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Porque avaliar?

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



Metodologia



Metodologia proposta

Dados objetivos e escalonados

Para os dados numéricos e objetivos foram usados 

gráficos gerados automaticamente pela ferramenta 

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

de Linkert, no qual vários enunciados respondem de 

forma conjunta à concordância ou discordância 

sobre algum tema específico (GIL, 1999).

Questões escritas e discursivas

Para as questões abertas, nas quais era necessária 

uma resposta por escrito, todas as respostas foram 

agrupados num “único texto” representativo da 

análise institucional e foram transformados em 

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



Gráficos baseados na escala 
de Linkert (GIL, 1999)



Questões sobre as propostas 
pedagógicas e curriculares



1- desconheço totalmente  
5- conheço plenamente



As propostas pedagógicas do NDI:



Da ludicidade e da diversidade...

...básicos necessários...



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







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

As propostas pedagógicas explicitam o reconhecimento da importância da identidade 

pessoal dos alunos, suas famílias, docentes e outros profissionais e a identidade de 

cada unidade educacional nos vários contextos em que se situem.



...cegueira ou distúrbio acentuado...

As propostas pedagógicas do NDI consideram a inclusão como direito das crianças com deficiência e/ou 

necessidades educativas especiais, contemplando:

...que apresentam deficiência...





Relação entre número de crianças 
por grupo e docentes







Questões sobre a Direção e a 
Coordenação Pedagógica



...pedagógicas, com o envolvimento de todos os profissionais da 
escola, das crianças, de suas famílias...



...matriculadas, quanto...







...a presença de...







Gestão e equipe docente, profissionais de apoio e especialistas do NDI estabelecem entre si uma 

relação de confiança e colaboração recíproca de forma que:



Espaços, materiais e equipamentos 
do NDI que se destinam 
prioritariamente às crianças









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







Distribuição de carga horária e 
condições de trabalho























Colegiado





Sistemas











Setores





















Serviço terceirizado















Trabalho remoto analisados 
por meio de gráficos baseados 
na escala de Linkert (GIL, 1999) 
e nuvens de palavras (BARDIN, 
2011; BAUER, 2011)
Obs: Foram excluídos os artigos e suas contrações: a, o, de do, da, em, na, no, e ainda com e 
que.







Quais são os pontos que você 
avalia positivamente no trabalho 
remoto que foi desenvolvido no 
período de excepcionalidade?

Respostas analisadas: 43. Foram excluídas as palavras trabalho e remoto. Maior repetição: 18 vezes



Quais são os pontos 
que você avalia 
negativamente no 
trabalho remoto que 
foi desenvolvido no 
período de 
excepcionalidade?

Respostas analisadas: 38. Foram excluídas as palavras trabalho e remoto. Maior repetição: 16 vezes.



Quais foram as suas principais 
dificuldades no trabalho 
remoto?

Respostas analisadas: 38. Foram excluídas as palavras trabalho e remoto. Maior repetição: 14 vezes.



Você teve 
algum novo 
aprendizado 
decorrente do 
trabalho 
remoto?

Respostas analisadas: 37. Foram excluídas as palavras trabalho e remoto. Maior repetição: 12 vezes.



Reuniões virtuais: gráficos baseados 
na escala de Linkert (GIL, 1999)





















Obs: 14 pessoas manifestaram particularidades diversas, quando questionadas se sugeriam outros dias e horários.



Comissões: gráficos (GIL, 1999) 
e nuvens de palavras (BARDIN, 
2011; BAUER, 2011)
Obs: Foram excluídos das nuvens os artigos e suas contrações: a, o, de do, da, em, na, no, e 
ainda com e que.





Qual é a sua avaliação 
sobre comissões que 
trabalharam durante 
esse período?

Respostas analisadas: 39. Foram excluídas as palavras trabalho e remoto. Maior repetição: 12 vezes.



Comunicação intrasetorial: 
gráficos baseados na escala de 
Linkert (GIL, 1999)









Comunicação/aproximação 
com as famílias: nuvens de 
palavras (BARDIN, 2011; 
BAUER, 2011)



Qual é a sua 
avaliação sobre 

o trabalho 
pedagógico de 

aproximação 
virtual com as 

crianças e 
famílias?

Respostas analisadas: 25. Maior repetição: 26 vezes.



Caso a suspensão das 
atividades presenciais 

continue por mais tempo, 
você tem alguma sugestão 
ou consideração sobre a 
continuidade do trabalho 

pedagógico de 
aproximação virtual com 

as crianças e famílias?

Respostas analisadas: 25. Maior repetição: 12 vezes.



Formação continuada: nuvens de 
palavras (BARDIN, 2011; BAUER, 2011)



Em relação à formação 
continuada, que temas você 

sugere que sejam priorizados no 
próximo ano?

Respostas analisadas: 33. Maior repetição: 9 vezes.



Críticas, sugestões e 
observações: nuvens de 
palavras (BARDIN, 2011; 
BAUER, 2011)



Pontos não 
contemplados 
anteriormente, 

mas que devem 
ser relevantes 

para a avaliação 
institucional.

Respostas analisadas: 11. Maior repetição: 8 vezes. A maior parte é composta por elogios.



Muito obrigado!


