentos/recursos dos 
laboratórios em quantidade. 

 X     

12.3.1 Satisfação dos usuários da biblioteca em 
relação ao espaço físico para estudo e pesquisa. 

    X  

12.3.2 Sistema informatizado para pesquisa 
(acervo, bases de dados, bibliotecas virtuais, etc.). 

 X     

12.3.3 Adequação do espaço e o mobiliário para os 
estudos individuais e em grupo. 

 X     

12.3.4 Segurança do ambiente interno (iluminação, 
ventilação, climatização, etc.) 

   X   

12.3.5 Adequação dos critérios de aquisição de 
livros, periódicos e multimeios às necessidades do 
projeto pedagógico escola. 

   X   

12.4.1 Coerência entre o número de alunos e a 
capacidade das salas de aula e laboratórios 
existentes. 

     X 

12.4.2 Adequação dos critérios para compra e 
manutenção de equipamentos das salas de aula e 
laboratórios às necessidades dos projetos de 
ensino. 

     X 

12.5.1 Adequação da localização e funcionalidade 
das instalações sanitárias. 

     X 

12.5.2 Conservação e manutenção das instalações 
sanitárias. 

   X   

12.5.3 Materiais essenciais de higiene pessoal.    X   

12.6.1 Adequação dos espaços físicos aos 
portadores de necessidades especiais (rampas, 
elevadores, banheiros, estacionamento, etc.). 

     X 

12.6.2 Adequação dos equipamentos e mobiliários 
aos portadores de necessidades especiais. 

     X 

12.7.1 Qualidade da merenda oferecida 
 

     X 

12.7.2 Acesso à água potável      X 

Escala: NA – Não se aplica   1-2 – Sem evidência     3-4 – Evidência parcial    5- 

Evidência completa. 
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Professores: 22. A EEB. Dom Orlando Dotti apresenta condições de acessibilidade 
para as pessoas portadoras de deficiência? 
 

 
 
Estudantes: 31. A escola oferece condições de acessibilidade para as pessoas 
portadoras de deficiência? 
 

 
 
Funcionários: 17. A E.E.B. Dom Orlando Dotti apresenta condições de acessibilidade 
para as pessoas portadoras de deficiência? 
 

 

100%

0%0%0% Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto
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Professores: 21. A estrutura física da E.E.B. Dom Orlando Dotti atende às 
necessidades dos estudantes? 
 

 
 
Estudantes: 19. As placas de sinalização internas da escola são adequadas e 
suficientes? 
 

 
 
Estudantes: 28. A merenda escolar atende às necessidades dos estudantes? 
 

52%42%

3%3%0% Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto
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Estudantes: 29. Os sanitários se encontram em condições adequadas de conservação 
e uso? 
 

 
 
RELATÓRIO: 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a gestão da infraestrutura 

física: 

12.1 Políticas de ampliação, manutenção e segurança do espaço físico:  80% dos 

estudantes consideram as áreas de esporte e lazer da escola adequadas. Apesar 

desta opinião dos estudantes, na prática, em dias de chuva é difícil conciliar os 

espaços para educação física e recreação, pois a escola possui somente uma 

quadra coberta.  97% dos pais ou responsáveis e 94% dos professores 

responderam que a estrutura física da escola atende às necessidades dos 

estudantes.  

12.2 Políticas de aquisição, manutenção, atualização e segurança de 

equipamentos: 100% dos funcionários consideram que a estrutura física de seu 

59%
28%

3%
5%5%

Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto

15%

23%

23%

34%

5%
Sim

Prat. Sim

Prat. Não

Não

Não apto
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ambiente de trabalho atende às necessidades para desempenho de suas funções 

e que tem conhecimento da previsão de ações de melhorias contínuas.  

Satisfação dos usuários da biblioteca em relação ao espaço físico para estudo e 

pesquisa: Com relação ao espaço físico da biblioteca é adequado e funcional; 

12.3 Infraestrutura adequada das salas de aula, laboratórios e às necessidades de 

ensino: Há coerência entre o número de alunos e a capacidade das salas de aula e 

laboratórios existentes.  

12.4 Adaptação da estrutura física aos portadores de necessidades especiais: 

93% dos estudantes e 100% dos funcionários concordam que a escola Dotti 

apresenta condições de acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiência. 

Há adequação dos equipamentos e mobiliários aos portadores de necessidades 

especiais.  

12.5 Instalações sanitárias adequadas ao número de alunos: Há adequação da 

localização e funcionalidade das instalações sanitárias. Com relação aos materiais 

essenciais de higiene pessoal, o suprimento de papel higiênico está Ok, mesmo que 

não fique à disposição dentro do banheiro (o estudante tem que pegar na secretaria) 

há suprimento suficiente, mas não há recursos para suprir papel toalha e sabonete. 

12.6 Adaptação da estrutura física aos portadores de necessidades especiais: 

93% dos estudantes e 100% dos funcionários concordam que a escola Dotti 

apresenta condições de acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiência. 

Há adequação dos equipamentos e mobiliários aos portadores de necessidades 

especiais.  

12.6 Qualidade da merenda e acesso à água potável: Atualmente o número de 

torneiras atende à demanda. Os bebedouros são equipados com filtros. 87% dos 

estudantes afirmam que a merenda escolar atende às suas necessidades. 

  

 

 

Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão: 

67% dos estudantes responderam que consideram as salas de aulas confortáveis, 

provavelmente estes estudam em salas onde o desconforto não é acentuado em 

relação à alta temperatura, pois as salas posicionadas em frente da escola, recebem 

sol no período da manhã, o que é ruim, já no período da tarde são mais confortáveis 

e as salas que se situam nos lados é o oposto, a temperatura fica muito elevada no 
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período da tarde.  Como a fachada externa da escola é revestida de vidros, estes 

contribuem muito para o aumento da temperatura, que exigem cortinas blackouts, 

as quais impedem a ventilação. Adequação dos equipamentos/recursos dos 

laboratórios em quantidade: 75 % dos estudantes responderam na pesquisa que os 

recursos de informática não atendem às suas necessidades. Os demais informaram 

que não estão aptos a responder, ou seja, sequer conhecem este ambiente. Sistema 

informatizado para pesquisa (acervo, bases de dados, bibliotecas virtuais, etc.): Não 

há. Adequação do espaço e o mobiliário para os estudos individuais e em grupo: 

Não há um espaço destinado para estudo em grupo ou individual. Conservação e 

manutenção das instalações sanitárias. A conservação depende dos alunos. A 

manutenção é realizada a contento. Apenas 38% dos estudantes responderam que 

os sanitários se encontram em condições adequadas de conservação e uso. Os 

próprios estudantes não conservam as instalações sanitárias em condições de uso 

adequadas. Coerência da ampliação do espaço físico com as metas do PGE. Não 

há necessidade de ampliação, mas de adaptações, reformas, coberturas, etc., o que 

depende de investimento público, pois demanda um custo muito alto. Existência e 

adequação de espaço de convívio na escola: necessário ampliar áreas cobertas e 

bancos na área externa. Também faltam recursos financeiros.  

Coerência da ampliação e atualização dos equipamentos com as metas do PGE: 

Idem. Depende de investimentos. Segurança do ambiente interno (iluminação, 

ventilação, climatização, etc.): É necessário um investimento vultoso em ventilação 

e climatização das salas de aula. Adequação dos critérios de aquisição de livros, 

periódicos e multimeios às necessidades do projeto pedagógico escola: a 

adequação existe, porém faltam recursos para aquisição. Adequação dos critérios 

para compra e manutenção de equipamentos das salas de aula e laboratórios às 

necessidades dos projetos de ensino. Existe a intenção para a adequação, porém 

faltam recursos para aquisição. Adequação da localização e funcionalidade das 

instalações sanitárias: Com relação à localização está OK. Já com relação à 

funcionalidade, os estudantes do 2º piso ficam prejudicados, porque os banheiros 

são chaveados devido à falta de mão-de-obra suficiente para limpeza. 

 

Recomendações da CPA: 
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Promover ações conscientizadoras aos estudantes, principalmente aos meninos, 

para que utilizem os banheiros zelando pela ordem e higiene dos mesmos.  

Abrir canais de debate junto à comunidade escolar para a criação de alternativas 

com a finalidade de gerar recursos para sanar estas necessidades atuais da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES  

 

 O objetivo desta pesquisa foi oferecer a possibilidade de conhecer a construção 

de um processo de autoavaliação institucional para e na escola básica, 

disponibilizando conceitos, procedimentos e instrumentos analíticos inovadores 

voltados ao desenvolvimento institucional. A investigação originou-se de reflexões, 

observações e questionamentos sobre as práticas avaliativas existentes no interior da 

escola básica e da grande ênfase que na sociedade contemporânea, nas políticas 

públicas, nos debates acadêmicos e meios educacionais se vem dando à avaliação.  

 Partiu-se do pressuposto de que a avaliação interna das instituições escolares é 

necessária para o desenvolvimento institucional e, consequentemente, para a 

melhoria da qualidade educativa. E também o quão foi importante a participação dos 

envolvidos na comunidade escolar, pois a partir da vivência deles na escola foi 

possível se conhecer o conjunto de dimensões ou aspectos que esses representantes 

da comunidade escolar consideraram fundamentais no processo avaliativo.  

 Para a construção dos referenciais teóricos da temática escolhida, considerou-

se fundamental explicitar sobre a avaliação educacional nos dias atuais, enfatizando 

a presença do Estado avaliador e suas consequências para a educação, para a 

escola, para o currículo e para a avaliação. Do estudo surgem as relações entre a 

crise da sociedade que vivemos e da educação e suas implicações no interior da 

escola: em outras palavras, as relações entre os contextos macro, meso e micro e a 

crise estrutural que vem afetando as funções, os papéis dos atores educativos e os 

fundamentos da instituição escolar. É importante ressaltar que nessa dialética do 

movimento social e institucional que as mudanças no campo da avaliação educacional 

se inserem e, consequentemente, a avaliação das e nas escolas.   

 Quando o propósito é se construir um conhecimento acerca da autoavaliação da 

escola é fundamental avaliá-la, mesmo com todas as inferências que esta missão 

pode originar: dificuldades, percalços, dúvidas e certezas, acertos e erros. E, 

sobretudo, com muita paciência e resiliência. 

 O caminho percorrido uniu a combinação de autoavaliação da escola e a 

investigação científica acerca deste processo. Ou seja, ao mesmo tempo em que se 

apresentou uma experiência de autoavaliação, buscou-se demonstrar como foi 

elaborada a sua construção.  
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 O movimento praxiológico da autoavaliação foi fundamental nesse processo, 

porque possibilitou um encontro entre um marco teórico escolhido e um trajeto na 

concretude do cotidiano escolar. Foi quando se procurou alinhavar os sentidos e 

produzir os significados advindos do processo avaliativo com todos os grupos focais, 

e nos encontros e discussões coletivas com os profissionais da escola.  

 Assim, na trajetória desta pesquisa, no contexto de vivência do processo 

avaliativo, vários aspectos da E.E.B Dom Orlando Dotti considerados como mais 

relevantes pelos sujeitos coletivos foram apontados: a organização e a gestão, os 

processos de avaliação, o processo ensino-aprendizagem e desenvolvimento 

discente, a proposta pedagógica, a qualidade e desenvolvimento institucional, a 

relação família-escola e a qualidade da estrutura física e serviço de alimentação. Tais 

aspectos permitem propor que a autoavaliação da escola pressupõe a reflexão 

coletiva sobre as condições organizacionais que a tornam possível e as ações que a 

podem tornar melhor. 

 Observamos ao longo da presente pesquisa que um dos desafios enfrentados 

pela E.E.B. Dom Orlando Dotti foi fazer com que a comunidade escolar, 

principalmente, pais e alunos participassem efetivamente deste processo, talvez a 

atitude de resistência seja reflexo das frágeis expectativas do cidadão em relação às 

mudanças sociais, que tem sido muito lentas no Brasil atualmente.  

 Entretanto, observamos que tanto a Instituição quanto a comunidade escolar 

estão preocupadas com a qualidade de ensino oferecido. A iniciativa de discussão 

sobre Avaliação Institucional nesta escola é um indício de que se pode sonhar com 

um processo respaldado por reflexões sérias, que não seja indiferente às mudanças 

postas pela realidade mundial e que envolva os corresponsáveis pela educação 

básica na definição de um padrão de qualidade, que, por sua vez, não será único, mas 

que terá legitimidade no contexto em que a Instituição estiver inserida, pois pretenderá 

acompanhar a evolução dos tempos, os avanços tecnológicos, as exigências 

mercadológicas, as mudanças políticas e econômicas.  

 A Avaliação Institucional é, nesse contexto, o processo que proporciona às 

Instituições a construção de conhecimentos sobre si mesmas e, desse modo, a 

identificação tanto de seus pontos fracos, como de seus pontos fortes, e, ainda, de 

suas potencialidades, podendo ser um processo contínuo de alimentação de análises, 

de reflexões e de ações, que subsidiarão a condução de seus processos educativos. 
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 Ao percorrermos todo este itinerário de estudos, compreendemos que a 

Autoavaliação deve deixar de lado o caráter de mais uma ação burocrática e 

controladora da escola, para assumir uma dimensão institucionalizada e processual, 

marcando um ponto de partida para a análise e para a reflexão a respeito das 

necessidades da Instituição. Esse processo dialético que alimenta tanto os processos 

de Avaliação Institucional como o Projeto Político Pedagógico deve resultar numa 

articulação de autoconhecimento e de reconstrução institucionais mediados pela 

realidade social.  

 Esta pesquisa não se trata, de um modelo pronto, mas sim de um modelo que 

requer a fidelização aos princípios, para que seja garantido o respeito à complexidade 

inerente a qualquer processo educacional e a qualquer sistema educacional. A 

autoavaliação é um caminho, que quando trilhado, não tem volta. As percepções 

desenvolvidas pelos diversos participantes do processo não permitem mais que 

tenham os mesmos olhares de antes. 

 Devemos sempre desconfiar dos caminhos baseados em modelos prontos e 

replicáveis, uma vez que o caminho da implantação é sempre resultante de diferentes 

fatores institucionais e das percepções e condições dos atores envolvidos. Mas 

cremos que referências são sempre bem-vindas, principalmente quando não 

conhecemos bem o caminho.  

 Retomando, pois, nesse momento, os objetivos traçados no início da presente 

pesquisa, e, com base nas reflexões realizadas, é possível afirmar que a 

autoavaliação da escola é um processo que: 

- Deve surgir da iniciativa interna da comunidade escolar, para que a mesma possa 

ser capaz de olhar criticamente para si mesma; 

- Deve ser contextualizado, respeitando a cultura da escola; 

- Precisa ser negociado, construído, conquistado e constatado; 

- Aflora os desafios que a escola precisa enfrentar; 

- Incentiva a construção coletiva dos referenciais e instrumentos de avaliação que 

sejam mais eficazes; 

- Utiliza diversos métodos para compreensão da realidade local; 

- Deve ser construída coletivamente na escola, pois assim, tem mais probabilidade de 

ser aceita, compreendida e utilizada na viabilização das intervenções;  

- Precisa ser equilibrada e flexível, respeitando as condições diversificadas de cada 

escola; 
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- Tem por finalidade melhorar a prática educativa; 

- Deve ter uma perspectiva dialético-crítica, como processo de ação-reflexão-ação 

coletiva. Esta pesquisa teve como limitação a não formação de uma Comissão de 

Avaliação, que seria composta por pessoas vinculadas à escola. Esse grupo de 

pessoas possuindo muito mais conhecimento da escola, poderia tê-la avaliado com 

muito mais propriedade. Outra limitação encontrada foi o número reduzido de 

participantes em relação ao contexto da comunidade escolar. Num primeiro momento 

tentou-se atingir o maior número de amostragem possível através da aplicação digital 

dos questionários, o que acabou não ocorrendo, demonstrando a pouca intimidade 

que as pessoas ainda possuem com as tecnologias informatizadas. Sendo necessário 

aplicar os questionários fisicamente.  

 Outras pesquisas podem ser oriundas desta, como estudos metavaliativos do 

processo de autoavaliação. Tendo como finalidade refletir sobre alguns aspectos 

relacionados à importância e utilização das informações geradas, à qualidade e à 

adequação dos procedimentos para obtenção e tratamento dos dados, bem como aos 

mecanismos empregados para a divulgação e o acesso aos seus resultados. 

Consideramos que o desenvolvimento de modelos metavaliativos pode contribuir para 

o aperfeiçoamento da autoavaliação e, desse modo, consolidá-la como um dos eixos 

centrais das políticas públicas de avaliação da educação básica no Brasil. 
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