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RESUMO
Este estudo teve por objetivo avaliar o Programa de Capacitação: Foco na Meta,
implementado por quatro anos na Unidade Escolar Paraguai da 5ª Coordenadoria
Regional de Educação da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. As
duas questões avaliativas que nortearam a avaliação versaram sobre as mudanças
na prática do profissional de Educação e a contribuição para a melhoria do
desempenho da Unidade Escolar provenientes da participação no Programa. O
estudo se justificou pelo fato de o Programa ainda não ter sido formalmente avaliado,
ser uma ação inovadora e uma iniciativa que mobilizou todos os atores da comunidade
escolar em que foi desenvolvido. A abordagem avaliativa adotada foi a centrada na
administração, pela necessidade de tomada de decisões por parte dos gestores. Os
instrumentos destinados aos participantes do estudo - equipe gestora, professores e
funcionários - foram elaborados a partir do quadro de categorias, indicadores e itens
pertinentes aos propósitos do Programa. A análise dos dados quantitativos
compreendeu os resultados das avaliações externas realizadas pelos alunos da
Escola e as respostas dos participantes aos questionários aplicados. Os dados
qualitativos fazem referência a respostas dadas pelos participantes às questões
abertas dos instrumentos aplicados e trouxeram esclarecimentos à avaliação do
Programa. O Programa foi considerado relevante, de grande utilidade para as
atividades pedagógicas da escola e trouxe conhecimento e satisfação aos
participantes. O estudo destaca que a alta participação dos envolvidos no Programa
contribuiu de forma significativa para o aumento do desempenho dos alunos como
evidenciado nas avaliações externas dos alunos e nos altos índices de desempenho
alcançados, na rede municipal de ensino e no âmbito nacional. Os resultados do
estudo avaliativo permitem apontar que o Programa de Capacitação poderá trazer
contribuições a outras Unidades Escolares que desenvolvam programas similares e
necessitem aprimorá-los, ou ainda que desejem adotar o Programa em sua versão
original, servindo como referência de ação capacitadora bem-sucedida.
Palavras-chave: Avaliação. Programa de Capacitação. Formação continuada de
professores.

ABSTRACT
This study had the objective to evaluate the Training Program: Focus on Goal
implemented during four years at Escola Municipal Paraguay, a unit of the 5th Regional
Coordination of Education of the City Bureau of Education of Rio de Janeiro. The two
evaluation questions that guided the evaluation focused on the changes in the practice
of the Education professional and the contribution to improve the performance of the
school from participating in the Program. The study was justified by the fact that the
Program has not yet been formally evaluated; it is an innovative action and an initiative
that incited all participants of the school community in which it was developed. The
study adopted the evaluation approach focused on management, due to the need for
decision making by the managers. The elaborated instruments for the participants in
the study - management staff, teachers and employees – were based on the chart of
categories, indicators and items pertinent to the purposes of the Program. The analysis
of the quantitative data included the results of the external evaluations carried out by
the school students and the participants’ answers to the questionnaires applied. The
qualitative data refer to the participants’ answers to the open questions of the
instruments applied that clarified the Program’ evaluation. The Program was
considered relevant, of great utility for the school pedagogical activities and brought
knowledge and satisfaction to the participants. The study highlights that the large
participation of those involved in the Program contributed significantly to the increase
of the students’ performance, as evidenced by the students' external evaluations, and
the high performance indexes achieved in the city government education network and
nationwide. The results of the evaluative study allow pointing out that the Training
Program may bring contributions to other schools that develop similar programs and
need to improve them, or even wish to adopt the Program in its original version, taking
it as a reference of a successful training action.
Key words: Evaluation. Training Program. Teachers’ continuous training.
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1 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
A educação pública ofertada à população brasileira, sendo fator fundamental
para o desenvolvimento do país, deve sempre merecer destaque no contexto das
políticas públicas. No Brasil, a partir da década de 90, ocorreu uma movimentação de
educadores motivada pela aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB). Observou-se a tentativa de solucionar os problemas educacionais
básicos existentes no país. No entanto, a solução ou a busca por melhoria no âmbito
educacional ainda continua encontrando entrave na implementação de políticas
públicas. Apesar da legislação, as políticas públicas não têm priorizado como
deveriam a formação continuada em serviço, dificultando o aprimoramento do
profissional e, consequentemente, um dos direitos básicos da criança - a educação
de qualidade.
O professor que concluiu o curso de formação necessita da formação
continuada, independentemente do nível no qual atua. Mesmo após formado, e
acreditando ser detentor do conhecimento necessário para a prática pedagógica, esse
profissional da educação ainda precisa da troca com seus pares que possuem maior
experiência profissional, além de oportunidades variadas de aperfeiçoamento ou
atualização. Essas instâncias de capacitação viriam ao encontro do que determina a
LDB no 1º parágrafo do Art. 62: “A União, o Distrito Federal, os Estados e os
Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a
continuada e a capacitação dos profissionais de magistério.” (BRASIL, 1996).
É necessário que seja realizado investimento do Estado nesse profissional, por
meio de cursos de formação continuada, para que o mesmo passe a ter pleno
desenvolvimento de suas habilidades como educador, além de manter-se atualizado.
Segundo Vygotsky (2002, p. 235): “Na ausência do outro o homem não se constrói.”.
Considerando esse aspecto, a LDB (BRASIL, 1996) estabelece, ainda, em seu Art.
62, que:

A formação dos profissionais a que se refere o inciso III do art. 61
far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível
médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas.
Parágrafo único. Garantir-se-á formação continuada para
profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho ou
instituições de educação básica e superior, incluindo cursos
educação profissional, cursos superiores de graduação plena
tecnológicos e de pós-graduação.

os
em
de
ou
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Conforme recomenda a LDB (BRASIL, 1996), a formação continuada para os
profissionais de Educação deve ocorrer no local de trabalho dos profissionais.
Portanto, as Instituições nas quais esses profissionais trabalhem devem garantir a
formação para que os professores possam se apropriar das competências e
habilidades necessárias para o pleno exercício da docência, e assim, em contato com
o outro e com seus pares, ajudar a construir novos conhecimentos.
No Município do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Educação deve
"elaborar a política educacional do município do Rio de Janeiro, coordenar a sua
implantação e avaliar os resultados, com o objetivo de assegurar a excelência na
Educação Infantil e no Ensino Fundamental Público" e tem como missão mais
abrangente: "transmitir valores e conhecimentos que contribuam para formar
indivíduos autônomos e habilitados a se desenvolver profissionalmente, como única
forma de garantir a igualdade de oportunidade para todos os cidadãos". Na
incumbência de cuidar das crianças e jovens, a Secretaria destaca que: "Esses
cuidados devem incluir a garantia de que as crianças da Rede Pública de Educação
aprendam a ler, escrever e calcular com proficiência na idade certa." (SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO, 2017).
Vinculada à Secretaria Municipal de Educação, a Escola de Formação do
Professor Carioca – Paulo Freire (2016) é uma unidade educacional de produção de
saberes e práticas pedagógicas para fornecer subsídios “ao planejamento e à
implementação de Políticas de Formação do Professor Carioca”. Tem como objetivo
promover:

ações de Formação Básica para professores ingressantes na Rede
Pública Municipal de Ensino, [...] possibilitando a produção de estudos
e pesquisas que ampliam o processo de formação dos professores da
Rede Pública Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. (ESCOLA DE
FORMAÇÃO DO PROFESSOR CARIOCA – PAULO FREIRE, 2016).

Segundo destaca o Estatuto da Escola de Formação do Professor Carioca –
Paulo Freire (2016), a formação de professores integra o sistema da Secretaria
Municipal de Educação por meio de suas ações, possuindo a missão de “desenvolver
e aprimorar os saberes e as práticas do professor carioca para ser um agente de
transformação da educação pública”. Sendo assim, fica claro o empenho dessa
Secretaria em investir na qualificação dos seus profissionais. Depreende-se desse
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fato que “a escola é uma ‘comunidade de aprendizagem’, construída segundo os
preceitos da democracia, com participação da coletividade, possuindo como um de
seus princípios o desenvolvimento e a formação continuada de seus membros”, como
define Orlando Filho (2014, p. 242).
Em função disso, pode-se considerar que a unidade educacional é o principal
órgão impulsionador de desenvolvimento das competências profissionais das pessoas
que conduzem a educação no município do Rio de Janeiro.
O desenvolvimento dessas competências sobre formação continuada, de
acordo com Nóvoa (1991), precisa se fundamentar em pensamentos e considerações
na prática realizada e sobre essa própria prática.
Segundo Perrenoud (1999) “não se trata mais de multiplicar os feedbacks
externos, mas de formar o aluno para a regulação de seus próprios processos de
pensamento e aprendizagem”. Portanto, as capacitações desenvolvidas com os
profissionais envolvidos no processo ensino aprendizagem deve ter o propósito de
fornecer embasamento para reforçar e/ou construir novos conceitos que os levem ao
patamar de agentes transformadores responsáveis pela construção de um espaço
educacional inovador e rico em fundamento teórico e prático na ação educativa. Esse
propósito se aplicar aos envolvidos no processo educativo, seja ele professor,
funcionário ou equipe gestora, compreendendo que todos estão comprometidos com
as metas estabelecidas pela e para a comunidade escolar envolvida.
Além disso,

A formação continuada deve estar articulada com desempenho
profissional dos professores, tomando as escolas como lugares de
referência. Trata-se de um objetivo que só adquire credibilidade se os
programas de formação se estruturarem em torno de problemas e de
projetos de ação e não em torno de conteúdos acadêmicos.
(NÓVOA,1991, p. 30).

Dessa forma, a capacidade humana de adquirir conhecimentos e multiplicá-los
nas interações com o outro, permite ao ser humano desenvolver as diversas
competências e habilidades construídas ao longo de sua vida, e assim, formar novas
competências e habilidades.
Ao acontecer no formato de capacitações abordando temas que possam
alicerçar as ações que venham a estimular o desenvolvimento de aprendizagem e
suas vertentes, as interações mencionadas permitem melhorias nas condições
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cognitiva, afetiva e social, que possibilitam a interação. Tornam o envolvido agente de
mudanças, estimulando o uso de sua experiência e do conhecimento adquirido para
promover mudanças em seu meio e construir suas próprias aprendizagens. Estas, por
sua vez, funcionarão como gatilho na promoção de interações com o meio e com os
outros indivíduos, formando novos conceitos e novas abordagens dentro do contexto
em que se encontra, pois para Nóvoa (1991, p. 20), “as estratégias de formação
continuada são necessariamente híbridas, apelando segundo uma coerência própria
e contextualizada a diferentes contributos teóricos metodológicos”.

1.1 A NECESSIDADE DE CAPACITAÇÃO DOCENTE
A Escola Municipal Paraguai, integrante do sistema público de educação da
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, funcionava, em 2012, com atendimento ao
Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano em Turno Único e Programa de Educação de
Jovens e Adultos nos três turnos (manhã, tarde e noite). Em 2013, passou a atender
ao Ensino Fundamental do 1º ao 6º ano Experimental, continuando com o Programa
de Educação de Jovens e Adultos.
No sentido de continuar o processo de aprimoramento de seus docentes, a
Escola Paraguai, instituiu o Programa de Capacitação Profissional Foco na Meta, em
2013. O Programa teve origem na demanda da comunidade escolar de capacitar seus
profissionais e/ou aprimorar seus conhecimentos para poder atender às necessidades
apresentadas pelas novas turmas do Ensino Fundamental. Seu trabalho pedagógico
é pautado em documentos oficiais, como o Regimento Escolar (SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO, 2010), o Projeto Político
Pedagógico Escola para Todos e o Regimento Interno (ESCOLA MUNICIPAL
PARAGUAI, 2012b; 2014b). O Programa representava o empenho e o esforço da
direção da Escola, constituída pela Diretora e sua equipe, em propagar conhecimento
e metodologias para facilitar teoria e prática, necessárias à melhoria do ensino.
O processo de aprimoramento profissional na Unidade Escolar Paraguai, por
meio do Programa Foco na Meta, cumpre as etapas propostas pelo cronograma do
Programa, fornecendo aos profissionais subsídios para o aprimoramento de suas
habilidades pedagógicas. O Programa tem sido realizado em consonância com as
normas e as orientações da SME-RJ. No entanto, não deixa de escutar os atores
envolvidos no contexto e, ainda, de monitorar o desenvolvimento da Unidade Escolar

15

Paraguai, dos profissionais, das turmas e de cada aluno, de forma que o feedback das
avaliações se aproxime o máximo possível da realidade.
Esse aspecto obedece ao prescrito no Art. 67 da LDBEN (BRASIL, 1996) que
determina que “os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da
educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de
carreira do magistério público”. Consta ainda desse Artigo que deve ser respeitado
um “período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de
trabalho”, considerando as necessidades de cada escola.
Em virtude da necessidade de qualificação dos profissionais de Educação
garantida pela LDB, e das dificuldades apresentadas pela comunidade escolar, a
equipe gestora da Unidade Escolar Paraguai estruturou o Programa de Formação
Foco na Meta, de modo a promover o aprimoramento das habilidades e competências
dos profissionais de educação. Pautando sua formação de forma contínua, segue o
que recomenda Nóvoa (1991, p. 30): “A formação continuada deve alicerçar-se numa
reflexão na prática e sobre a prática”.
Com quatro anos de desenvolvimento (2013 a 2016), o Programa de
Capacitação Profissional Foco na Meta necessita, agora, reunir opiniões de seus
participantes, a comunidade escolar da Unidade Escolar Paraguai, sobre seus
resultados, para que possa traçar diretrizes de aperfeiçoamento, ou para atender a
novas demandas pedagógicas, e assim aprimorar ou dar continuidade a sua proposta
inicial. Esta é uma necessidade premente, que demanda uma ação capaz de oferecer
respostas e subsídios à Unidade Escolar Paraguai.
Em suma, o Programa de Capacitação Profissional Foco na Meta nasceu da
necessidade apresentada por toda uma comunidade escolar, mas a avaliação desse
Programa nasceu do dever da avaliadora, na busca constante de aperfeiçoamento.
Essa relevante função da avaliação no campo educacional é expressa por Penna
Firme (2017, p. 2):

É, pois, na medida em que avaliados e avaliadores dialoguem,
instituições e sistemas se sintonizem e inteligências múltiplas se
complementem, que a avaliação irá emergindo com as suas
características mais notáveis de propulsora das necessárias
transformações educacionais, sociais e culturais e advogada na
defesa dos direitos humanos.
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Portanto, somente por meio da avaliação, conseguir-se-á avançar em todos os
aspectos, e assim, caminhar para a formação de uma educação de qualidade.

1.2 OBJETIVO E QUESTÕES AVALIATIVAS
Tendo em vista a necessidade colocada na seção anterior, o objetivo desse
estudo foi avaliar o Programa de Capacitação Profissional Foco na Meta, na Unidade
Escolar Paraguai, no período de 2013 a 2016. Pretendeu, assim, compreender o valor
potencial da formação de professores atuando no campo da educação básica.
De acordo com Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), as questões avaliativas
objetivam direcionar a avaliação, pois lhes oferecem suporte em relação ao que será
investigado e julgado. Os autores afirmam que o avaliador não deve objetivar, apenas,
identificar as variáveis que serão analisadas. Ele deve ter os necessários
conhecimentos sobre o tipo do fenômeno investigado, além de procurar investigar o
pensamento formulado por outros especialistas sobre o tema em questão. Deve,
também, procurar tomar conhecimento de problemas semelhantes ao que investiga.
Deve conhecer as características e histórias do fenômeno investigado, visando a
identificar os sempre indesejáveis efeitos colaterais que, de alguma forma, possam
causar prejuízos no processo avaliativo.
Assim sendo, formular questões avaliativas tornou-se fundamental a esse
estudo, pois completou e norteou o processo de busca de dados, possibilitando que a
autora conservasse o foco da avaliação.
No presente estudo, foram formuladas duas questões avaliativas:
1) Em que medida o Programa de Capacitação Profissional Foco na Meta
concorreu para mudanças na prática do profissional de Educação na Unidade Escolar
Paraguai?
2) Em que medida o Programa de Capacitação Profissional Foco na Meta
contribuiu para a melhoria do desempenho da Unidade Escolar Paraguai?

1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
O estudo se justifica pelo fato de o Programa de Capacitação Profissional Foco
na Meta estar em execução desde 2013 e ainda não ter sido avaliado formalmente.
As avaliações realizadas durante o desenvolvimento das capacitações tiveram caráter
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formativo, sendo mais de acompanhamento das atividades. As opiniões dos
participantes eram anotadas na ata da reunião, dando alguns subsídios para as
capacitações seguintes, mas não assumiram características de um projeto formal de
avaliação do Programa de Capacitação Profissional Foco na Meta.
Dentro do contexto e realidade da Escola Paraguai, o Programa aperfeiçoado
a partir dos resultados da presente avaliação se justificou ao pretender continuar a
impulsionar o desenvolvimento das competências profissionais daqueles que
conduzem a educação na comunidade escolar. Dessa forma, criou condições de dar
continuidade ao processo de atualização dos profissionais da Unidade Escolar
Paraguai, fornecendo-lhes subsídios para o aprimoramento de suas habilidades
pedagógicas.
Outro aspecto relevante que justifica o estudo é a necessidade de
acompanhamento do desempenho dos alunos ao longo dos anos, a fim de atender
exigências da Secretaria Municipal de Educação, o que foi sendo proporcionado por
meio do próprio Programa de Capacitação dos docentes e equipe gestora.
Ressalta-se, ainda, que o Programa de Capacitação Profissional Foco na Meta
foi uma ação inovadora e uma iniciativa que mobilizou todos os atores do entorno da
comunidade escolar em que o Programa foi desenvolvido. Por essas características,
demonstrou possuir uma capacidade integradora de esforços coletivos em prol da
Unidade Escolar, o que lhe reforça a relevância.
Além disso, a avaliação do Programa de Capacitação como ação inovadora
poderá trazer contribuições a outras Unidades Escolares do Município do Rio de
Janeiro que desenvolvam programas similares e necessitem aprimorá-los, ou ainda
que desejem adotar o Programa em sua versão original. Pode também servir de
referência de ação capacitadora que foi bem-sucedida.
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2 O PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL FOCO NA META
Neste Capítulo são apresentados o locus onde se desenvolveu o Programa de
Capacitação Foco na Meta e, a seguir, o referido Programa nos quatro primeiros anos
de duração.

2.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR
A Escola foi fundada no dia 4 de maio de 1935, com a presença do Primeiro
Governador Constitucional do Distrito Federal, o Ilmº. Pedro Ernesto Baptista, demais
autoridades, professores, alunos e funcionários. A solenidade aconteceu às 13 horas
e a escola recebeu o nome de Escola Municipal Paraguai em homenagem ao país
vizinho e amigo. A diretora na época da inauguração era a Senhora Deolinda de
Almeida Martins. Estavam presentes na inauguração, que aconteceu no dia 6 de
setembro de 1935, o ministro Doutor Justo Pastor Benitez, enviado especial da
República do Paraguay; Doutor Justo Prieto, Ministro de Estado da pasta de Educação
do mesmo país; Anísio Spínola Teixeira, Diretor Geral do Departamento de Educação;
Doutor José Candido da Costa, Superintendente desta Circunscrição Escolar e Alba
Cañizares Nascimento, Superintendente da Seção Paz pela Escola. Também
estavam presentes Superintendentes de Ensino de outras circunscrições e diretores
e professores de várias Escolas. A homenagem ao país vizinho consta na
documentação com a seguinte frase: ‘Em respeitosa homenagem à República irmã,
recebeu o nome de PARAGUAY’
A Unidade Escolar Paraguai fica situada em um bairro da zona norte da Cidade
do Rio de Janeiro. É vinculada à 5ª Coordenadoria Regional de Educação da
Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. O prédio
escolar localiza-se na zona urbana, com fácil acesso a transporte público (ônibus e
trem). Mantém parceria de longa data com os representantes do entorno da escola
para a execução de diversos projetos.
Desde então, a Unidade Escolar Paraguai sempre trabalhou com clientela do
ensino fundamental, variando periodicamente em primeiro segmento e/ou segundo
segmento. Possui entrada apenas por uma Praça, através de portão social e de
garagem, constituída de dois prédios (principal e anexo), pátio coberto, quadra de
esportes, estacionamento, vestiários (masculino e feminino), residência do servidor
morador, almoxarifado 1, refeitório, cozinha, despensa 1, despensa 2, horta.
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O prédio principal possui três andares, tendo no primeiro andar, sala de direção,
sala dos servidores, sala de leitura, sala de informática, sala de recursos
multifuncional, 4 salas de aula, banheiros de alunos (masculino e feminino), banheiros
de professores (masculino e feminino), compartimento de bomba para cisterna; no
segundo andar estão três salas de aula, sala do Ensino Religioso, Laboratório de
Ciências, Sala de Multimídias, sala da coordenação pedagógica/orientação
pedagógica, sala de arquivos, espaço Mais Educação, almoxarifado 2; no terceiro
andar: almoxarifado 3.
Atualmente, a Escola Paraguai atende do 1º ano ao 6º ano experimental do
Ensino Fundamental, compreendendo alunos da faixa etária de 6 a 14 anos. Funciona
em Turno Único de 7h 30 min às 14h 30 min. O Programa Mais Educação, criado pelo
Governo Federal, funciona de 14h 30 min às 17h 30 min. A Unidade Escolar Paraguai
fornece merenda quente e lanche.
Sua equipe gestora é composta de Diretora, Diretora Adjunta, Coordenadora
Pedagógica e Orientadora Educacional. O Corpo Docente é formado por sete
Professores do Ensino Fundamental (PEF), que trabalham 40 horas semanais; quatro
Professores I, que trabalham 16 horas semanais; quatro Professores I em regime de
dupla regência e dois Professores II, que trabalham 22 horas e meia. A equipe de
apoio é formada por três Agentes Educadores, duas merendeiras readaptadas, uma
servente readaptada, três agentes de preparo de alimentos e três garis sob
responsabilidade da Companhia de Limpeza Urbana, a Comlurb (ESCOLA
MUNICIPAL PARAGUAI, 2015; 2017).
Há, na escola, uma acentuada preocupação com o controle de saída dos
alunos do Turno Único, tendo em vista que todos são menores de idade e, em sua
maioria, os pais buscam o aluno ou enviam seus representantes e previamente
autorizam a saída dos alunos em documentação assinada no ato da matrícula ou
quando há necessidade de substituição.
Todos os dias, as turmas entram em forma no pátio, no horário de entrada, e
ouvem as palavras da direção. Semanalmente, às segundas-feiras, todas cantam o
Hino Nacional Brasileiro e se encaminham para as salas de aula.
A direção trabalha com registro de ocorrências em livro de ata e, quando
necessário, convoca os pais dos alunos para ciência ou para dividir a responsabilidade
sócio educativa.
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A Escola Paraguai segue os calendários oficiais expedidos pela Secretaria
Municipal de Educação para o Turno Único, em relação às avaliações, conselho de
classe, centros de estudos, reuniões de pais, recessos, férias e outros itens
constantes nos calendários adotados (ESCOLA MUNICIPAL PARAGUAI, 2015;
2017).
A participação de mães representantes é ponto alto favorável na Escola
Paraguai. Suas participações são espontâneas, em diversos setores, sempre
buscando parcerias com a atual gestão.
O corpo docente é integrado, interessado e participativo. Com entusiasmo,
executa as tarefas que lhes são pedagogicamente pertinentes. São comemoradas
várias datas efemérides do calendário cultural da região em que se localiza a Escola
Paraguai.
A Unidade Escolar Paraguai possui Grêmio Estudantil e Conselho Escola
Comunidade ativos e participantes, que a representam tanto internamente quanto
externamente. Ainda possui Clube de responsáveis, e representantes alunos e
responsáveis por turma.
Existem na Unidade Escolar Paraguai agentes educadores que cuidam da
disciplina dos alunos nas dependências externas à sala de aula.
A Unidade Escolar Paraguai formulou, com a participação de todos os
segmentos, os eixos norteadores para o Projeto Político Pedagógico Escola para
Todos, a saber: a Visão que norteia a Unidade Escolar Paraguai é assim definida: Ser
uma escola reconhecida pela comunidade escolar e seu entorno como referência em
Inovação e Educação. A Missão determina o que a escola deve fazer: Trabalhar para
o ensino de excelência, enquanto os Valores norteiam que a escola deverá almejar:
“Contribuir para a formação do cidadão que valorize: Educação, Igualdade, Respeito,
Ética e Solidariedade.” (ESCOLA MUNICIPAL PARAGUAI, 2017).
A Unidade Escolar Paraguai, por meio de seu corpo docente e sua equipe
gestora, se propõe a: promover um ambiente de excelência para o desenvolvimento
ensino aprendizagem, criando condições onde o aluno domine o conhecimento e o
seu desenvolvimento de forma a ser um agente transformador e de mudanças do seu
meio, capaz de analisar, apontar caminhos, observar, criar e transformar a realidade.
Além desse objetivo, o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar
Paraguai também apresenta os objetivos do ensino fundamental que são os mesmos
dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do Ensino Fundamental (BRASIL,
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1997; 1998). O propósito é o de promover uma escola aberta com desenvolvimento
de vários tipos de projetos e parcerias para acrescentar e levar os alunos a melhores
acessos de informação e desenvolvimento do conhecimento para sua cidadania
(BRASIL, 1997; 1998).
A Escola compromete-se, assim, a desenvolver projetos sociais, com temas
atuais, que promovam a criatividade e participação de seus alunos, utilizando-se de
uma abordagem interdisciplinar, na procura de formar alunos críticos e criativos,
interagentes no processo ensino-aprendizagem, sabedores de seus direitos e
deveres, na construção de sua cidadania. O crescimento interior, a valorização das
diferenças individuais, o respeito ao próximo, a solidariedade e o desenvolvimento da
capacidade de vencer obstáculos sociais são objetivos do presente Projeto Político
Pedagógico no processo de desenvolvimento do corpo discente. Pode-se dizer que o
Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar Paraguai é abrangente e de fácil
entendimento, pois parte da realidade diária da escola e busca uma melhor qualidade
de ensino-aprendizagem e integração com a comunidade escolar, para trabalhar com
o cotidiano dos alunos.

2.2 O QUE É O PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO FOCO NA META?
Segundo Klein (2005, p. 2), “as informações sobre os erros dos alunos
deveriam ser utilizadas para fornecer subsídios para programas de formação e
capacitação de professores”. Portanto, o Programa de Capacitação Foco na Meta
nasceu da necessidade apresentada pela Unidade Escolar Paraguai em melhorar
seus índices de aprovação e reduzir suas taxas de evasão.
Assim, a Comunidade Escolar se mobilizou para a construção coletiva de um
Programa que contemplasse todas as fragilidades da Unidade Escolar Paraguai. Foi
então iniciada uma sequência de reuniões com o Conselho Escola Comunidade e as
diversas representatividades para a elaboração junto aos representantes da
comunidade escolar. O recorte temporal dessa mobilização aconteceu no período de
2013 a 2016, mas o Programa continua acontecendo, devido à avaliação dos grupos
pertencentes à comunidade escolar que participam das capacitações e da
necessidade de dar continuidade ao Programa.
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Como afirma a sabedoria popular: ninguém dá o que não tem ou
ensina o que não sabe. Assim, torna-se imperativo intervir na
formação dos/as professores/as para que possam fazer frente às
exigências que se apresentam para o momento: formar este novo
indivíduo reclamado pelo modelo de produção atual. (SILVA, 2009, p.
159).

O Programa de Capacitação Foco na Meta visa trabalhar com os resultados
das avaliações internas elaboradas na escola e externas realizadas pela Secretaria
de Educação e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP), e utilizar os indicadores, descritores e dados estatísticos, aplicando
os conhecimentos necessários no replanejamento das ações pedagógicas nas
Unidades Escolares. Os dados obtidos serviram de ponto de partida para a formulação
do Programa de Capacitação, visando sempre a melhoria da qualidade na Unidade
Escolar Paraguai.

2.3 QUAL A PROPOSTA DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO: FOCO NA META?
A proposta do trabalho tem como objetivo a formação continuada com foco
principal em fornecer subsídios ao professor para interpretar os dados das avaliações
internas e externas. Porém, podem-se realizar adaptações no Programa de acordo
com as necessidades de cada unidade escolar. Tais adaptações dar-se-ão desde a
Base, iniciando com a apresentação dos índices alcançados pela Escola Paraguai e
seus documentos norteadores, passando pelas fases da psicogênese da leitura e
escrita com Emília Ferrero Será dada continuidade com relação às dificuldades de
aprendizagem, e estudo das deficiências, até chegar às interpretações e leituras dos
dados das avaliações internas e externas, sempre tendo como objetivo subsidiar o
professor no seu trabalho cotidiano. E assim, diminuir as dificuldades encontradas no
cotidiano, aprimorando os conhecimentos e realizando uma reciclagem constante do
profissional de base.
Esse Programa ainda permite abrir espaço para que participantes coloquem
suas necessidades quanto às dúvidas e sugiram temas que encontrem maior
complexidade para os próximos encontros. E ainda, permite que os participantes que
sentirem possuir conhecimento quanto a temas oportunos e de necessidade relevante
ao aprendizado do grupo, se coloquem como multiplicadores dos diversos
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conhecimentos, e assim tornem os encontros mais diversificados e saudáveis para
todos os interessados.
O Programa apresenta como objetivo geral: subsidiar os profissionais na Área
de Educação para realizarem análises das avaliações internas e externas; e como
objetivos específicos: replanejar as ações pedagógicas; traçar metas para melhorar
os pontos negativos da Unidade Escolar Paraguai; aprimorar os pontos positivos,
visando melhorar o aproveitamento da aprendizagem; avaliar, reavaliar e monitorar o
processo educacional (ESCOLA MUNICIPAL PARAGUAI, 2013; 2016).

2.4 QUAL A JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO FOCO NA META?
Castro e Porto (2012, p. 53) afirmam que “para o conhecimento, o
aprimoramento de competências, a reciclagem profissional é de forma geral a
necessidade de atualização”. Portanto, o Programa se justifica pela: a) necessidade
de fornecer subsídios aos profissionais das unidades escolares que necessitam
apropriar-se intensamente e verdadeiramente das ferramentas necessárias para a
leitura dos dados e o replanejamento; e b) necessidade de monitoramento dos alunos
ao longo dos anos, a fim de atender as exigências da Secretaria.
Ao final dos quatro anos de capacitação, os profissionais da Unidade Escolar
Paraguai deverão demonstrar, como competências adquiridas:














compreender e analisar os dados;
manter-se atualizado para realizar a leitura dos dados de forma
eficaz;
usar o tempo de forma eficiente;
avaliar de forma eficiente e eficaz;
ser confiante e competente ao ministrar a aula;
utilizar os recursos didáticos disponíveis de acordo com o
conhecimento ministrado;
incentivar a participação do aluno;
gerir a sala de aula utilizando os diversos espaços de forma
eficiente e eficaz;
planejar e preparar atividades de acordo com as necessidades
apresentadas pelos alunos, respeitando sua individualidade;
utilizar materiais concretos e a sala de multimídias como
facilitador da aprendizagem prazerosa;
tornar a relação docente x discente agradável;
perceber a avaliação;
valorizar a autoestima e a identidade dos discentes e utilizar e
incentivar a pesquisa como uma constante no planejamento.
(PROGRAMA FOCO NA META, 2013;2016).
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2.5 CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO FOCO NA META
Como já informado, o Programa teve a duração de quatro anos, acontecendo
de 2013 a 2016. Suas atividades ocorreram semanalmente, para facilitar as ações
planejadas e o replanejamento das ações e limitações apresentadas. As capacitações
ocorriam toda quinta-feira, das 14h 50min às 17h 20min.
No primeiro ano do Programa foram abordados os seguintes temas:
Procedimentos Iniciais, Base Conceitual, Identificação e Preparação, Avaliação.
No segundo ano do Programa os temas versaram sobre O prazer da Leitura,
Alfabetização e Letramento, Base Lógica, A Tecnologia no Ambiente Educacional e
Afetividade a favor da aprendizagem.
No terceiro ano do Programa os temas trataram de Aprendizagem com
autonomia, Gestão Participativa, Gestão de Conflitos, Estudo de Caso, Inclusão, e
Adaptações Curriculares e Materiais Adaptados.
No quarto ano do Programa os temas discutidos foram Dificuldades de
Aprendizagem, Estudo das Avaliações Internas, Estudo dos Descritores das
Avaliações Internas, Estudo das Avaliações Externas, Estudo dos Descritores das
Avaliações Externas.
A seguir são apresentados, em quadros, os temas das capacitações e as
referências utilizadas para estudo, por ano de realização, contendo os títulos/temas
das capacitações realizadas pelos docentes da Unidade Escolar Paraguai, com
docentes palestrantes e convidados externos.
Cabe ressaltar que a professora diretora foi a responsável e principal
dinamizadora das atividades e palestras do Programa de Capacitação: Foco na Meta.
Quando a palestra foi realizada por outro dinamizador, abaixo do tema, dentro do
quadro, há a indicação do responsável.
As capacitações foram realizadas pelos docentes dinamizadores sob a forma
de palestras, oficinas, apresentações em power point com discussão dos temas e
dados apresentados, apresentações com textos, proposta de trabalho em subgrupos,
estudos de caso e análise. Após cada apresentação houve sempre discussão com o
grupo de participantes, envolvendo-os em atividades diferenciadas.
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2.5.1 Primeiro ano de capacitação
No primeiro ano do Programa de Capacitação, a escolha dos temas e suas
referências para estudo dos participantes se justifica pela necessidade de apresentar
os índices de desempenho obtidos pelas turmas e trazer informação e leituras de
embasamento legal e conceitual de modo que contribuíssem para o despertar da
necessidade do desenvolvimento de atividades de capacitações e de preparação para
o desenvolvimento do profissional em sala de aula.
Quadro 1- Procedimentos Iniciais
Tema
Apresentação dos
índices da Escola

Referência
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA.
IDEB Resultados e Metas. 2013.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Diário
Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília/DF: 1988.
BRASIL. Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da
União, Brasília, DF, 23 dez. 1996.
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de
Educação Fundamental. Parâmetros curriculares
nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1998.

Apresentação dos
documentos
norteadores

BRASIL. Lei n° 010172, de 9 de jan. de 2001. Aprova o Plano
Nacional de Educação e dá outras providências. Diário Oficial
da União, Brasília, DF, jan. 2001.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE
JANEIRO. Resolução SME n. 1.074, de 14 de abril de 2010.
Dispõe sobre o Regimento Escolar Básico do Ensino
Fundamental da Rede Pública do Município do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro: SME-RJ, 2010.
ESCOLA DE FORMAÇÃO DO PROFESSOR CARIOCA –
PAULO FREIRE. Quem somos. Rio de Janeiro: E/EPF, 2013.
ESCOLA MUNICIPAL PARAGUAI. Projeto Político
Pedagógico. Rio de Janeiro: Escola Municipal Paraguai, 2012a.
ESCOLA MUNICIPAL PARAGUAI. Regimento Escolar Interno.
Rio de Janeiro: Escola Municipal Paraguai, 2012b.
TEIXEIRA, Anísio. Educação no Brasil. São Paulo: Cia. Editora
Nacional, 1969.

A implantação da
Escola Pública

TEIXEIRA, Anísio. Educação não é privilégio. 5. ed. Rio de
Janeiro. Cia, Editora Nacional, 1957.
CUNHA, Luiz Antônio. Educação para a democracia:
introdução à administração educacional. 2. ed. Rio de Janeiro:
Editora da UNESP;FLACSO, 2000.

(Continua)
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(Conclusão)
Tema
Unificação dos
procedimentos
para o sucesso
Análise dos
materiais didáticos
sobre
alfabetização

Referência
MARCHESI, Álvaro; MARTINS, Elena. Qualidade do ensino em
tempos de mudança. São Paulo. Artmed, 2003.
LACERDA, Mitsi Pinheiro de. A escrita inscrita na formação
docente. Rio de Janeiro: Editora Rovelle, 2009.
LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. André. Métodos de
coletas de dados: observação, entrevista e análise documental.
In: Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo:
EPU, 1986.

Fonte: ESCOLA MUNICIPAL PARAGUAI (2016).

Quadro 2- Base Conceitual
Tema

O Conceito de
aprendizagem Piaget

Pedagogia de
Projetos - Dewey
Palestrante:
Camila Barbosa
A Educação por
Paulo Freire
Palestrante:
Elainemar
Pinheiro
A aprendizagem
pela leitura Cecília Meireles
Palestrante:
Solange Freitas

Referência
PIAGET, Jean. A formação do símbolo na criança. Rio de
Janeiro: Zahar Editores. 1978.
PIAGET, Jean. O nascimento da inteligência na criança. Rio de
Janeiro: Zahar Editores, 1971.
PIAGET, Jean. Seis estudos de psicologia. Rio de Janeiro:
Editora Forense Universitária. 1985.
PIAGET, Jean. A equilibração das Estruturas CognitivasProblema Central do Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Zahar
Editores, 1976.
PIAGET, Jean. A formação do símbolo na criança: imitação,
jogo e sonho, imitação e representação. Rio de Janeiro: LTC,
1990.
PIAGET, Jean. Biologia e Conhecimento. 2. ed. São Paulo:
Vozes, 1996.
PIAGET, Jean. O desenvolvimento do pensamento:
equilibração das estruturas cognitivas. Lisboa: Dom Quixote,
1977.
ELABORAÇÃO DE PROJETOS. [S.l.], 2009. Disponível em:
<http://curso-projetos.blogspot.com.br/2010/04/john-dewey1859-952.html?m=1>. Acesso em: 15 maio 2009.
BALOI, Jochua Abraão. A Contribuição de John Dewey para a
Educação: Uma Reflexão sob Ponto de Vista da Educação em
Moçambique. 2012.
ANJOS-SANTOS, Cristovão Lanferdini. Aprender ensinando e
ensinar aprendendo. Revista Nova Escola, São Paulo, 2004.

GOLDSTEIN, Norma Seltzer; BARBOSA, Rita de Cássia.
Cecília Meireles: literatura comentada. São Paulo: Abril
Educação, 1982.
LÔBO, Yolanda Lima. Memória e educação: O espírito
victorioso de Cecília Meireles. Revista Brasileira de Estudos
Pedagógicos, Brasília, v. 77, n. 187, p. 525-545, set./dez. 1996.
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(Conclusão)
Tema
Vida e Obra de
Anísio Teixeira
Palestrante:
Priscilla Pereira

Contribuições
de Pestalozzi
Contribuições
de Darcy
Ribeiro

Contribuições
de Montessori

Contribuições
de Durkheim

Contribuições
de Freinet

Contribuições
de Wallon
Contribuições
de Vygotsky

Como ensinar a
aprender a
aprender

Referência
DRYDEN, Gordon; VOS, Jeannette, Revolucionando o
Aprendizado. São Paulo: Makron Books, 1996.
LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da Educação. São Paulo:
Cortez, 1994.
VIEIRA, Evaldo. Sociologia da Educação: reproduzir e
transformar. São Paulo: Editora FTD, 1996.
FERRARI, Márcio. Johan Heinrich Pestalozzi: o teórico que
incorporou o afeto à pedagogia. Revista Nova Escola, ano 19, n.
171, p. 171, abr., 2004.
INCONTRI, Dora. Pestalozzi: Educação e ética. São Paulo:
Scipione, 1997.
RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro: a formação e o sentido do
Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
MONTESSORI, Maria. Mente Absorvente. Rio de Janeiro: Editora
Nórdica, 1949.
MONTESSORI, Maria. Pedagogia científica: a descoberta da nova
criança. São Paulo: Flamboyant, 1965.
MONTESSORI, Maria. Esníder Pizzo. Watford: Exley Publications,
1990.
MONTESSORI, Maria. A Mente Absorvente. New York: Sell,
(edição 1967). 1949.
MONTESSORI, Maria. O Método de Montessori. New York:
Schocken Livro, 1964.
DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. São Paulo:
Martins Fontes, 2007.
DURKHEIM, Émile. Da divisão do trabalho social. São Paulo:
Martins Fontes, 1999.
DURKHEIM, Émile. Educação e sociologia. 10. ed. São Paulo:
Melhoramentos, 1975.
FREINET, Celestin. Conselho aos Pais. Lisboa: Editorial
Estampa,1974.
FREINET, Celestin. Pedagogia do Bom Senso. São Paulo:
Martins Fontes, 1988.
FREINET, Celestin. Para uma Escola do Povo. São Paulo: Martins
Fontes, 1996.
FREINET, Celestin. O método natural: a aprendizagem da língua.
Lisboa: Editorial Estampa, 1977.
GALVÃO, Isabel. Henri Wallon: uma concepção dialética do
desenvolvimento infantil. Petrópolis: Vozes, 1999.
VYGOTSKY, Lev S. Pensamento e Linguagem. São Paulo:
Martins Fontes, 1989.
VYGOTSKY, Lev S. A formação social da mente. São Paulo:
Martins Fontes, 1994.
MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos T.; BEHRENS, Marilda
Aparecida. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 13. ed.
São Pualo: Papirus, 2007.
NETTO, João Paixão. Aprender a aprender. São Paulo: Editora
Paulus, 2003.

Fonte: ESCOLA MUNICIPAL PARAGUAI (2016).
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Quadro 3- Identificação e Preparação
Tema

Referência
FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo:
Cortez, 1981.
Sondagem e
Diagnose
FERREIRO, Emília; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua
escrita. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.
HOFFMANN, Jussara. Avaliação mito e desafio: uma perspectiva
construtivista. 41. ed. Porto Alegre: Educação e Realidade, 1992.
Avaliação
diagnóstica
HOFFMANN, Jussara Maria Lerch. Pontos e contrapontos: do
pensar ao agir em avaliação. 4. ed. Porto Alegre: Mediação. 1998.
CASTRO, Maria Helena Guimarães. Sistemas de avaliação da
educação no Brasil: avanços e novos desafios. São Paulo em
Perspectiva, São Paulo, Fundação Seade, v. 23, n. 1, p. 5-18,
jan./jun. 2009.
Montagem da
LOCATELLI, Iza. Construção de instrumentos para a avaliação de
Avaliação
larga escala e indicadores de rendimento: o modelo Saeb.
Diagnóstica
Estudos em Avaliação Educacional, n. 25, p.3-21, jan./dez. 2002.
BONAMINO, Alicia. Tempos de avaliação educacional. O SAEB,
seus agentes, referências e tendências. Rio de Janeiro: Editora
Quarteto, 2002.
A psicogênese
FERREIRO, Emília; TEBEROSKY, Ana. A psicogênese da língua
da linguagem
escrita. Porto Alegre: Artmed, 1999.
FERREIRO, Emília; TEBEROSKY, Ana; PALÁCIO, Margarita
Gomes. Os processos de leitura e escrita: novas perspectivas.
Análise
Porto Alegre: ARTMED, 1987.
Linguística da
Leitura e Escrita FERREIRO, Emília; TEBEROSKY, Ana. A psicogênese da língua
escrita. Porto Alegre: Artmed, 1999.
FERREIRO, Emília; TEBEROSKY, Ana; PALÁCIO, Margarita
Os estágios do
desenvolvimento Gomes. Os processos de leitura e escrita: novas perspectivas.
Porto Alegre: ARTMED, 1987.
da inteligência
humana:
FERREIRO, Emília. Com todas as letras. São Paulo: Editora
aprendizagem
Cortez,1992.
LOCATELLI, Iza. Construção de instrumentos para a avaliação de
larga escala e indicadores de rendimento: o modelo Saeb.
Avaliações
Estudos em Avaliação Educacional, n. 25, p.3-21, jan./dez. 2002.
Padronizadas
por ano BONAMINO, Alicia. Tempos de avaliação educacional. O SAEB,
Introdução
seus agentes, referências e tendências. Rio de Janeiro: Editora
Quarteto, 2002.
LOCATELLI, Iza. Construção de instrumentos para a avaliação de
larga escala e indicadores de rendimento: o modelo Saeb.
Avaliações
Estudos em Avaliação Educacional, n. 25, p.3-21, jan./dez. 2002.
Padronizadas
por ano – 1º ao
BONAMINO, Alicia. Tempos de avaliação educacional. O SAEB,
3º ano
seus agentes, referências e tendências. Rio de Janeiro: Editora
Quarteto, 2002.
LOCATELLI, Iza. Construção de instrumentos para a avaliação de
larga escala e indicadores de rendimento: o modelo Saeb.
Avaliações
Estudos em Avaliação Educacional, n. 25, p.3-21, jan./dez. 2002.
Padronizadas
por ano – 4º ao
BONAMINO, Alicia. Tempos de avaliação educacional. O SAEB,
6º ano
seus agentes, referências e tendências. Rio de Janeiro: Editora
Quarteto, 2002.
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(Conclusão)
Tema

Gestão de Sala de
Aula

Oficina Pedagógica,
Estratégia de
Motivação
Palestrante: Rosana
Benatti
Meio Ambiente
como Tema
Multidisciplinar
Palestrante: Rosana
Benatti

Referência
FONSECA, Marília. O Projeto Político-Pedagógico e o Plano
de Desenvolvimento da Escola: duas concepções
antagônicas de gestão escolar. Cadernos CEDES,
Campinas, 2003.
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para
ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
NOVAES, Maria Helena. Compromisso ou alienação frente
ao próximo século. Rio de Janeiro: Nau, 1999.
MOREIRA, Marco Antônio. Aprendizagem significativa.
Brasília: Universidade de Brasília, 1999.
SIQUEIRA, Luciana Gurgel Guida; WECHSLER, Solange M.
Motivação para a aprendizagem escolar: possibilidade de
medida. Revista Avaliação Psicológica, São Paulo, v. 5, n. 1,
jun., p. 21-31, 2006.
DIAS, Genebaldo Freire. Educação ambiental: princípios e
práticas. 8. ed. São Paulo: Gaia, 2003.
GUIMARÃES, Mauro. A Dimensão Ambiental na Educação.
8. ed. Campinas, SP: Papirus, 2007.
LIMA, Maria A. J. Ecologia humana. Petrópolis:Vozes,1984.

Fonte: ESCOLA MUNICIPAL PARAGUAI (2016).

Quadro 4- Avaliação
Tema
Avaliação
Qualitativa x
Avaliação
Quantitativa
Avaliação por meio
da observação e
dos registros

Planejamento,
avaliação e
replanejamento

Diagnóstico do perfil
das turmas,
avaliação dos
resultados
alcançados,
pontuação de
avanços e análise
dos resultados por
meio da exploração
dos gráficos

Referência
LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em
educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.
BONAMINO, Alicia. Colaboração entre metodologias
quantitativas e qualitativas na pesquisa sobre características
intra-escolares promotoras de aprendizagem. Rio de Janeiro:
PUC – Rio/Laboratório de Avaliação da Educação, 2004.
TEBEROSKY, Ana; COLOMER, Teresa. Aprender a ler e a
escrever: uma proposta construtivista. Artmed. Porto Alegre,
2003.
LUCKESI, Cipriano C. Planejamento e avaliação escolar:
articulação e necessária determinação ideológica. In:
BORGES, Silva Abel. O diretor articulador do projeto da
escola. São Paulo: Abel, 1992.
MORETTO, Vasco P. Planejamento: planejando a educação
para o desenvolvimento de competências. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2007.
HOFFMANN, Jussara M. L.erch. Avaliação da aprendizagem
escolar: estudos e proposições. São Paulo: Cortez, 1999.
HOFFMANN, Jussara Maria Lerch. Avaliação mediadora: uma
prática em construção da pré-escola à universidade. 17. ed.
Porto Alegre: Mediadora, 2000.
HOFFMANN, Jussara Maria Lerch. Avaliação: mito e desafio:
Porto Alegre: Mediação, 2008.
HOFFMANN, Jussara Maria Lerch. Pontos e contrapontos: do
pensar ao agir em avaliação. Porto Alegre: Mediação,1998.
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(Conclusão)
Tema

Recuperação
paralela, monitoria e
atividades
diversificadas

Referência
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para
ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
PERRENOUD, Philippe. Os ciclos de aprendizagem, um
caminho para combater o fracasso escolar. Porto Alegre:
Artmed, 2004.
RIOS, Thais. A. Compreender e ensinar: por uma docência de
melhor qualidade. São Paulo, Cortez, 2002.
HAYDT, Regina Célia. Avaliação do Processo Ensino
Aprendizagem. São Paulo: Ática, 1997.
LUCKESI, Cipriano C. Avaliação da aprendizagem escolar.
São Paulo: Cortez, 1996.

A autoavaliação

LUCKESI, Cipriano C. Avaliação do aluno: a favor ou contra a
democratização do ensino? In: LUCKESI, C. C. Avaliação da
aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez, 1996.
RÉGNIER, Jean. Claude. A auto avaliação na prática
pedagógica. Revista da Rede de Avaliação Institucional da
Educação Superior, Campinas, v. 4, n. 4, p. 47-52, dez.1999.

Fonte: ESCOLA MUNICIPAL PARAGUAI (2016).

2.5.2 Segundo ano de capacitação
Em 2014, no segundo ano de capacitação, o propósito principal das
capacitações foi motivar os professores a incentivarem seus alunos a desenvolverem
o gosto pela leitura, tornando o aluno ativo e multiplicador no processo de formação
de leitores. Outro ponto era transformar as salas de aula em ambientes acolhedores
e agradáveis para o desenvolvimento de atividades pedagógicas, lúdicas e voltadas
para o desenvolvimento da formação de leitores. Também teve o objetivo de
proporcionar embasamento prático e teórico aos profissionais da Unidade Escolar
Paraguai para enriquecimento de suas atividades.
Foram estudados e tiveram seus textos analisados e discutidos autores
importantes como: Cecília Meireles, Paulo Freire, Sonia Kramer, Magda Soares,
Emília Ferreiro, Ana Teberosky, Constance Kamii, Dermeval Saviani, entre outros.
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Quadro 5 - O prazer da Leitura
Tema
O prazer de ler por
Cecília Meireles
Palestrante: Solange
Freitas
Como trabalhar com
livros infantis
Palestrante: Solange
Freitas
Formação de leitores
Palestrante: Solange
Freitas

Roda de leitura/ A hora
do conto
Palestrante: Solange
Freitas

Referência
LOBO, Yolanda; MEIRELES, Cecília. Recife: Fundação
Joaquim Nabuco: Editora Massangana, 2010.
MEIRELES, Cecília. Problemas da literatura infantil. 3. ed.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.
LOBO, Yolanda; MEIRELES, Cecília. Recife: Fundação
Joaquim Nabuco: Editora Massangana, 2010.
MEIRELES, Cecília. Problemas da literatura infantil. 3. ed.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.
CITELLI, Adilson (Coord.). Aprender e ensinar com textos não
escolares. São Paulo: Cortez, 1999.
FOUCAMBERT, Jean. A criança, o professor e a leitura. Porto
Alegre: Artes Médicas, 1997.
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo: Cortez,
1990.
LAJOLO, Marisa. Do mundo da leitura para a leitura do mundo.
São Paulo: Ática, 1999.
MARTINS, Maria Helena. O que é leitura. São Paulo:
Brasiliense, 1982.
GARCIA, Pedro Bandeira. Oralidade, escrita e memória:
experiências com rodas de leitura e “conversas de rua”.
Disponível em: <http://www.tvebrasil. com.br/salto.>. Acesso
em: 26 fev 2014.
COELHO, Betty. Contar histórias: uma arte sem idade. São
Paulo: Ática, 1988.
CALVINO, Ítalo. Por que ler os clássicos. São Paulo:
Companhia das Letras, 1993.

Fonte: ESCOLA MUNICIPAL PARAGUAI (2016).

Quadro 6- Alfabetização e Letramento
Tema
Leitura
e Escrita

Alfabetização
e Letramento

Ambiente
Alfabetizador

Referência
SMOLKA, Ana Luiza B,; GÓES, Maria Cecília R. de (Org.). A
Linguagem e o outro no espaço escolar: Vygotsky e a construção
do conhecimento, Coleção Magistério Formação e Trabalho
Pedagógico. Campinas: Papirus, 2005.
KRAMER, Sonia. Alfabetização, Leitura e escrita: formação de
professores em curso. São Paulo: Ática, 2004.
GARCIA, Regina Leite (Org.). A Formação da Professora
Alfabetizadora: reflexões sobre a prática. São Paulo: Cortez, 2001.
KLEIMAN, Ângela (Org.). Os significados do letramento.
Campinas: Mercado das Letras, 1995.
KRAMER, Sonia. Alfabetização, Leitura e Escrita: formação de
professores em curso. São Paulo: Ática, 2004.
GARCIA, Regina Leite (Org.). A Formação da Professora
Alfabetizadora: reflexões sobre a prática. 3. ed., São Paulo: Cortez,
2001.
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32

(Conclusão)
Tema

Métodos de
alfabetização I, II, III,
IV e V

Cartilhas?... Parte I, II
e III
A construção
da escrita

A construção
da escrita

Consciência
Fonológica

Jogos para
Alfabetização

Jogos Cooperativos
na produção da
escrita

Referência
FERREIRO, Emilia. Alfabetização em Processo. São Paulo:
Cortez, 1996.
FERREIRO, Emilia. Com Todas as Letras. São Paulo: Cortez,
1999.
FERREIRO, Emilia. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo:
Cortez, 1981.
SOARES, Magda. Alfabetização e letramento. 6. ed. São Paulo:
Contexto, 2012.
FERREIRO, Emília; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua
escrita. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.
FRADE, Isabel Cristina A. da S. Métodos de alfabetização,
métodos de ensino e conteúdos da alfabetização: perspectivas
históricas e desafios atuais. Educação Santa Maria, v. 32, n. 1, p.
21-40, 2007.
LEITE, Sérgio Antônio da S. Alfabetização: em defesa da
sistematização do trabalho pedagógico. In: ARANTES, Valéria A.
Alfabetização e letramento: pontos e contrapontos. São Paulo:
Sammus, 2010.
MORTATTI, Maria Rosário L. História dos métodos de
alfabetização no Brasil. In: SEMINÁRIO "ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO EM DEBATE". 6. 2006. Brasília, DF.... Anais.
Brasília, DF: Departamento de Políticas de Educação Infantil e
Ensino Fundamental da Secretaria de Educação Básica do
Ministério da Educação, 2006.
CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetizando sem o bá-bé-bi-bó-bu. São
Paulo: Scipione, 1998.
FERREIRO, Emília; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua
escrita. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.
FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo:
Cortez, 1981.
WEISZ, Telma. As contribuições da psicogênese da língua
escrita e algumas reflexões sobre a prática educativa de
alfabetização. In: SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Educação:
ciclo básico de jornada única: uma nova concepção do trabalho
pedagógico. São Paulo: SE/CENP, 1990.
FERREIRO, Emília; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua
escrita. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.
FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo:
Cortez, 1981.
SAVIANI, Dermeval. Escola e Democracia. São Paulo: Cortez,
1984.
BENJAMIN, Walter. Reflexões: a criança, o brinquedo, a
educação. São Paulo: Summus, 1984.
KAMII, Constance; DEVRIES Rheta. Jogos em grupo na
educação infantil: implicações da teoria de Piaget. São Paulo:
Trajetória Cultural, 1991.
KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Jogos infantis: o jogo, a criança e
a educação. São Paulo: Vozes, 1993.
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(Conclusão)
Tema

Referência
ENSINAR-APRENDER. Trabalhando a linguagem musical e
expressão corporal: plano de aula. 2011. Disponível em:
<http://ensinar-aprender.com.br/2011/06/trabalhando-linguagemmusical-e.html>. Acesso em: 15 maio 2014.
NEDEL, Mariana Zamberlan. Aprendendo a partir da experiência
em grupo: ritmos e expressão corporal para a educação infantil.
Rev. SPAGESP, Ribeirão Preto, v. 11, n. 2, 2010. Disponível em: <
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677Musicalidade I,
29702010000200009>. Acesso em: 15 maio 2014.
II, III, IV e V
Palestrante
EXPRESSÃO CORPORAL E MUSICALIDADE. Youtube, 2013.
Guaraciara Rios (ca. 3 min. e 56 seg.). Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=xxhyekSKbwU>. Acesso: 15
maio 2014.
GARCIA, Vitor Ponchio; SANTOS, Renato dos. A importância da
utilização da música na educação infantil. Revista Digital, Buenos
Aires, ano 17, n. 169, jun. 2012. Disponível em: <
http://www.efdeportes.com/efd169/a-musica-na-educacaoinfantil.htm>. Acesso em: 17 maio 2014.
MENEZES, Andreza Melo. Atividades para professores: a
Psicomotricidade importância dos brinquedos cantados na educação infantil. 2014.
I e II Palestrante Disponível em: <http://www.planetinha.com.br/professor/item/35-aGuaraciara Rios import%C3%A2ncia-dos-brinquedos-cantados-naeduca%C3%A7%C3%A3o-infantil>. Acesso em: 15 maio 2014.
KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Jogos infantis: o jogo, a criança e a
A ludicidade no
educação. São Paulo: Vozes, 1993.
ambiente
RAMOS, José Ricardo da Silva. Dinâmicas, Brincadeiras e Jogos
alfabetizador
Educativos. Rio de Janeiro: Editora DP&A, 2003.
FONSECA, Vítor da. Desenvolvimento psicomotor e
Cantar e
aprendizagem: dados eletrônicos. Porto Alegre: Artmed, 2008.
Alfabetizar
Palestrante:
FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. 24.ed. São
Elainemar
Paulo: Cortez, 2001 (Coleção Questões da Nossa Época; v. 14).
PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores:
unidade teoria e prática?. 3. ed. São Paulo. Cortez, 1997.
Metodologia e
recursos
SILVA, Maria Alice S. Souza. Construindo a leitura e a escrita:
pedagógicos
reflexões sobre uma prática alternativa em alfabetização. 3. ed.
São Paulo: Ática, 1991.
Fonte: ESCOLA MUNICIPAL PARAGUAI (2016).
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Tema
Utilização de
materiais
manipuláveis
Palestrante:
Priscilla
Jogos
cooperativos na
aquisição do
raciocínio lógicomatemático
A ludicidade no
ambiente
matemático
Palestrante:
Camila Barbosa

Quadro 7- Base Lógica
Referência
DANTE, Luiz Roberto. Didática da Resolução de Problemas de
Matemática. 12. ed. São Paulo, 2005.
LEVANDOSKI, Antônio Amílcar. Ensino e aprendizagem da
Geometria através das Formas e Visualização Espacial. 2002. 115
f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em
Engenharia de Produção. Florianópolis: UFSC, 2002.
PIAGET, Jean; INHELDER, Bärbel. A psicologia da criança. 15.
ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,1998.
KAMII, Constance; DECLARK, Georgia. Reinventando a
aritmética: implicações da teoria de Piaget. Campinas: Papirus,
1995.
KAMII, Constance. Aritmética: novas perspectivas: implicações da
teoria de Piaget. Campinas: Papirus, 1996.
MORETTI, Vanessa Dias; SOUZA, Neusa Maria Marques.
Educação Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental:
princípios e práticas pedagógicas. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2014.

O Ensino da
Matemática nos
anos Iniciais

KAMII, Constance; DECLARK, Georgia. Reinventando a
aritmética: implicações da teoria de Piaget. Campinas: Papirus,
1995.
KAMII, Constance. Aritmética: novas perspectivas: implicações da
teoria de Piaget. Campinas: Papirus, 1996.

Sugestões de
Atividades
Matemáticas

KAMII, Constance. A criança e o número. Campinas: Papirus,
1990.

Fonte: ESCOLA MUNICIPAL PARAGUAI (2016).

Tema
O uso das mídias
digitais
O uso de novas
tecnologias no
ambiente escolar
Palestrante:
Marcela Cruz
O uso da
tecnologia no
trabalho
pedagógico
Ludicidade e
Tecnologia no
Trabalho
Pedagógico
A utilização da
educopédia

Quadro 8- A Tecnologia no Ambiente Educacional
Referência
PRETTO, Nelson de Luca. Uma escola sem/com futuro: educação
e multimídia. 6. ed. Campinas: Papirus, 1996.
SANCHO, Juana Maria; HERNÁNDEZ Fernanda. et al.
Tecnologias para transformar a educação. Porto Alegre: Artmed,
2009.
MORAN, José Manuel et al. Novas tecnologias e mediação
pedagógica. 13. ed. Campinas: Papirus, 2007.
MASETTO, Marcos T. Mediação pedagógica e o uso da
tecnologia. In: MORAN, José Manuel (Org.). Novas tecnologias e
mediação pedagógica. Campinas, SP: Papirus, 2000.
LÉVY, Pierre. As Tecnologias da Inteligência: o futuro do
pensamento na era da informática. Rio de Janeiro: Editora 34,
1993.
LÉVY, Pierre. O Que é o Virtual? Rio de Janeiro: Editora 34, 1996.
LÉVY, Pierre. A Inteligência Coletiva: por uma antropologia do
ciberespaço, São Paulo: Edições Loyola, 1998.
EDUCOTECA. A biblioteca turbinada da Educopédia. Rio de
Janeiro: Rio Prefeitura, 2016.

Fonte: ESCOLA MUNICIPAL PARAGUAI (2016).
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Quadro 9- Afetividade a favor da aprendizagem
Tema

A boa convivência na
construção do
coletivo

A afetividade no
relacionamento
professor-aluno
Palestrante: Marcela
Cruz
Autoridade e
autonomia do
professor em sala de
aula
A afetividade na
aprendizagem
O relacionamento
interpessoal no
ambiente
educacional
Trabalhando as
diferenças, as
habilidades e as
Inteligências
Múltiplas

Resiliência

Motivação pelo amor
e autoestima
Motivação,
harmonia,
superação, confiança
e persistência

Referência
BRASIL. Ministério da Educação. Ética e cidadania: construindo
valores na escola e na sociedade. 2014.
MIGLlORI, Regina de Fátima. Educação em valores humanos: o
resgate da construção do indivíduo ético. 2014.
PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS. (Brasil).
Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997.
PRESTES, Maria Luci de Mesquita. A pesquisa e a construção do
conhecimento científico: do planejamento aos textos, da escola à
academia. 3. ed. São Paulo: Rêspel, 2007.
OLIVEIRA, Agnes Schutz de; ANTONIO, Priscila da Silva.
Sentimentos do adolescente relacionados ao fenômeno
bullying: possibilidades para a assistência de enfermagem nesse
contexto. Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 8, n. 1, p. 30-41,
2006.
MORALES, Pedro. A Relação Professor Aluno: O que é, como se
faz? São Paulo: Loyola, 1999.
ANTUNES, Celso. Professor Bonzinho: aluno difícil: a questão da
indisciplina em sala de aula. Rio de Janeiro: Vozes, 2002.
FURLANI, Lúcia Maria Teixeira. Autoridade do Professor: mito,
meta ou nada disso? São Paulo: Cortez, 2000.
LA TAILLE, Yves de; OLIVEIRA, Marta Kohl de; DANTAS,
Heloysa. Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias psicogenéticas em
discussão. São Paulo: Summus, 2002.
WEIL, Pierre. Relações humanas na família e no trabalho. São
Paulo: Companhia Editora Nacional, 1958.
LIMA, Elvira Cristina de Azevedo de Souza. A escola e seu
diretor: algumas reflexões. Artigo da Série Ideias, n. 12, São
Paulo, FDE, 1992.
CAMPBELL, Linda; CAMPBELL, Bruce; DICKINSON, Dee. Ensino
e Aprendizagem por meio das Inteligências Múltiplas. 2. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2000.
GARDNER, Howard; KORNHABER, Mindy; WAKE, K. Warren.
Inteligência: múltiplas perspectivas. Porto Alegre: Artmed, 1998.
GROTBERG, Edith Henderson. Introdução: novas tendências em
resiliência. In: MELILLO, A; OJEDA, E. N. S. Resiliência:
descobrindo as próprias fortalezas. Porto Alegre: Artmed, 2005.
PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza. Resiliência e
desenvolvimento pessoal. In: TAVARES, J. (Org.). Resiliência e
Educação. São Paulo: Cortez, 2001.
MAITLAND, Iain. Como Motivar Pessoas. São Paulo: Nobel, 2000.
WEISS, Donald. Motivação e Resultado. São Paulo: Nobel, 1991.
DRUCKER, Peter F. O fator humano e desempenho. São Paulo:
Pioneira, 1975.
COVEY, Stephen. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes.
São Paulo: Editora Best Seller, 1989.

Fonte: ESCOLA MUNICIPAL PARAGUAI (2016).
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2.5.3 Terceiro ano de capacitação
O terceiro ano de capacitação oferecida em 2015, aos professores, gestores e
funcionários da Escola Paraguai, voltou-se para o estudo de autores que se ocuparam
de abranger áreas de desenvolvimento de aprendizagem com enfoques psicossociais
para respaldar e embasar a atuação dos profissionais em sala de aula no trato direto
com o aluno e suas necessidades e dificuldades de aprendizagem que se
apresentassem.
A importância do estudo de caso deve-se ao fato de aprofundar o conhecimento
sobre determinados alunos que precisam ser compreendidos em um contexto maior,
no qual sua bagagem e vivências sócio familiares influenciaram diretamente o
desenvolvimento de suas aprendizagens ou de suas relações interpessoais com seu
grupo de iguais. Assim, o estudo de caso possibilita o profissional compreender o
contexto da situação na qual se insere o aluno e traçar planos e metas para trabalhar
as especificidades que o estudo de caso lhe revela.
Quadro 10- Aprendizagem com autonomia
Tema

Referência
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1987.
Aprendizagem
crítica
GADOTTI, Moacir. História das ideias pedagógicas. São Paulo:
Ática, 1993.
HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e mudança na
educação: os projetos de trabalho. Porto Alegre: ArtMed, 1998.
Pedagogia de
projetos na prática MACHADO, Nilson José. Educação: projetos e valores. São
Paulo: Escrituras Editora, 2000.
ALVES, Nilda. (Org.). Formação e Professores: pensar e fazer.
São Paulo: Cortez, 1992.
Trabalho com
autonomia
CANDAU, Vera Maria (Org.). Magistério: Construção cotidiana,
Petrópolis, Vozes, 1997.
SOLFA, Glaziela Cristiani. Gerando cidadania: reflexões,
propostas e construções práticas sobre direitos da criança e do
adolescente. Texas: Universidade do Texas; Editora RiMa, 2004.
Jogos cooperativos
PIRES, Maria Sueli de Oliveira. Estratégias Discursivas na
Adolescência. São Paulo: Arte & Ciência / UNIP, 1997. (Coleção
Universidade Aberta).
VOLPATO, Gilson Luiz. Como escrever um artigo científico.
Recife: Anais da Academia Pernambucana de Ciência
Práticas de
Agronômica, Recife, v. 4, p.97-115, 2007.
pesquisa e
investigação
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR
científica
15287: Informação e documentação: projeto de pesquisa
apresentação. Rio de Janeiro, 2005.

(Continua)
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(Conclusão)
Tema
A aprendizagem
significativa

A importância da
contextualização

Referência
ARROYO, Miguel G. Ofício de Mestre. Rio de Janeiro: Vozes,
2009.
CORTESÃO, Luiza. Ser Professor: um ofício em risco. São
Paulo: Editora Cortez, 2002.
VYGOTSKY, Lev S. A formação social da mente: o
desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 6. ed.
São Paulo: Martins Fontes, 1998.
BEHRENS, Marilda Aparecida. O paradigma emergente e a
prática pedagógica. Petrópolis: Vozes, 2005.

Fonte: ESCOLA MUNICIPAL PARAGUAI (2016).

Quadro 11- Gestão Participativa
Tema
A importância
da participação
da Comunidade
na vida escolar
do aluno para o
pleno sucesso
Valorização do
Professor/
Servidor

Relação com a
Comunidade

Formação de
multiplicadores
Autonomia: um
processo
construtivo

Referência
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Projeto político-pedagógico da
Escola: uma construção coletiva. In: Projeto político-pedagógico da
Escola: uma construção possível. 7. ed., Campinas, S. Paulo:
Papirus, 1998.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à
prática educativa. 2. ed. São Paulo: Paz e Terra. 1996.
PORTELA, Fabiani Ortiz; FRANCESCHINI, Ingrid S. Família e
aprendizagem: uma relação necessária. 3 ed. Editora Wak, 2011.
SANTAROSA, Lucila Maria Costi (Org.). Tecnologias Digitais
Assistíveis. Porto Alegre/RS: JSM Comunicação, 2010.
TARDIF, Maurice. Saberes Docentes e Formação Profissional. 9.
ed. Petrópolis/RJ: Vozes. 2008.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Projeto político-pedagógico da
Escola: uma construção coletiva. In: Projeto político-pedagógico da
Escola: uma construção possível. 7. ed., Campinas, São Paulo:
Papirus, 1998.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à
prática educativa. 2. ed. São Paulo: Paz e Terra. 1996.
PORTELA, Fabiani Ortiz; FRANCESCHINI, Ingrid S. Família e
aprendizagem: uma relação necessária. 3 ed. Editora Wak, 2011.
ALVES, Alda Judith. O planejamento de pesquisas qualitativas em
educação. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, p. 53-61, maio, 1991.
BRUNER, Jerome. O processo da educação. São Paulo: Nacional,
1973.
MACLAREN, Peter. Educação como política e política como
educação. Pátio Revista Pedagógica, n.39, ano 10, ago./out. 2006.
ROMÃO, José Eustáquio. Pedagogia dialógica. São Paulo: Cortez e
Instituto Paulo Freire, 2002.

Fonte: ESCOLA MUNICIPAL PARAGUAI (2016).
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Quadro 12- Gestão de Conflitos
Tema
Bullying! É
verdade?
Palestrante:
Marcela Cruz
Construindo a
disciplina na
sala de aula

Agressões!
Como lidar no
cotidiano?
Gestão de
Conflitos na
escola
Profissão
Professor:
Desafios do
Século XXI

Referência
BLAYA, Catherine. Violência e maus-tratos em meio escolar.
Lisboa: Instituto Piaget; 2006.
BRASIL. Ministério da Saúde. Viva: vigilância de violências e
acidentes, 2006 e 2007. Brasília: Ministério da Saúde. 2009. (Série
G. Estatística e Informação em Saúde).
MIALARET, Gaston. Ciências da Educação: aspectos históricos:
problemas epistemológicos. São Paulo: Editora WMF Martins
Fontes, 2013.
VASCONCELOS, Celso S. Indisciplina e Disciplina Escolar:
fundamentos para o trabalho docente. São Paulo: Cortez, 2009.
MIALARET, Gaston. Ciências da Educação: aspectos históricos:
problemas epistemológicos. São Paulo: Editora WMF Martins
Fontes, 2013.
VASCONCELOS, Celso S. Indisciplina e Disciplina Escolar:
fundamentos para o trabalho docente. São Paulo: Cortez, 2009.
ABRAMO, Helenda Wendel. Juventude em debate. São Paulo:
Cortez, Ação Educativa, 2000.
SALES, Lilia Maia de Morais. Justiça e Mediação de Conflitos. Belo
Horizonte: Del Rey, 2004.
POLATO, Amanda. Remédios para o professor e a educação. Nova
Escola. São Paulo: Editora Abril, 2008.

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro.
11. ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2006.
GOMES, Débora Dias. Fator k conscientização e
Comportamento. comprometimento: criando qualidade no ambiente da organização.
3.ed. São Paulo: Pioneira, 1995.
O segredo do
sucesso!
MINICUCCI, Agostinho. Relações humanas: psicologia das
relações interpessoais. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2001.
Fonte: ESCOLA MUNICIPAL PARAGUAI (2016).

Quadro 13- Estudo de Caso
Tema

Como trabalhar
com Estudo de
Caso
Palestrante:
Guaraciara Rios

Referência
SOLÉ, Isabel. Orientação Educacional e Intervenção
Psicopedagógica. Editora: Artmed, 1998.
CASTRO, Elisangela de Jesus. Relações interpessoais, 2012.
Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/111703527/10.>. Acesso
em: 15 maio 2015.
LOURENÇO, Orlando M. Educar hoje as crianças para o amanhã
1996. Disponível em: <
www.pedagogiaaopedaletra.com.br/posts/indisciplina-escola-quefazer/ http://marismartins.blog.uol.>. Acesso em: 15 maio 2013.

Caixa de Piaget
e as fases do
desenvolvimento PIAGET, Jean. A equilibração das Estruturas Cognitivas-Problema
humano
Central do Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1976.
Palestrante:
Marcela Cruz

(Continua)
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(Conclusão)
Tema
Instrumentalizar
o professor:
técnica projetiva
–Parte I e II
Palestrante:
Guaraciara Rios
Instrumentalizar
o professor:
técnica projetiva
–Parte I e II
Palestrante:
Guaraciara Rios
Desmistificando
o Bullying na
escola
Palestrante:
Marcela Cruz
Sinais de
violência
doméstica e/ou
abuso
Palestrante:
Guaraciara Rios

Referência
A MENTE É MARAVILHOSA. Casa, árvore, pessoa: teste de
personalidade (HTP). 2015. Disponível em:
<https://amenteemaravilhosa.com.br/casa-arvore-pessoa-testepersonalidade>.
INCRIVEL CLUB. Desenhe uma casa, uma árvore e uma pessoa
e descubra um pouco mais sobre a sua personalidade. 2015.
Disponível em: <https://incrivel.club/inspiracao-psicologia/desenheuma-casa-uma-arvore-e-uma-pessoa-e-descubra-um-pouco-maissobre-a-sua-personalidade-166560/>. Acesso em: 15 jan. 2015.
GROODY, Robin. Segredos dos Testes Psicológicos: Teste de
Desenhos (pessoa, pessoa na chuva, família, árvore e casa). 2003.
Disponível em:
<https://estudantesdeplantao.files.wordpress.com/2012/10/6737585segredos-dos-testes-de-desenhos.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2013.
BLAYA, Catherine. Violência e maus-tratos em meio escolar.
Lisboa: Instituto Piaget; 2006.
BRASIL. Ministério da Saúde. Viva: vigilância de violências e
acidentes, 2006 e 2007. Brasília, DF: Ministério da Saúde. 2009.
PEREIRA, Tânia da Silva. A Ética da Convivência Familiar: sua
efetividade no cotidiano dos tribunais. Rio de Janeiro: Ed. Forense,
2006.
PORTELA, Elisandra Muniz Bento. Proteção Social: a experiência
dos adolescentes em acolhimento institucional. Porto Alegre: PUC,
2012.

Fonte: ESCOLA MUNICIPAL PARAGUAI (2016).

Quadro 14- Inclusão
Tema

Introdução à Inclusão

Introdução às
Deficiências

Dificuldades de
Aprendizagem –
Introdução
Marcela Cruz

Referência
GLAT, Rosana. A Integração Social dos Portadores de
Deficiência: uma reflexão: questões atuais em Educação
Especial. Volume I. Rio de Janeiro: Viveiros de Castro Editora
Ltda, 2004.
GLAT, Rosana. Educação Inclusiva: cultura e cotidiano escolar.
Rio de Janeiro: 7 Letras, 2007.
GLAT, Rosana. A Integração Social dos Portadores de
Deficiência: uma reflexão: questões atuais em Educação
Especial. Volume I. Rio de Janeiro: Viveiros de Castro Editora
Ltda, 2004.
PLETCH, Márcia Denise. Repensando a Inclusão Escolar:
Diretrizes Políticas, Práticas Curriculares e Deficiência
Intelectual. Rio de Janeiro: Editora Nau Educ, 2010.
BOSSA, Nádia. A Psicopedagogia no Brasil: contribuições a
partir da prática. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1994.

(Continua)
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(Conclusão)
Tema
Educação Especial:
Surdez
Educação Especial:
T.G.D. (Transtorno
global do
Desenvolvimento)
Educação Especial:
D.I. (Deficiente
Intelectual)
Educação Especial:
Múltiplas deficiências
Educação Especial:
Cegueira
Educação Especial:
B.V. (Baixa Visão)

Referência

GLAT, Rosana (Org.). Educação inclusiva: cultura e cotidiano
escolar. Rio de janeiro: 7 Letras, 2007.

GLAT, Rosana (Org.). Educação inclusiva: cultura e cotidiano
escolar. Rio de janeiro: 7 Letras, 2007.

Fonte: ESCOLA MUNICIPAL PARAGUAI (2016).

Quadro 15- Adaptações Curriculares e Materiais Adaptados
Tema
Adaptações Curriculares
para os alunos
deficientes- Parte I e II
Elaboração de Atividades
para Alunos Incluídos I e II
Confecção de Materiais
Adaptados I e II

Referência
GLAT, Rosana. Educação Inclusiva: cultura e cotidiano
escolar. Rio de Janeiro: 7 letras, 2007.
PLETCH, Márcia Denise. Repensando a Inclusão Escolar –
Diretrizes Políticas, Práticas Curriculares e Deficiência
Intelectual. Rio de Janeiro: Editora Nau Educ., 2010.

Fonte: ESCOLA MUNICIPAL PARAGUAI (2016).

2.5.4 Quarto ano de capacitação
Em 2016, no quarto ano de capacitação, os participantes concluíram os estudos
sobre as dificuldades de aprendizagem e se dedicaram ao estudo das avaliações
internas, externas, descritores e distratores em itens da prova, desenvolvendo e
aprimorando a compreensão e a apropriação dos conceitos de avaliação interna e
externa, a fim de realizar um planejamento que os levasse a alcançar a metas
estabelecidas.
Os filmes foram apresentados aos profissionais para estimular a reflexão e o
debate sobre temas apresentados durante todo o processo da capacitação,
aproximando teoria e práxis. Pode ser ressaltado o documentário de Davis
Guggenheim - Esperando o Super-Homem, com enfoque na realidade da escola
pública dos Estados Unidos. Assuntos como evasão, proficiência em matemática e
escrita, conclusão de ano, alunos que são “empurrados” pelos sistemas sem
conhecimento para cursar o ano seguinte, o fracasso da “escola do bairro” são
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abordados no documentário. Pontos de discussão como o custo de uma escola e de
uma prisão também são expostos no documentário, a diferença de um bom e um mau
professor e sorteios decidindo a vida de famílias.
Filmes como o citado impulsionaram as discussões em grupo, trazendo a tona
momentos importantes de reflexões de toda equipe, mobilizando os professores,
equipe gestora e funcionários a contribuírem com suas opiniões, sugestões, tornando
a troca de experiências o ponto alto do momento posterior à apresentação dos vídeos.
Quadro 16- Dificuldades de Aprendizagem
Tema

Referência

Dislexia
Palestrante Marcela Cruz
Disgrafia/ Disortografia
Palestrante Marcela Cruz
Dislalia
Palestrante Marcela Cruz
Discalculia
Palestrante Marcela Cruz
T.D.A. - Transtorno do
Déficit de Atenção
Palestrante Marcela Cruz
Hiperatividade
Palestrante Marcela Cruz
T.D.O. - Transtorno
Desafiador Opositor
Palestrante Marcela Cruz

BOSSA, Nádia. A Psicopedagogia no Brasil: contribuições a
partir da prática. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1994.

TEIXEIRA, Gustavo. O Reizinho da Casa: manual para pais
de crianças opositivas, desafiadoras e desobedientes.
Editora: Best Seller, 2014.

Fonte: ESCOLA MUNICIPAL PARAGUAI (2016).

Quadro 17- Estudo das Avaliações Internas
Tema
Leitura dos dados das
Avaliações Internas
Compreensão dos dados
das Avaliações Internas
Análise dos dados das
Avaliações Internas
Avaliação dos dados das
Avaliações Internas
Discussão dos dados das
Avaliações Internas
Reformulação de novas
avaliações após leitura,
compreensão, análise e
avaliação dos dados das
Avaliações Internas

Referência

FONTANIVE, Nilma. O uso pedagógico dos testes. In:
SOUZA, Alberto de Mello e. (Org.). Dimensões da
Avaliação educacional. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes,
2005.
BONAMINO, Alícia; FRANCO, Creso. A pesquisa em
eficácia escolar no Brasil. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2005.
BROOKE, Nigel; SOARES, José Francisco (Org.) Pesquisa
em Eficácia Escolar: origem e trajetórias. Belo Horizonte:
Editora UFMG, 2008.

Fonte: ESCOLA MUNICIPAL PARAGUAI 2016).
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Quadro 18- Estudo dos Descritores das Avaliações Internas
Tema
Leitura dos descritores das
Avaliações Internas
Compreensão
dos
descritores das Avaliações
Internas
Análise dos descritores das
Avaliações Internas
Avaliação dos descritores
das Avaliações Internas
Discussão dos descritores
das Avaliações Internas
Avaliação por meio de
análise dos erros dos
descritores das Avaliações
Internas
Análise dos distratores das
Avaliações Internas
Reformulação de novas
avaliações após leitura,
compreensão, análise e
avaliação dos descritores e
análise dos distratores das
Avaliações Internas

Referência

FONTANIVE, Nilma. O uso pedagógico dos testes. In:
SOUZA, Alberto de Mello e. (Org.). Dimensões da
Avaliação educacional. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes,
2005.
BLASIS, Eloisa; FALSARELLA, Ana Maria; ALAVARSE,
Ocimar Munhoz. Avaliação e Aprendizagem: Avaliações
externas: perspectivas para a ação pedagógica e a gestão
do ensino. São Paulo: CENPEC: Fundação Itaú Social,
2013.
BONAMINO, Alícia; FRANCO, Creso. A pesquisa em
eficácia escolar no Brasil. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2005.
BROOKE, Nigel; SOARES, José Francisco (Org.) Pesquisa
em Eficácia Escolar: origem e trajetórias. Belo Horizonte:
Editora UFMG, 2008.

Fonte: ESCOLA MUNICIPAL PARAGUAI (2016).

Quadro 19- Estudo das Avaliações Externas
Tema
Leitura dos dados das
Avaliações Externas
Compreensão dos dados
das Avaliações Externas
Análise dos dados das
Avaliações Externas
Avaliação dos dados das
Avaliações Externas
Discussão dos dados das
Avaliações Externas
Avaliação por meio de
análise dos dados das
Avaliações Externas
Reformulação de novas
avaliações após leitura,
compreensão, análise e
avaliação dos dados das
Avaliações Externas

Referência

BLASIS, Eloisa; FALSARELLA, Ana Maria; ALAVARSE,
Ocimar Munhoz. Avaliação e Aprendizagem: Avaliações
externas: perspectivas para a ação pedagógica e a gestão
do ensino. São Paulo: CENPEC: Fundação Itaú Social,
2013.
BONAMINO, Alícia; FRANCO, Creso. A pesquisa em
eficácia escolar no Brasil. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2005.
BROOKE, Nigel; SOARES, José Francisco (Org.) Pesquisa
em Eficácia Escolar: origem e trajetórias. Belo Horizonte:
Editora UFMG, 2008.

Fonte: ESCOLA MUNICIPAL PARAGUAI (2016).
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Quadro 20- Estudo dos Descritores das Avaliações Externas
Tema
Leitura dos descritores das
Avaliações Externas
Compreensão
dos
descritores das Avaliações
Externas
Análise dos descritores das
Avaliações Externas
Avaliação dos descritores
das Avaliações Externas
Discussão dos descritores
das Avaliações Externas
Avaliação por meio de
análise dos descritores das
Avaliações Externas
Reformulação de novas
avaliações após leitura,
compreensão, análise e
avaliação dos descritores
das Avaliações Externas

Referência

BLASIS, Eloisa; FALSARELLA, Ana Maria; ALAVARSE,
Ocimar Munhoz. Avaliação e Aprendizagem: Avaliações
externas: perspectivas para a ação pedagógica e a gestão
do ensino. São Paulo: CENPEC: Fundação Itaú Social,
2013.
BONAMINO, Alícia; FRANCO, Creso. A pesquisa em
eficácia escolar no Brasil. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2005.
BROOKE, Nigel; SOARES, José Francisco (Org.) Pesquisa
em Eficácia Escolar: origem e trajetórias. Belo Horizonte:
Editora UFMG, 2008.

Fonte: ESCOLA MUNICIPAL PARAGUAI (2016).

Ao final de cada ano foi realizada uma avaliação por cada participante do
Programa, no sentido de “considerar as possíveis consequências e influência que os
resultados da avaliação podem vir a ter.” (ELLIOT, 2011, p. 951), no trabalho
pedagógico desenvolvido no coletivo e/ou na individualidade do profissional,
norteando o próximo ano no preparo das capacitações.
Foi observado que “Em todo processo de avaliação requer-se uma capacidade
de observação e registro por parte do professor e, se possível, por parte do aluno
também” (MASETTO, 2003, p. 156). No caso do Programa, incluiu a observação de
todos os integrantes, e assim, na construção da avaliação e da auto avaliação
individual e coletiva ao final de cada módulo e ano do Programa, foram repensadas
com clareza as metas a serem alcançadas e definidas para a próxima etapa.
Essas avaliações, de caráter formativo, não foram feitas por meio de
instrumentos, e sim, apenas pelo relato dos participantes ao final de cada conjunto de
temas, para que as atividades de sala de aula fossem de novo planejadas e, desse
modo, pudessem contemplar as dificuldades sinalizadas pelos professores e demais
participantes do Programa. Esses relatos eram sintetizados nas atas, onde foram
registradas as capacitações. Por se tratar de avaliações formativas, desenvolvidas
durante as capacitações, não focalizaram os resultados somativos obtidos pelo
Programa.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados
no estudo: abordagem avaliativa adotada, instrumentos elaborados, aplicação dos
instrumentos e análise dos dados.

3.1 ABORDAGEM AVALIATIVA
Em um estudo avaliativo intenciona-se conhecer,

por exemplo, se os objetivos traçados foram atingidos de forma
adequada e eficaz, se o processo de desenvolvimento de projetos e
programas revelou seu mérito ou qualidade intrínseca, se as ações
realizadas e os serviços prestados podem ser associados a algum tipo
de impacto para os beneficiados ou interessados. Enfim, a avaliação
busca trazer à tona aspectos, dados e indicadores de que o objeto
avaliado, seja ele um projeto, um programa ou um serviço, é
adequado, eficiente, eficaz ou relevante, isto é, se demonstra ter
algum valor ajuizado a partir de critérios estabelecidos pelo avaliador
ou ainda sugeridos pelos interessados nos resultados da avaliação.
(ELLIOT, 2011, p. 942).

A avaliação de um programa tem estreita relação com as decisões a serem
tomadas a seguir. Como destacou Elliot (1984, p. 5):

Em determinadas situações, o propósito da avaliação está relacionado
ao processo de tomada de decisão. A avaliação é realizada para
auxiliar os responsáveis diretos pela implantação do programa a
decidirem sobre mudanças no processo de implementação ou mesmo
a auxiliar os escalões superiores em decisões relativas à existência ou
à implantação do programa. Esse propósito distingue o papel do
avaliador do papel do decisor. Neste caso, é o decisor quem irá julgar
o valor do programa. O avaliador apenas fornecerá os dados
suficientes, se espera, para que tal julgamento possa acontecer.

Essa é a principal característica da abordagem de avaliação centrada na
administração, que, de acordo com Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 150), tem
por objetivo principal “ajudar as pessoas que tomam decisões”.
No caso específico da avaliação do Programa de Capacitação Foco na Meta,
foi adotada a abordagem voltada para a administração com o intuito de fornecer
informações úteis para proporcionar suporte a uma necessária tomada de decisão por
parte dos gestores (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004).
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Conforme recomendam Stufflebeam e Shinkfield (1985 apud WORTHEN;
SANDERS; FITZPATRICK, 2004), a avaliação de um produto, no presente estudo, um
programa, necessita obter informações e opiniões (julgamentos) dos participantes
sobre os resultados do programa focalizado, podendo assim aquilatar seu valor e
mérito, de modo que tenha evidências quanto a sua continuidade, mudanças e até
mesmo seu término.
Assim, as perguntas feitas em uma avaliação de produto incluem: ”Que
resultados foram obtidos? Até que ponto as necessidades foram reduzidas? O que
deverá ser feito com o programa depois que ele chegar a seu termo?” Desse modo,
os resultados provenientes do presente estudo deverão tornar possível responder a
essas perguntas, e “julgar o que o programa conseguiu realizar.” (WORTHEN;
SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 153).

3.2 PARTICIPANTES
Por se tratar de um estudo avaliativo sobre uma determinada inovação, a
totalidade dos participantes que integraram o Programa de Capacitação Foco na Meta
foi convidada a participar do estudo avaliativo: dois componentes da equipe gestora,
12 professores e sete componentes da equipe de funcionários.
Na equipe gestora foram incluídas a diretora adjunta e a orientadora
educacional. A coordenadora pedagógica participou do estudo como professora, pois
durante o período da capacitação foi a sua maior atuação na Unidade Escolar
Paraguai. Na equipe de funcionários, uma não pode participar do estudo por motivo
de saúde.
Esse pessoal administrativo, docente e de apoio participou do Programa de
Capacitação e têm opinião formada sobre a experiência que vivenciaram. Constituem,
assim, os principais interessados (stakeholders) e participantes desta avaliação de
programa.
A avaliadora, integrante do quadro administrativo da escola e planejadora do
Programa de Capacitação, iniciou sua caminhada como diretora da Unidade Escolar
Paraguai em janeiro de 2012, com muitas ideias e ideais, mas com uma certeza, que
apenas a Educação transforma, como afirmou Paulo Freire (2005).
Sobre o fato de o pesquisador, ou no caso o avaliador ter estreito contato com
o que vai focalizar, de acordo com Velho (1999, p. 123), “A noção de que existe um
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envolvimento inevitável com o objeto de estudo e de que isso não constitui um defeito
ou imperfeição [no desenvolvimento de um estudo] já foi clara e precisamente
enunciada”. Sobre esse envolvimento, na opinião de Bourdieu (1999, p. 693):
não há maneira mais real e realista de explorar relação de
comunicação na sua generalidade que a de se ater aos problemas
inseparavelmente práticos e teóricos, o que decorre do caso particular
da interação entre o pesquisador e aquele ou aquela que interroga.

Dessa forma, o fato de a avaliadora do estudo avaliativo ser a diretora da
Unidade Escolar e idealizadora do programa, em constante interação com os
participantes, não consistiu em viés no modo de focalizar e tratar o objeto do estudo,
mas sim trouxe contribuições para o estudo. Durante sua trajetória profissional, a
diretora da Unidade Escolar Paraguai fez um contínuo investimento em cursos,
seminários, palestras, capacitações, atividades, seminários integrados, fóruns,
jornadas, cursos de extensão, congressos, semanas de capacitação, jornada
internacional, videoconferências oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação do
Rio de Janeiro desde 2003, tendo disponibilidade em participar, mesmo quando as
capacitações eram nos finais de semana. Esse processo de atualização permanente
refletiu positivamente no Programa e nas atividades desenvolvidas.

3.3 INSTRUMENTOS
Inicialmente, o Programa de Capacitação Profissional Foco na Meta foi
analisado, buscando-se identificar as características mais presentes na concepção e
objetivos da proposta. Essas características deram origem às categorias que
orientaram a formulação de indicadores e, posteriormente, de itens e questões dos
instrumentos avaliativos destinados aos diferentes grupos de participantes.
O Quadro 21 resume os elementos que serviram de critérios de julgamento dos
dados informados pelos respondentes.
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Quadro 21 – Categorias, indicadores e itens dos instrumentos
Categorias

Participação

Envolvimento
Relevância
Satisfação
Melhorias

Utilidade do
Programa
Julgamento

Indicadores
Participação na formulação do
Programa
Participação nas atividades do
Programa
Participação como palestrante
no Programa
Forma de participação na
formulação do Programa
Início de envolvimento com o
Programa
Intensidade de envolvimento
com o programa
Ordem de Relevância
Nível de Satisfação
No desempenho das turmas
Na prática profissional
No desempenho da Unidade
Escolar
Capacitações 1º ano (2013)
Capacitações 2º ano (2014)
Capacitações 3º ano (2015)
Capacitações 4º ano (2016)
Críticas e sugestões

Itens
Professores e
Funcionários
Equipe Gestora
10

8

11

9

12

-

13

10

14

11

15

12

16
17
18
19

13
14
15

20

16

21
22
23
24
25

17

Fonte: A autora (2017).

Por se tratar de um programa dirigido a atender uma necessidade identificada
na Unidade Escolar Paraguai, que precisava de uma solução conjunta, interessava
que os participantes tivessem conhecimento da proposta e dela participassem desde
sua elaboração. De acordo com a autora deste estudo, a participação se efetivou ao
longo não só da elaboração da proposta, mas também durante sua realização, pela
chegada dos participantes do Programa (servidores da Unidade Escolar Paraguai) ao
longo do período de implementação dos quatro anos Programa. Assim, as categorias
iniciais para a avaliação foram participação e envolvimento, esta última dirigida ao
grau de inclusão sentido pelos participantes em relação ao Programa.
Todos os participantes demonstravam estar envolvidos, o que podia ser
percebido pelo comprometimento demonstrado, mas era preciso obter a opinião
formal sobre essa categoria.
Como o Programa de Capacitação foi desenvolvido por meio de uma série de
atividades, também interessava saber o julgamento dos participantes em relação a
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importância, satisfação, melhorias obtidas e utilidade das capacitações, que foram
listadas ano a ano,
A relevância do estudo foi notada na ação inovadora que mobilizou todos os
participantes da comunidade escolar, integrando esforços em prol do coletivo. Buscar
os aspectos mais relevantes das capacitações permitiu abrir espaço para que
participantes do Programa expressassem sua opinião nessa categoria do estudo
avaliativo.
Por ser tratar de um programa com duração de quatro anos foi importante
identificar o nível de satisfação dos participantes do estudo avaliativo e suas possíveis
fragilidades, portanto, fez-se necessário uma questão sobre a referida categoria.
Com foco principal nas melhorias alcançadas ao longo dos anos, a categoria
incluiu não só as melhorias obtidas no desempenho das turmas, mas na prática
profissional dos participantes e da própria Unidade Escolar Paraguai como um todo,
sempre na busca constante de aperfeiçoamento.
Na categoria utilidade do Programa, os indicadores de capacitações de quatro
anos distintos permitiram, de forma detalhada, identificar se o Programa havia atingido
nível adequado de utilidade por ano e por curso.
Finalmente, a categoria julgamento foi apresentada como questão aberta, o que
pretendeu favorecer a liberdade de criticidade dos participantes do estudo avaliativo,
por meio de críticas e sugestões.
Com base no Quadro 21, para o presente estudo avaliativo, foram elaborados
dois questionários: um para a equipe gestora e professores, e outro para os
funcionários. Os questionários abordaram aspectos relativos às características de
qualidade do Programa de Capacitação, utilizando: a) questões fechadas, onde havia
alternativas de respostas plausíveis para serem assinaladas; b) questões sob a forma
de escala, com vários níveis de resposta, que vão do menos favorável ao mais
favorável, para serem escolhidos; e c) questões abertas, com espaço para que os
participantes pudessem dar sua opinião. Desse modo, trouxeram resposta à primeira
questão avaliativa do estudo.
Os dois questionários apresentam questões iniciais com o propósito de
caracterizar o perfil dos respondentes quanto a sexo, idade, local de residência,
formação acadêmica, entre outros, totalizando nove questões para a equipe gestora
e professores, e sete questões de caracterização para os funcionários.
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O questionário destinado à equipe gestora e aos docentes possui 16 questões
cada um sobre os indicadores das categorias contidas no Quadro 21.
Já o questionário elaborado para o grupo de funcionários totalizou 10 questões
sobre a maior parte dos indicadores, como pode ser visto no Quadro 21. Determinados
indicadores só diziam respeito a professores e equipe gestora.
Os instrumentos foram validados quanto a sua qualidade técnica por dois
especialistas em avaliação, Doutores que trabalham no Mestrado Profissional em
Avaliação da Faculdade Cesgranrio. Essa validação incidiu sobre aspectos relativos
a clareza das questões, ausência de superposição entre elas, abrangência das
questões, importância para obter respostas considerando o propósito do estudo,
organização adequada das questões e disposição gráfica do instrumento como um
todo (ELLIOT; LEITE, 2015).
Para a validação de conteúdo, foram convidados dois professores, Doutores
em Educação, com experiência em programas de capacitação. A validação de
conteúdo buscou identificar se as questões dos instrumentos tratavam do conteúdo
pretendido (MARTINS, 2006), ou seja, se teriam condição de trazer respostas ao
objetivo do estudo.
Os validadores aprovaram os instrumentos, considerando-os claros em sua
linguagem, suficientemente abrangentes em relação ao objetivo do estudo e bem
organizados, como um todo, além de atingirem o conteúdo visado pelo estudo.
Os questionários foram pretestados com representantes de cada grupo de
participantes; foi pedido que indicassem as inconsistências neles existentes. A partir
das observações feitas, os itens foram corrigidos. A versão final de cada questionário
se encontra nos Apêndices A e B desta dissertação.

3.4 COLETA DE DADOS
A aplicação dos questionários foi realizada pela própria autora do estudo
avaliativo, no mês de março de 2018. Foram marcadas três reuniões, em horários
distintos, onde foi explicada a finalidade da avaliação e da aplicação dos instrumentos,
sendo ainda enfatizado que os questionários eram anônimos, que não existia qualquer
penalidade caso não quisessem participar do estudo.
Formalizando a explicação, antes da aplicação, cada participante recebeu um
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE C), de modo a conhecer os
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objetivos do estudo e poder se manifestar por escrito se desejava, ou não, dele
participar. Não houve recusa em assinar o Termo de Consentimento, nem de
responder o que era solicitado nos instrumentos.
Os dados quantitativos relacionados às avaliações internas e externas dos
alunos da escola foram recuperados dos Sistemas para busca de informações
disponibilizados pelo Sistema de Gestão Acadêmica (SGA) - Escola 3.0 da SME-RJ;
Portal Rioeduca.net da SME-RJ, Intranet da SME-RJ, site do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

3.5 ANÁLISE DOS DADOS
Este estudo avaliativo compreendeu a análise de dados quantitativos e
qualitativos. Os dados qualitativos se referem à opinião da equipe gestora,
professores e demais servidores, que são os consumidores do Programa. Como já
informado, estes participantes responderam a questionário específico sobre diversos
aspectos relacionados ao Programa de Capacitação, de modo a delinear aspectos
inerentes a sua qualidade. Suas opiniões compuseram os dados necessários a
responder a primeira questão avaliativa do estudo.
Os resultados obtidos foram apresentados em tabelas e quadros de modo a
condensar a opinião dos respondentes e possibilitar sua análise.
A análise dos dados coletados incidiu sobre as respostas dadas pelos
diferentes grupos de respondentes aos respectivos questionários. Foi utilizada
estatística descritiva para permitir o tratamento dos dados coletados por intermédio
das questões. As respostas dadas às questões abertas, que solicitavam opinião,
justificativas, críticas ou sugestões foram tratadas qualitativamente, incluindo etapas
de análise e categorização.
Os dados quantitativos que dizem respeito à análise de dados de rendimento
dos alunos em avaliações externas e internas foram organizados em tabelas e
gráficos e interpretados para responderam à segunda questão avaliativa.
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4 RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste capítulo, são apresentados os resultados obtidos com a avaliação das
capacitações dos profissionais da Escola Paraguai como o principal componente do
Programa de Capacitação Profissional Foco na Meta.
Dos questionários enviados para a equipe gestora (2) e para os professores
(12), todos retornaram. Dos sete questionários entregues aos funcionários, seis
retornaram, pois um dos respondentes estava ausente, com problemas de saúde.
Portanto, o estudo avaliativo abrangeu o total de 20 questionários aplicados.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES
Os três grupos de participantes do estudo forneceram dados pessoais de
identificação, sobre sexo, idade, local de residência, nível de escolaridade, tempo de
serviço na escola e na SME-RJ.
Tabela 1 – Distribuição dos participantes por faixa etária
Equipe
Funcionários Professores Total
gestora
25 a 29 anos
1
2
3
30 a 35 anos
1
1
36 a 40 anos
2
2
41 a 47 anos
4
4
48 a 54 anos
1
2
1
4
55 a 59 anos
1
2
1
4
60 anos ou mais
1
1
2
Total
2
6
12
20
Faixa Etária

Fonte: A autora (2018).

A Equipe gestora que participou do estudo é composta por dois respondentes
do sexo feminino, com idades de 48 a 59 anos. A equipe dos funcionários reuniu seis
respondentes, sendo cinco do sexo feminino e um do sexo masculino, cujas idades
variam de 25 a 60 anos ou mais. A equipe dos professores, composta por 12
respondentes, concentra 11 do sexo feminino e um do sexo masculino, cujas idades
variam de 25 a 60 anos.
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Tabela 2 – Distribuição dos participantes por local de residência
Bairro de
residência
Bento Ribeiro
Brás de Pina
Deodoro
Irajá
Jardim Sulacap
Madureira
Marechal Hermes
Oswaldo Cruz
Quintino
Rocha Miranda
Guadalupe
Total:

Equipe
gestora
1
1
2

Funcionários

Professores

Total

1
1
1
2
1
6

2
1
1
2
1
2
1
1
1
12

3
1
1
3
1
3
4
1
1
1
1
20

Fonte: A autora (2018).

Observa-se, pelos dados apresentados na Tabela 2, que todos os
respondentes do estudo avaliativo residem na cidade do Rio de Janeiro, em 11 bairros
diferentes, mas bem próximos ao bairro de localização da Escola Paraguai, Marechal
Hermes, onde moram 4, dos 20 respondentes. A situação geográfica de moradia
facilita o deslocamento de todos até o local de trabalho.
Tabela 3 – Distribuição dos participantes por nível de escolaridade
Nível de formação
Ensino Médio
Ensino Médio – Formação de
Professores
Ensino Superior – Pedagogia
Ensino Superior
Especialização
Mestrado Acadêmico
Total:

Equipe
Funcionários Professores Total
Gestora
4
4
-

-

-

-

-

1
1
6

6
5
1
12

6
1
8
1
20

2
2

Fonte: A autora (2018).

O nível de escolaridade prevalente em 2016 entre os professores da Escola era
o de Ensino Superior, Curso de Pedagogia, seguido do nível de Especialização, o que
responde pela formação pertinente à função docente. Um professor já possui título de
Mestre em Ciência da Motricidade Humana. Os que possuem Especialização
cursaram as seguintes áreas: Docência Superior, Gestão de Recursos Humanos,
Futebol, Ensino Religioso e Ensino de Língua Inglesa. As Especializações são
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compatíveis com as respectivas graduações, a saber: História, Pedagogia, Educação
Física, Pedagogia e Letras-Português/Inglês.
A Especialização também é o nível máximo de escolaridade indicado pelos dois
respondentes da equipe gestora (Gestão Pública e Administração/Supervisão
Escolar) e por um funcionário (Engenharia Econômica). Mais da metade dos
funcionários possui Ensino Médio e um, nível superior em Ciências Contábeis. Podese dizer que a Escola Paraguai conta com um corpo docente, administrativo e de apoio
possuidor de formação adequada para o pleno funcionamento da unidade.
Em relação ao tempo de conclusão dos cursos de graduação, a equipe gestora
e dos professores apresenta uma variação de 5 a 43 anos, conforme respostas dadas
à questão 6, do questionário.
Tabela 4 – Distribuição dos participantes por tempo de serviço na unidade escolar
Tempo de Serviço
1 a 5 anos
6 a 10 anos
11 a 15 anos
16 a 20 anos
21 a 25 anos
26 a 30 anos
31 a 35 anos
36 a 40 anos
Total:

Equipe
gestora
1
1
2

Funcionários Professores Total
1
2
1
2
6

4
8
12

6
10
1
1
2
20

Fonte: A autora (2018).

Quando se trata do tempo de serviço dos participantes do estudo na Escola
Paraguai, o que se destaca é que mais da metade dos professores estão de 6 a 10
anos trabalhando nessa Unidade e os restantes, há até 5 anos. Os membros da
equipe gestora têm até 5 anos ou de 11 a 15 anos na escola, enquanto os funcionários
se distribuem em um grupo mais recente (de 1 a 10 anos) e outro, mais próximo do
final de carreira, de 26 a 40 anos de serviço. Do total dos 20 respondentes, a maioria
tem 5 anos ou mais de convivência na Escola.
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Tabela 5 – Distribuição dos participantes por tempo de serviço na Secretaria Municipal de
Educação
Tempo de Serviço Equipe Gestora Funcionários Professores Total
1 a 5 anos
2
4
6
6 a 10 anos
1
5
6
11 a 15 anos
16 a 20 anos
1
1
21 a 25 anos
1
1
26 a 30 anos
1
1
2
31 a 35 anos
1
2
3
36 a 40 anos
1
1
Total
2
6
12
20
Fonte: A autora (2018).

Em relação ao tempo de serviço na Secretaria Municipal de Educação, a
distribuição revela que os membros da equipe gestora possuem tempo de serviço que
os deixa próximos à aposentadoria, que 9 professores indicaram possuir de um, até
10 anos de serviço na SME-RJ, enquanto dois declararam de 16 a 25 anos, e um,
mais de 36 anos. Ou seja, o corpo docente possui profissionais mais experientes, o
que deve estar contribuindo para o bom desempenho do grupo como um todo.
Aos professores e equipe gestora, foi perguntado se trabalhavam em outra
escola e seis professores e um gestor responderam afirmativamente. A resposta
indica que a maior parte dos respondentes se dedica integralmente à Escola Paraguai.

4.2 AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES SOBRE O PROGRAMA
 Participação
O estudo, ao buscar a opinião dos participantes sobre o Programa de
Capacitação Profissional Foco na Meta, focalizou a participação na elaboração do
Programa, em suas atividades e na realização de palestras, além da forma de
participação.
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Tabela 6 – Participação na formulação do Programa de Capacitação Profissional
Foco na Meta
Participação
Sim, desde o 1º ano de
implementação.
Sim, fui consultado(a) em
momentos variados.
Sim, poucas vezes.
Não, mas gostaria de ter
participado.
Não fui convidado(a).
Não pertencia ao quadro de
professores
Total

Equipe
gestora

Funcionários

Professores

Total

1

6

8

15

-

-

4

4

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

6

12

20

Fonte: A autora (2018).

É interessante notar que 15 respondentes declararam ter participado da
formulação do Programa desde o 1º ano de aplicação, o que parece indicar alto nível
de comprometimento.
Dos professores, quatro declararam ter sido consultados em diversos
momentos e apenas, um da equipe gestora informou que teve poucas oportunidades
de participação, pois só ingressou na unidade escolar em 2015.
Tabela 7 – Participação nas atividades do Programa de Capacitação Profissional
Foco na Meta
Participação
Sim, todas as semanas.
Sim, mas me ausentei
algumas vezes.
Sim, poucas vezes.
Não quis participar.
Não pertencia ao quadro de
professores
Total

Equipe
gestora
1
1

Funcionários Professores Total
5
1

9
1

15
3

-

-

2
-

2
-

2

6

12

20

Fonte: A autora (2018).

Em relação à participação nas atividades oferecidas pelo Programa de
Capacitação, 15 respondentes afirmaram ter estado semanalmente presentes, para
três que se ausentaram algumas vezes. Essa ausência é explicada uma vez que o
horário da capacitação não coincidia com o dia de trabalho desses profissionais.
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Sobre a participação nas palestras do Programa de Capacitação, um
respondente da equipe gestora e cinco professores participaram como palestrante.
Ainda se registra que houve convidado externo ao quadro de servidores da escola
As respostas à questão sobre a forma de participação na formulação do
Programa de Capacitação Profissional reuniram as seguintes contribuições dos
membros da Equipe Gestora:
“Organizando e ministrando palestras sobre temas de minha área de atuação.”
“Com sugestões e incentivo aos profissionais em formação.”
Já os professores puderam colaborar como palestrantes, com sugestões de
temas, apresentando materiais, opinando e debatendo os assuntos. Suas falas
ratificam essa colaboração:
“A formulação das capacitações do Programa proposto era baseada nas
necessidades existentes no âmbito escolar. Desta forma, a minha participação foi
sugerir temas [...] e enriquecer as discussões com o conhecimento prévio.”
“Participando das reuniões, compartilhando materiais com os colegas,
participando ativamente dos debates, fazendo a releitura dos grandes pensadores da
Educação e analisando suas contribuições.”
“Participei oferecendo sugestões, capacitações e fomentando o estudo nas
áreas de aprendizagem e suas dificuldades.”
“Participei das montagens e organização das reuniões e das palestras, dando
opiniões e fornecendo materiais.”
Os funcionários também assistiram as reuniões de capacitação e puderam
prestar colaboração efetiva, oferecendo sugestões e tomado parte nas discussões.
Suas respostas são esclarecedoras.
“Dando a nossa contribuição nos grupos de estudos, com opiniões, votações e
colaborações nos trabalhos com foco nas prioridades da escola e a evolução dos
alunos.”
“Ativamente com cada ação de elaboração e montagem, com sugestão de
aprimoramento.”
“Como grupo contribuímos com opiniões e votações nos projetos que priorizam
nossos alunos, assim melhoramos nossa escola.”
“Ajudei fornecendo dados sobre notas dos alunos e da escola.”
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 Envolvimento
Cabe ressaltar que o início do envolvimento dos respondentes com o Programa
ocorre no momento em que chegam à Unidade Escolar Paraguai e são apresentados
ao formato do Programa de Capacitação. Assim entendem a necessidade de estar
realmente presentes para o melhor aproveitamento das capacitações, sanando as
dificuldades encontradas.
Tabela 8 – Início do envolvimento com o Programa de Capacitação Profissional
Foco na Meta
Início
Equipe Gestora Funcionários Professores Total
1º ano de implementação
1
6
8
15
2º ano de implementação
1
1
3º ano de implementação
1
3
4
4º ano de implementação
Total:
2
6
12
20
Fonte: A autora (2018).

Os dados da Tabela 8 indicam que a maior parte dos respondentes (0,75 em
escala de 0 a 1) começou a assistir as atividades da capacitação em seu primeiro ano
de implementação, dando prosseguimento nos anos seguintes. Os respondentes
compreenderam a necessidade de efetiva inclusão logo no início do programa, o que
mobilizou o grupo para o melhor aproveitamento e interesse dos temas abordados.
Tabela 9 – Grau de envolvimento com o Programa de Capacitação Profissional
Foco na Meta
Pontos da escala
7
8
9
10
Total:

Equipe gestora Funcionários Professores
1
1
1
2
3
1
5
6
2
6
12

Total
1
4
3
12
20

Fonte: A autora (2018).

Ao assinalarem como julgavam o próprio grau de envolvimento com o
Programa da Capacitação, os participantes trouxeram uma resposta expressiva, com
a quase totalidade (19, de 20) concentrando-se nos pontos mais altos da escala, de 8
a 10 (Tabela 9), embora a escala variasse de 1 a 10. Segundo a autora do estudo e
idealizadora do Programa, o envolvimento ficou evidenciado na forma com que os
participantes se dedicaram às atividades propostas durante os anos de execução do
Programa.
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 Relevância
Na avaliação do Programa de Capacitação realizado na Escola Paraguai,
interessava conhecer como os grupos de participantes julgavam a importância das
diferentes atividades oferecidas durante os quatro anos.
Tabela 10 – Opinião dos participantes sobre o nível de relevância das atividades do
Programa de Capacitação Profissional Foco na Meta
Atividades
Palestras com discussões
Oficinas com demonstrações e
sugestões de atividades
Palestras com convidados internos
Palestras com convidados externos
Projeção de vídeos com discussões
Projeções de filmes com discussões
Releitura de teóricos e discussões
Outras atividades.

Equipe
gestora
+R
R
2
-

Funcionários

Professores

+R
6

R
-

+R
11

R
1

1

1

5

1

10

2

2
1
2
2
2
-

1
-

5
5
6
5
6
5

1
1
1
-

9
7
10
9
9
7

3
5
2
3
3
-

Legenda: +R = Mais relevante. R = Relevante. –R = Menos relevante.
Fonte: A autora (2018).

Foi

solicitado

aos

participantes

do

Programa

de

Capacitação

que

assinalassem, por ordem de relevância, os diversos tipos de atividades oferecidas
durantes as reuniões semanais.
Os professores consideraram, como mais relevantes, praticamente todas as
atividades constantes das opções oferecidas como resposta. As palestras com
convidados externos receberam um número menor de escolhas como mais
relevantes, por parte dos professores.
Ressalta-se que nenhum dos participantes do estudo avaliativo assinalou o
nível de menos relevante.
Entre outras atividades mencionadas, a equipe de professores destacou a
integração entre os participantes e atividades que possibilitaram a troca de
experiências entre os funcionários e participantes. Já a equipe de funcionários
destacou palestras sobre o escritor Paulo Freire e debates com ênfase na Educação,
que incluiu diversos pensadores como Piaget, Wallon, Vygotsky, Freinet.
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 Satisfação
O nível de satisfação com as atividades oferecidas nos quatro anos de
capacitação também foi indicado pelos participantes do Programa de Capacitação
focalizado neste estudo e pode ser visto na Tabela 11.
Tabela 11 – Nível de satisfação na participação em atividades do Programa de Capacitação
Profissional Foco na Meta
Atividades
Palestras com discussões
Oficinas com demonstrações e
sugestões de atividades
Palestras com convidados internos
Palestras com convidados externos
Projeção de vídeos com discussões
Projeções de filmes com discussões
Releitura de teóricos e discussões

Equipe
gestora
TS
S
2
2
2
2
2
2
2

-

Funcionários

Professores

TS
6
6

S
-

TS
10
11

S
2
1

5
5
5
5
6

1
1
1
1
-

10
8
11
8
8

2
4
1
4
4

Legenda: TS - Totalmente satisfeito. S – Satisfeito. I – Insatisfeito. PI – Parcialmente insatisfeito.
Fonte: A autora (2018).

O nível de satisfação com as atividades parece estar relacionado à motivação
na participação das atividades, ou seja, há uma correspondência entre estar motivado
para a atividade e ficar com ela satisfeito. Observa-se, na Tabela 11, a concentração
de respostas na opção Totalmente Satisfeito e que nenhum dos participantes do
estudo assinalou os níveis de insatisfeito ou parcialmente insatisfeito.
 Melhorias para o desempenho das turmas
A opinião sobre as melhorias para o desempenho das turmas atribuídas ao
Programa, coletada em questão aberta nº 18, trouxe depoimentos esclarecedores. Os
membros da equipe gestora enfatizaram os ganhos por parte da equipe docente,
refletindo-se nos resultados dos alunos e, por conseguinte, das turmas.
Os docentes, por sua vez, relacionaram as melhorias com a aquisição de
domínio na prática docente e, consequentemente, com o melhor desempenho e
aprendizagem dos alunos. Suas falas assim revelam:
As melhorias foram vistas primeiramente na equipe de professores
que a cada capacitação adquiria mais domínio e segurança para atuar
em sala de aula. A partir dessa valorização e estima elevada do
professor os resultados começaram a ser evidentes nos alunos.
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Interferiu positivamente na elaboração do planejamento de ensino,
pois possibilitou uma visão muito mais determinada, principalmente,
na questão da formulação dos objetivos a serem alcançados. Assim,
o resultado foi um melhor desempenho dos alunos na realização das
atividades.
Sim. O Programa de Capacitação Foco na Meta potencializou as
habilidades docentes, apresentando formas mais eficazes do fazer
pedagógico, como atividades lúdicas, o uso das mídias entre outras,
fomentando assim, a melhoria na aprendizagem.”

Um dos docentes afirmou, ainda:
O Programa de Capacitação Profissional abordou temas
importantíssimos para a melhora do desempenho das turmas. Dentre
eles, posso citar a leitura e análise dos distratores das provas da Rede.
A partir dessa leitura, podemos observar onde os alunos apresentam
mais dificuldade e solucionar de forma atraente e eficaz.

Como resultado do Programa de Capacitação,
“As turmas apresentaram ótimo desempenho nas avaliações externas e
internas da rede e avaliações do professor”.
“Melhoria no desempenho escolar, aumentando o percentual de rendimento
dos alunos, em todos os níveis de escolaridade.”
“Até os alunos sabiam o quanto era importante o trabalho desenvolvido pela
equipe educacional para o futuro deles.”
 Melhorias para a prática profissional
As respostas sobre melhorias para a prática profissional advindas da
participação no Programa de Capacitação, provenientes de questão aberta nº 19,
trouxeram os seguintes depoimentos da equipe gestora:
“O Programa me ajudou muito a relembrar conteúdos importantes para ajudar
tanto o meu professor, meu aluno e o responsável.”
“Apropriação de maior número de informações. Relacionamento interpessoal.”
Os funcionários também se pronunciaram a respeito das melhorias trazidas
pelo Programa, revelando a integração dos diversos setores da escola com a
comunidade:
“Aprendi muitas coisas: atender os pais, melhoria com os alunos e professores
e atender os responsáveis. ”
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“No atendimento aos responsáveis e a comunidade em geral. No
desenvolvimento do trabalho de secretária com apoio na logística do dia.”
“Melhorou a comunicação interpessoal entre os profissionais da escola em
todos os setores de trabalho, a comunicação interpessoal entre os funcionários e os
responsáveis, em prol dos alunos.”
Outros depoimentos dos professores responsabilizaram diretamente a
capacitação pelos ganhos para a formação como profissional e melhor atuação
docente:
“Através do debate, troca de informações e experiências, pude aprimorar a
minha formação acadêmica e reformular melhor minhas aulas.”
“Atualização das metodologias aplicadas, foco nos teóricos da educação e
empenho no desenvolvimento para as recuperações paralelas.”
“Ampliação do conhecimento, domínio dos profissionais em sua área de
atuação, entrosamento e necessidade na comunidade escolar.”
“Pude aplicar na prática toda teoria adquirida ao longo do Programa.”
“Através dos conhecimentos adquiridos nos encontros/reuniões pude
aprender/relembrar práticas e métodos de ensino que me auxiliam muito no dia-a-dia.”
“Os estudos e a troca de experiências durante o Programa ampliaram as
possibilidades didáticas e pedagógicas, trazendo um novo olhar para a prática
docente.”
“A apresentação de determinadas atividades que ajudaram na prática em sala
de aula e as discussões teóricas sobre avaliação que auxiliaram na forma de avaliar”.
“Veio de encontro as minhas perspectivas relacionadas aos meus objetivos de
ensino da Educação Física, para o primeiro segmento”.
“Melhoria no sentido de facilitar a elaboração do planejamento de ensino da
Educação Física”.
“Trocando experiências e estando nas palestras me ajudou a implementar
rotinas novas e novas formas de lecionar com foco no aprendizado do aluno”.
“Valorização das capacitações, a visão mais crítica do processo, sendo
construída a cada passo dado na prática docente de alfabetização e um efetivo
letramento”.
A fala de um dos professores resume o que ocorreu com o corpo docente em
decorrência do Programa:
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O Programa de Capacitação Profissional me ajudou a desempenhar
melhor minha função de professora em sala de aula, pois pude
observar com mais atenção os atos e dificuldades apresentados pelos
discentes e assim trabalhar de forma diferenciada com cada criança,
de acordo com a necessidade individual de cada aluno, com um
objetivo em comum: Sucesso escolar.

 Melhorias para o desempenho da Unidade Escolar
Foi perguntado, ainda, na questão aberta nº 20, se o Programa de Capacitação
Profissional havia trazido melhorias para desempenho da Escola Paraguai. A equipe
gestora foi enfática a esse respeito:
“Estatisticamente nossos resultados dispararam! Ganhamos o prêmio de 14º
salário e nosso desenvolvimento só vem crescendo: ao horizonte e além!”
“Uma escola mais ativa, mais integrada, ações pedagógicas mais
personalizadas”, completou o outro membro da equipe.
Na percepção dos funcionários, “o desempenho dos alunos melhorou muito.
Nossa escola teve as melhores notas da meta!” - disse um deles.
Foi corroborado por um colega: “Visto que batemos uma meta altíssima com
trabalho paralelo aos professores para o melhor aproveitamento pedagógico do
aluno”.
Os demais também tinham clareza dos ganhos alcançados pela Escola,
indicando ainda a boa relação estabelecida com os responsáveis:
“Índices de resultados positivos... Diminuição de dificuldades no aprendizado...
Relacionamento de parceria com os responsáveis.
“Nossa Unidade melhorou seus índices internos e externos e o relacionamento
com a comunidade escolar”.
“A aplicação de tudo que foi estudado e votado nos cursos contribuiu para o
melhor desempenho dos profissionais, cada um em sua área de atuação, e
consequentemente, o desempenho dos alunos”.
A equipe docente foi unânime em reconhecer os diversos aspectos que
mostram a melhoria da Unidade Escolar:
“Maior envolvimento da comunidade escolar cito responsáveis e Conselho
Escola Comunidade prioritariamente.”
“Com certeza, pois os profissionais envolvidos interagem e trocam experiências
com muito respeito e consideração com o colega, visando o crescimento coletivo de
uma equipe.”
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“Através do Programa conseguimos melhorar nossos índices, as relações
interpessoais, podemos contar também com a comunidade mais presente na escola.”
“O Programa promoveu a conscientização coletiva acerca das atribuições dos
atores sociais da Unidade Escolar, proporcionando um clima organizacional
harmônico que visa o melhor para a coletividade.”
“Programa melhorou o desempenho dos alunos, a prática pedagógica em sala
de aula, a boa relação entre os responsáveis e a comunidade escolar.”
A experiência pode ser sintetizada pelo depoimento a seguir:
O Programa de Capacitação Profissional contribuiu para o sucesso da
Unidade Escolar. Foi perceptível que os alunos demonstraram mais
interesse pelas aulas e mais vontade de buscar novos conhecimentos.
Tudo isso se deu, com a direção assessorando os professores no que
fosse necessário, os docentes colocando em prática todo o conteúdo
compreendido na capacitação.

 Nível de utilidade das capacitações, por ano de Programa
Ao se considerar o propósito do Programa de Capacitação Profissional
implementado na Escola Paraguai, tornou-se necessário conhecer a opinião dos
participantes sobre a utilidade das atividades realizadas. Como o Programa avaliado
se desenvolveu de 2013 a 2016, foi indicado para os participantes que, caso não
lembrassem de determinadas atividades, deixassem a resposta em branco. No
entanto, isto não aconteceu.
Tabela 12 – Distribuição dos respondentes por ano de Capacitação
Ano
2013
2014
2015
2016
Total:

Equipe gestora
1
1
2
2
6

Professores
10
10
11
12
43

Total
11
11
13
14
49

Fonte: A autora (2018).

No primeiro ano e segundo ano de capacitação, a equipe gestora apresentou
apenas um participante no estudo, pois o outro só iniciou sua função na Escola
Paraguai no ano de 2015, ou seja, no terceiro ano de implementação da capacitação.
Na equipe dos professores, os anos de 2013 e 2014 totalizaram 10 docentes, pois
uma professora estava de licença maternidade e a outra ainda não pertencia à Escola
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Paraguai. No ano de 2015 houve 11 docentes, porque uma professora estava de
licença maternidade e no ano de 2016, 12 professores.
As Tabelas 13 a 16 contém o julgamento da utilidade das capacitações, por ano
de realização, discriminando os grandes temas abordados e seus desdobramentos,
com a avaliação de muita utilidade (MU) e de utilidade regular (UR), por parte da
equipe gestora e dos professores da Escola Paraguai.
Ressalta-se que nenhum dos participantes do estudo avaliativo assinalou o
nível de pouca utilidade em nenhuma das tabelas a seguir, o que indica
considerarem que todas as capacitações são de muita ou de utilidade regular.
Tabela 13 – Utilidade das capacitações no primeiro ano - 2013
Temas
Procedimentos iniciais
Apresentação dos índices da Unidade Escolar e
dos documentos norteadores
A implantação da Escola Pública
Unificação dos procedimentos para o sucesso
Análise
dos
materiais
didáticos
sobre
alfabetização
Base Conceitual
O Conceito de aprendizagem - Piaget
Pedagogia de Projetos - Dewey
A Educação por Paulo Freire
A aprendizagem pela leitura - Cecília Meireles
Vida e Obra de Anísio Teixeira
Contribuições de Pestalozzi
Contribuições de Darcy Ribeiro
Contribuições de Montessori
Contribuições de Durkheim
Contribuições de Freinet
Contribuições de Wallon
Contribuições de Vygotsky
Como ensinar a aprender a aprender
Identificação e Preparação
Sondagem e Diagnose
Avaliação diagnóstica
Montagem da Avaliação Diagnóstica
A psicogênese da linguagem
Análise Linguística da Leitura e Escrita
Os estágios do desenvolvimento da inteligência
humana: aprendizagem
Avaliações Padronizadas por ano - Introdução
Avaliações Padronizadas por ano - 1º ao 3º ano

Equipe gestora
Nível
MU
UR

Professores
Nível
MU
UR

1

-

9

1

1
1

-

9
10

1
-

1

-

10

-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

10
9
10
9
9
9
9
9
8
9
8
9
10

1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
-

1
1
1
1
1

-

10
10
10
9
10

1
-

1

-

10

-

1
1

-

10
10

-

(Continua)
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(Conclusão)
Temas
Avaliações Padronizadas por ano - 4º ao 6º ano
Gestão de Sala de Aula
Oficina Pedagógica, Estratégia de Motivação
Meio Ambiente como Tema Multidisciplinar
Avaliação
Avaliação Qualitativa x Avaliação Quantitativa
Avaliação por meio da observação e dos registros
Planejamento, avaliação e replanejamento
Diagnóstico do perfil das turmas, avaliação dos
resultados alcançados, pontuação de avanços e
análise dos resultados por meio da exploração
dos gráficos
Recuperação paralela, monitoria e atividades
diversificadas
A autoavaliação

Equipe gestora
Nível
1
1
1
1
1
1
1
-

Professores
Nível
10
9
1
7
3
9
1
10
10
10

-

1

-

10

-

1

-

9

1

1

-

9

1

Fonte: A autora (2018).

Apenas uma das atividades desenvolvidas no primeiro ano do Programa obteve
3 indicações de utilidade regular - Oficina Pedagógica, Estratégia de Motivação. Os
demais receberam de 8 a 10 indicações de muita utilidade (Tabela 13).
Tabela 14 – Utilidade das capacitações no segundo ano - 2014
Temas
O prazer da Leitura
O prazer de ler por Cecília Meireles
Como trabalhar com livros infantis
Formação de leitores
Roda de leitura/ A hora do conto
Alfabetização e Letramento
Leitura e Escrita
Alfabetização e Letramento
Ambiente Alfabetizador
Métodos de alfabetização I, II, III, IV e V
Cartilhas?... Parte I, II e III
A construção da escrita
Consciência Fonológica
Jogos para Alfabetização
Jogos Cooperativos na produção da escrita
Musicalidade I, II, III, IV e V
Psicomotricidade I e II
A ludicidade no ambiente alfabetizador
Cantar e Alfabetizar
Metodologia e recursos pedagógicos

Equipe gestora
Nível
MU
UR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

Professores
Nível
MU
UR
10
10
10
9
1
10
10
10
9
8
10
9
10
9
9
10
10
9
9

1
2
1
1
1
1
1

(Continua)
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(Conclusão)
Temas
Base Lógica
Utilização de materiais manipuláveis
Jogos cooperativos na aquisição do raciocínio
lógico-matemático
A ludicidade no ambiente matemático
O Ensino da Matemática nos anos Iniciais
Sugestões de Atividades Matemáticas
A Tecnologia no Ambiente Educacional
O uso das mídias digitais
O uso de novas tecnologias no ambiente escolar
O uso da tecnologia no trabalho pedagógico
Ludicidade e Tecnologia no Trabalho Pedagógico
A utilização da educopédia
Afetividade a favor da aprendizagem
A boa convivência na construção do coletivo
A afetividade no relacionamento professor-aluno
Autoridade e autonomia do professor em sala de
aula
A afetividade na aprendizagem
O relacionamento interpessoal no ambiente
educacional
Trabalhando as diferenças, as habilidades e as
Inteligências Múltiplas
Resiliência
Motivação pelo amor e autoestima
Motivação, harmonia, superação, confiança e
persistência

Equipe gestora
Nível

Professores
Nível

1

-

10

-

1

-

10

-

1
1
1

-

10
10
9

1

1
1
1
1
1

-

8
9
9
10
9

2
1
1
1

1
1

-

10
10

-

1

-

10

-

1

-

10

-

1

-

9

1

1

-

9

1

1
1

-

10
10

-

1

-

9

1

Fonte: A autora (2018).

No segundo ano do Programa, a avaliação mostra que a quase totalidade das
atividades foi julgada por 9 e 10 professores como de muita utilidade e apenas 2
delas receberam 8 indicações - Cartilhas? Parte I, II e III e O uso das mídias digitais
(Tabela 14).
Tabela 15 – Utilidade das capacitações no terceiro ano - 2015
Temas
Aprendizagem com autonomia
Aprendizagem crítica
Pedagogia de projetos na prática
Trabalho com autonomia
Jogos cooperativos
Práticas de pesquisa e investigação científica
A aprendizagem significativa

Equipe gestora
Nível
MU
UR
2
2
2
2
2
2
-

Professores
Nível
MU
UR
11
1
10
1
10
1
10
1
9
2
9
2

(Continua)
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(Conclusão)
Temas
Aprendizagem com autonomia
A importância da contextualização
Gestão Participativa
A importância da participação da Comunidade na
vida escolar do aluno para o pleno sucesso
Valorização do Professor/Servidor
Relação com a Comunidade
Formação de multiplicadores
Autonomia: um processo construtivo
Gestão de Conflitos
Bullying! É verdade?
Construindo a disciplina na sala de aula
Agressões! Como lidar no cotidiano?
Gestão de Conflitos na escola
Profissão Professor: Desafios do Século XXI
Comportamento... O segredo do sucesso!
Estudo de Caso
Como trabalhar com Estudo de Caso
Caixa de Piaget e as fases do desenvolvimento
humano
Instrumentalizar o professor: técnica projetiva –
Parte I e II
Desmistificando o Bullying na escola
Sinais de violência doméstica e/ou abuso
Inclusão
Introdução à Inclusão
Introdução às Deficiências
Dificuldades de Aprendizagem – Introdução
Educação Inclusiva Parte I e II
Educação Especial: Surdez
Educação Especial: T.G.D. (Transtorno global do
Desenvolvimento)
Educação Especial: D.I. (Deficiente Intelectual)
Educação Especial: Múltiplas deficiências
Educação Especial: Cegueira
Educação Especial: B.V. (Baixa Visão)
Adaptações Curriculares e Materiais
Adaptados
Adaptações Curriculares para os alunos deficientesParte I e II
Elaboração de Atividades para Alunos Incluídos
I e II
Confecção de Materiais Adaptados I e II
Fonte: A autora (2018).

Equipe gestora
Nível
MU
UR
2
-

Professores
Nível
MU
UR
10
1

2

-

11

-

2
2
2
2

-

11
11
11
11

-

2
2
2
2
2
2

-

10
11
11
10
11
11

1
1
-

2

-

9

2

2

-

10

1

2

-

9

2

2
2

-

10
11

1
-

2
2
2
2
2

-

11
10
10
11
9

1
1
2

2

-

10

1

2
2
2
2

-

10
9
8
9

1
2
3
2

2

-

9

2

2

-

10

1

2

-

10

1
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Os temas apresentados no terceiro ano do Programa de Capacitação (Tabela
15) também foram bem avaliados em sua utilidade. Os temas receberam 11 a 9
indicações dos professores e de 2 gestores de muita utilidade e apenas um,
Educação Especial: Cegueira, foi considerado de utilidade regular por 3 professores.
Tabela 16 – Utilidade das capacitações no quarto ano - 2016
Temas
Dificuldades de Aprendizagem
Dislexia
Disgrafia/ Disortografia
Dislalia
Discalculia
T.D.A. - Transtorno do Déficit de Atenção
Hiperatividade
T.D.O. - Transtorno Desafiador Opositor
Estudo das Avaliações Internas
Leitura dos dados das Avaliações Internas
Compreensão dos dados das Avaliações Internas
Análise dos dados das Avaliações Internas
Avaliação dos dados das Avaliações Internas
Discussão dos dados das Avaliações Internas
Reformulação de novas avaliações após leitura,
compreensão, análise e avaliação dos dados das
Avaliações Internas
Estudo dos Descritores das Avaliações
Internas
Leitura dos descritores das Avaliações Internas
Compreensão dos descritores das Avaliações
Internas
Análise dos descritores das Avaliações Internas
Avaliação dos descritores das Avaliações Internas
Discussão dos descritores das Avaliações Internas
Avaliação por meio de análise dos erros dos
descritores das Avaliações Internas
Análise dos distratores das Avaliações Internas
Reformulação de novas avaliações após leitura,
compreensão, análise e avaliação dos descritores e
análise dos distratores das Avaliações Internas
Estudo das Avaliações Externas
Leitura dos dados das Avaliações Externas
Compreensão dos dados das Avaliações Externas
Análise dos dados das Avaliações Externas
Avaliação dos dados das Avaliações Externas

Equipe gestora
Nível
MU
UR
2
2
2
2
2
2
2
-

Professores
Nível
MU
UR
11
1
11
1
11
1
11
1
12
11
1
12
-

2
2
2
2
2

-

12
12
12
12
12

-

2

-

12

-

2
2

-

11
11

1
1

2
2
2
2

-

11
10
10
11

1
2
2
1

2

-

11

1

2

-

10

2

2
2
2
2

-

12
12
12
12

-

(Continua)
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(Conclusão)
Temas
Dificuldades de Aprendizagem
Discussão dos dados das Avaliações Externas
Avaliação por meio de análise dos dados das
Avaliações Externas
Reformulação de novas avaliações após leitura,
compreensão, análise e avaliação dos dados das
Avaliações Externas
Estudo dos Descritores das Avaliações
Externas
Leitura dos descritores das Avaliações Externas
Compreensão dos descritores das Avaliações
Externas
Análise dos descritores das Avaliações Externas
Avaliação dos descritores das Avaliações Externas
Discussão dos descritores das Avaliações Externas
Avaliação por meio de análise dos descritores das
Avaliações Externas
Reformulação de novas avaliações após leitura,
compreensão, análise e avaliação dos descritores
das Avaliações Externas

Equipe gestora
Nível
MU
UR
2
-

Professores
Nível
MU
UR
12
-

2

-

11

1

2

-

11

1

2

-

11

1

2

-

11

1

2
2
2

-

11
11
10

1
1
2

2

-

10

2

2

-

10

2

Fonte: A autora (2018).

O último conjunto de temas avaliados no quarto ano do Programa de
Capacitação obteve a unanimidade do julgamento de muita utilidade por parte da
equipe gestora e de quase todos os professores. Pode-se observar que o tema
Dificuldades de Aprendizagem continha conteúdos específicos, possivelmente não
pertinentes às disciplinas ministradas por alguns dos docentes (Tabela 16). Além
disso, o estudo dos descritores das avaliações internas e externas recebeu julgamento
de utilidade regular por parte de apenas 1 ou 2 professores.
 Críticas e sugestões
A

última

pergunta

do

questionário

solicitava

que

os

participantes

apresentassem suas críticas e dessem sugestões para a melhoria do Programa de
Capacitação Profissional Foco na Meta.
Na voz da equipe gestora, as sugestões foram dirigidas a algumas fragilidades
identificadas.
“Quatro anos de programa, hora de reavaliar e rever as capacitações já
realizadas que ainda são fragilidades a serem sanadas”.
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“Intensificar o trabalho com dinâmicas de grupo que fortaleçam ainda mais as
relações interpessoais”.
A equipe dos funcionários assim se pronunciou, destacando a possibilidade
de participação e capacitação para toda a equipe:
“O aspecto bastante positivo é a abertura para todos que trabalham na escola
para participar das reuniões”.
“Acho que foi um Programa que trouxe mais desempenho não só para o
professor, mas para todos os funcionários, com palestras, discussões, oficinas,
releituras teóricas a projeções de filmes”.
Um dos funcionários lamentou que a capacitação não tenha acontecido antes:

É uma pena que só agora nossa energia e capacidade está sendo
direcionada para uma melhoria como unidade, pois a capacitação nos
deu lugar na engrenagem do programa político pedagógico. Nos
formando educadores melhores e capacitados. Sabendo do que está
se falando e onde cada turma quer realmente chegar. E nos apoiando
para chegar todos juntos ao mesmo lugar.

Outro funcionário enalteceu o fato de ter iniciado seu trabalho em uma unidade
escolar que sua direção liderou um Programa com as características do que está
sendo avaliado no presente estudo:

Graças a Deus comecei a servir a Secretaria Municipal de Educação
numa escola onde a Equipe diretiva se preocupa com a evolução de
cada parte para que o todo seja alcançado com sucesso. Onde todos
são igualmente respeitados e capacitados.

Na equipe dos professores, cinco deixaram em branco a resposta e dois
disseram que não tinham críticas a fazer. Um outro acrescentou que “O programa foi
excelente e não tenho críticas a fazer, só elogios”.
Dois outros docentes reconheceram que:
“O Programa foi importante na vida profissional dos docentes, dando
oportunidades de expressão de suas possibilidades e limitações.”
“Foi um programa bastante válido porque permitiu a troca de experiências entre
os professores, equipe diretiva e funcionários no âmbito escolar.”
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Outro professor declarou que “Considero o Programa Foco na Meta de
fundamental relevância para as melhorias dos resultados e o melhor atendimento aos
alunos, que é o centro do processo de aprendizagem”, tendo acrescentado:
“Minha sugestão seria que os docentes dinamizassem com mais frequência, se
voluntariando com mais frequência”.
O último professor a se pronunciar deu como sugestão:
“Progressivamente enriquecer o material, a partir de novas experiências”.

4.3 RESULTADOS DE DESEMPENHO DAS TURMAS
A segunda questão avaliativa do estudo indagava: Em que medida o Programa
de Capacitação Profissional Foco na Meta contribuiu para a melhoria do desempenho
da Unidade Escolar Paraguai?
A Unidade Escolar Paraguai passou por uma transformação, pois no ano de
2012 funcionava com atendimento ao Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano em Turno
Único e Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA) nos três turnos (manhã,
tarde e noite). Em 2013 passou a atender ao Ensino Fundamental do 1º ao 6º ano
Experimental, continuando com o PEJA. Portanto, os dados a seguir só poderão ser
analisados e comparados a partir de 2013.
As tabelas a seguir trazem resultados em avaliações aplicadas pela SME-RJ e
em avaliação nacional, obtidos pelos alunos das turmas da Escola Paraguai nos anos
de desenvolvimento do Programa.
 Alfabetiza Rio
A avaliação Alfabetiza Rio foi implantada em 2010 e tem como objetivo analisar
níveis de alfabetização em Língua Portuguesa – Leitura, Língua Portuguesa – Escrita
e Matemática aplicadas no 1º ano do Ensino Fundamental (EF), traçando assim, uma
análise da rede municipal do Rio de Janeiro, suas respectivas coordenadorias,
Unidades Escolares e turmas, em tempo hábil para o replanejamento das ações e
intervenções pedagógicas.
As médias obtidas pela turma do 1º ano EF da Escola Paraguai no período de
realização do Programa de Capacitação Profissional são apresentadas na Tabela 17.
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Os dados referentes a 2016 ainda não tinham sido liberados pela Secretaria
Municipal de Educação até o momento de conclusão deste estudo e por isso não
puderam ser incluídos.

Tabela 17 - Proficiências médias da escola Paraguai na avaliação Alfabetiza Rio - 1º Ano EF
Ano
2013

2014

2015

Prova
Leitura
Escrita
Matemática
Leitura
Escrita
Matemática
Leitura
Escrita
Matemática

Rede
Municipal
167,7
147,9
164,0
179,2
153,1
179,4
175,6
168,0
175,7

5ª CRE
165,3
145,4
162,9
173,8
150,3
175,7
175,9
166,9
175,1

Escola
Paraguai
180,7
148,8
218,1
181,1
141,4
171,6
209,7
240,2
185,4

Alunos
Avaliados
22
23
23
13
12
13
22
22
21

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (2018).

Os dados da Tabela 16 permitem verificar as proficiências médias dos alunos
da Escola Paraguai, muitas vezes mais altas do que as médias da Coordenadoria e
da Rede Municipal, principalmente a partir do terceiro ano do Programa.
É conveniente destacar que praticamente o total de alunos da turma de 1º ano fez as
avaliações no período de realização do Programa.
 Avaliação Nacional de Alfabetização
A Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) aplicada no 1º ano em Língua
Portuguesa – Leitura, Língua Portuguesa – Escrita e Matemática nas escolas de todo
o país tem como objetivo diagnosticar os níveis de alfabetização e letramento em
Língua Portuguesa e Alfabetização, e em Matemática. A ANA é de responsabilidade
do Inep.
Os resultados de desempenho dos alunos na ANA são expressos em escalas
de proficiência, compostas por quatro níveis progressivos e cumulativos. Esses níveis
descrevem o que os alunos são capazes de fazer quando situados em um deles. O
que é desejável é que os alunos, por meio de seus resultados na avaliação, se situem
nos níveis mais altos das escalas.
Além disso, a ANA possui dois indicadores contextuais que categorizam cada
escola: Indicador de Nível Socioeconômico e o Indicador de Adequação da Formação
Docente. O primeiro torna possível “situar o público atendido pela escola em um
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estrato ou nível social, apontando o padrão de vida referente a cada um de seus
estratos.” (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS ANÍSIO TEIXEIRA,
2016). Segundo o Inep:

Esse indicador é calculado a partir da escolaridade dos pais e da
posse de bens e contratação de serviços pela família dos alunos. Para
melhor caracterizar as escolas foram criados sete grupos, de modo
que, no Grupo 1, estão as escolas com nível socioeconômico mais
baixo e, no Grupo 7, com nível socioeconômico mais alto. (INSTITUTO
NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS ANÍSIO TEIXEIRA, 2016).

O segundo indicador “analisa, em cada escola, a formação dos docentes dos
anos iniciais do Ensino Fundamental que lecionam Língua Portuguesa e Matemática”
e calcula “o percentual de disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática que são
regidas por professores com Licenciatura em Pedagogia/Normal Superior,
Licenciatura em Letras-Língua Portuguesa ou Matemática, respectivamente.”
(INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS ANÍSIO TEIXEIRA, 2018).
Em 2013, a Escola Paraguai possuía indicador sócio econômico no grupo 5 e
formação docente de 100%. O nível sócio econômico foi classificado como médio alto
em 2014 e 2016, enquanto a formação docente foi respectivamente de 77,1% e 77,5%
nesses anos.
A distribuição dos alunos do 1º ano EF da Escola Paraguai na ANA foi colocada
nas escalas de proficiência, sendo apresentada em percentuais situados em cada
nível, para cada avaliação – leitura, escrita e matemática.
Em leitura, os níveis da escala de proficiência se distribuem da seguinte
maneira: Nível 1 - até 425 pontos; Nível 2 – mais que 425 a 525 pontos; Nível 3 - mais
que 525 a 625 pontos; Nível 4 - mais que 625 pontos.
O Gráfico 1 mostra os percentuais de alunos da Escola Paraguai distribuídos
pelos níveis de proficiência em leitura, na ANA, em 2013, 2014 e 2016. Em 2015 não
houve aplicação da ANA.
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Gráfico 1 - Distribuição do percentual de alunos da Escola Paraguai,
por nível de proficiência em leitura na ANA

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS ANÍSIO TEIXEIRA (2018).

Os resultados da avaliação em leitura, em 2013, indicam que mais da metade
dos alunos estava situada nos níveis 1 e 2 da escala de proficiência, ou seja, esses
alunos obtiveram 425 a 525 pontos na avaliação. Os demais ficaram nos níveis 3 e 4,
tendo alcançado resultados melhores.
Em 2014, observa-se que a turma do 1º ano EF localizou metade dos alunos
no nível 2 e 41% nos níveis 3 e 4, refletindo o resultado do trabalho docente a partir
da participação no Programa de Capacitação.
Em 2016, o que se destaca é o aumento do percentual de alunos (79%)
posicionados nos níveis mais altos da escala de leitura, 3 e 4, em comparação com
os que ficaram nos níveis 1 e 2. Pode-se dizer que a capacitação contribuiu para essa
diferença, além das características pessoais dos alunos.
Os alunos que alcançaram os níveis mais altos em leitura provavelmente são
capazes de, no Nível 3 (maior que 525 até 625 pontos):
 Localizar informação explícita em textos de maior extensão como
fragmento de literatura infantil, curiosidade científica, sinopse,
lenda, cantiga folclórica e poema, quando a informação está
localizada no meio ou ao final do texto;
 Identificar o referente de um pronome pessoal do caso reto em
textos como tirinha e poema narrativo;
 Inferir relação de causa e consequência em textos verbais como
piada, fábula, fragmentos de textos de literatura infantil e texto de
curiosidade científica, com base na progressão textual; informação
em textos como história em quadrinhos, tirinha, piada, poema e
cordel; assunto em textos de divulgação científica e fragmento de
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literatura infantil; e sentido de expressão de uso cotidiano em textos
como poema narrativo, fragmentos de literatura infantil, de
curiosidade científica e tirinha.
No Nível 4 (maior que 625 pontos)
Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes
provavelmente são capazes de:
 Identificar o referente de: pronome possessivo em poema e cantiga;
advérbio de lugar em reportagem; pronome demonstrativo em
fragmento de texto de divulgação científica para o público infantil;
pronome indefinido em fragmento de narrativa infantil; e pronome
pessoal oblíquo em fragmento de narrativa infantil;
 Identificar relação de tempo entre ações em fábula e os
interlocutores de um diálogo em uma entrevista ficcional;
 Inferir sentido de expressão não usual em fragmento de texto de
narrativa infantil. (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E
PESQUISAS ANÍSIO TEIXEIRA, 2018).

Em escrita, os níveis da escala de proficiência da ANA estão distribuídos em:
Nível 1 - até 400 pontos; Nível 2 – mais que 400 a 500 pontos; Nível 3 - mais que 500
a 580 pontos; Nível 4 - mais que 580 pontos.
O Gráfico 2 reúne a distribuição dos percentuais de alunos da Escola Paraguai
pelos níveis de proficiência em escrita, na ANA, em 2013, 2014 e 2016.
Gráfico 2 - Distribuição do percentual de alunos da Escola Paraguai,
por nível de proficiência em escrita na ANA

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS ANÍSIO TEIXEIRA (2018).

76

Em escrita, no primeiro ano de aplicação da ANA na Escola Paraguai, os alunos
se concentraram nos níveis 3 e 4 de proficiência. No Nível 3 (maior ou igual a 450 e
menor que 500 pontos), os alunos

provavelmente escrevem ortograficamente palavras com estrutura
silábica consoante vogal, apresentando alguns desvios ortográficos
em palavras com estruturas silábicas mais complexas. Em relação à
produção de textos, provavelmente escrevem de forma incipiente ou
inadequada ao que foi proposto, sem as partes da história a ser
contada, ou produzem fragmentos sem conectivos e/ou recursos de
substituição lexical e/ou pontuação para estabelecer articulações entre
partes do texto. Apresentam ainda grande quantidade de desvios
ortográficos e de segmentação ao longo do texto. (INSTITUTO
NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS ANÍSIO TEIXEIRA, 2018).

Já no Nível 4 (maior ou igual a 500 e menor que 600 pontos), na escrita, os
alunos, além das habilidades dos níveis anteriores,

provavelmente escrevem ortograficamente palavras com diferentes
estruturas silábicas. Em relação à produção de textos, provavelmente
atendem à proposta de dar continuidade a uma narrativa, embora
possam não contemplar todos os elementos da narrativa e/ou partes
da história a ser contada. Articulam as partes do texto com a utilização
de conectivos, recursos de substituição lexical e outros articuladores,
mas ainda cometem desvios que comprometem parcialmente o
sentido da narrativa, inclusive por não utilizar a pontuação ou utilizar
os sinais de modo inadequado. Além disso, o texto pode apresentar
poucos desvios de segmentação e alguns desvios ortográficos que
não comprometem a compreensão. (INSTITUTO NACIONAL DE
ESTUDOS E PESQUISAS ANÍSIO TEIXEIRA, 2018).

Em 2014, observa-se que a concentração de alunos (86%) já se encontra nos
níveis 4 e 5, fato que se repete em 2016, pois todos os alunos se localizaram nesses
níveis, demonstrando ter adquirido habilidades de pleno domínio na escrita. Esse
ganho pode ser atribuído à melhoria de metodologia e prática dos docentes, via
Programa de Capacitação.
No nível 5, em escrita, além das habilidades dos níveis anteriores, os alunos:
provavelmente escrevem ortograficamente palavras com diferentes
estruturas silábicas. Em relação à produção de textos, provavelmente
atendem à proposta de dar continuidade a uma narrativa,
evidenciando uma situação inicial, central e final, com narrador,
espaço, tempo e personagens. Articulam as partes do texto com
conectivos, recursos de substituição lexical e outros articuladores
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textuais. Segmentam e escrevem as palavras corretamente, embora o
texto possa apresentar poucos desvios ortográficos e de pontuação
que não comprometem a compreensão. (INSTITUTO NACIONAL DE
ESTUDOS E PESQUISAS ANÍSIO TEIXEIRA, 2018).

Gráfico 3 - Distribuição do percentual de alunos da Escola Paraguai, por nível de proficiência
em matemática na ANA

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS ANÍSIO TEIXEIRA (2018).

A escala de proficiência de Matemática, na ANA, apresenta a seguinte
distribuição: Nível 1 - até 425 pontos; Nível 2 – mais que 425 a 525 pontos; Nível 3 mais que 525 a 575 pontos; Nível 4 - mais que 575 pontos.
O desempenho dos alunos do 1º ano EF, em Matemática, mostra crescimento
quando se observa o percentual de alunos situados nos níveis da escala de
proficiência da ANA. Se em 2013 a maior incidência de alunos (40%) se encontrava
no nível 2, para 30% no nível 4, em 2016 havia quase 69% nos níveis mais altos, 3 e
4, indicando que, além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os alunos
provavelmente são capazes de:

No Nível 3 (maior que 525 até 575 pontos)
 Associar um agrupamento de cédulas e/ou moedas, com apoio de
imagem ou dado por meio de um texto, a outro com mesmo valor
monetário.
 Identificar frequências iguais em gráfico de colunas, com quatro
categorias; gráfico que representa um conjunto de informações
dadas em um texto; frequência associada a uma categoria em
tabela de dupla entrada (com mais de 4 colunas, ou mais de 4
linhas).
 Completar sequência numérica decrescente de números naturais
não consecutivos.
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 Calcular adição envolvendo dois números naturais de até 3
algarismos e apenas um reagrupamento (na ordem das unidades
ou das dezenas); subtração envolvendo dois números naturais, em
que pelo menos um deles tem 3 algarismos, sem reagrupamento.
 Resolver problema de adição ou subtração envolvendo números
naturais de 1 ou 2 algarismos, com ou sem reagrupamento nos
cálculos, com o significado de retirar e em que o estado inicial ou o
estado final é desconhecido.
No Nível 4 (maior que 575 pontos)
 Inferir medida em instrumento (termômetro) com valor procurado
não explícito.
 Ler horas e minutos em relógios analógicos, identificando
marcações de 10, 30 e 45 minutos, além de horas exatas.
 Identificar composição ou decomposição aditiva de números
naturais com até 3 algarismos, canônica (mais usual, ex.: 123 = 100
+ 20 + 3) ou não canônica (ex.: 123 = 100 + 23); composição de um
número natural de 3 algarismos, dada sua decomposição em
ordens; uma categoria associada a uma frequência específica em
gráfico de barra, com quatro categorias.
 Calcular adição envolvendo dois números naturais de até 3
algarismos e mais de um reagrupamento (na ordem das unidades
e das dezenas); subtração envolvendo dois números naturais com
até 3 algarismos, com reagrupamento.
 Resolver problema de adição ou subtração, envolvendo números
naturais de até 3 algarismos, com ou sem reagrupamento nos
cálculos, com o significado de comparar e em que a diferença, a
menor ou a maior quantidade seja desconhecida; problema de
adição ou subtração, envolvendo números naturais de até 3
algarismos, com reagrupamento nos cálculos, com o significado de
acrescentar e em que o estado inicial é desconhecido; problema de
multiplicação ou divisão envolvendo números naturais de até 2
algarismos, com ou sem reagrupamento nos cálculos, com o
significado de formação de grupos iguais e em que o produto é
desconhecido; problema de multiplicação ou divisão envolvendo
números naturais de até 2 algarismos, com apoio de imagem ou
não, com o significado de formação de grupos iguais e em que o
tamanho do grupo ou o número de grupos é desconhecido;
problema de multiplicação ou divisão envolvendo números naturais
de até 2 algarismos, sem reagrupamento nos cálculos, com o
significado de comparar, incluindo dobro ou triplo, em que a maior
quantidade é desconhecida; problema de multiplicação ou divisão
envolvendo números naturais de 2 algarismos, com o significado de
comparar, incluindo terça ou quarta parte, em que a menor
quantidade é desconhecida. (INSTITUTO NACIONAL DE
ESTUDOS E PESQUISAS ANÍSIO TEIXEIRA, 2018).

 Avaliação Prova Rio
A Avaliação Prova Rio aplicada no 3º, 6º e 7º anos, em Língua Portuguesa –
Leitura e em Matemática nas Unidades Escolares da SME-RJ, tem como objetivo
contribuir para a prática docente. A Avaliação Prova Rio está inserida em um conjunto
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de avaliações externas, com foco no diagnóstico do sistema de ensino pelo corpo
docente da Unidade Escolar, do início ao término da avaliação. Essa avaliação é
considerada externa, pois é aplicada por aplicadores externos ao corpo da Unidade
Escolar Paraguai.
Somente depois da apuração dos resultados e da consolidação das escalas de
Proficiência da Prova Rio são delimitados os Estágios de Desempenho (Tabela 18).

Tabela 18 - Estágios de Desempenho no 3º e 6º anos da Prova Rio 2015
Ano
Escolar
3º Ano

6º Ano

Prova

Insuficiente

PortuguêsLeitura

até 125

Matemática

até 125

PortuguêsLeitura

até 175

Matemática

até 170

Estágio de Desempenho
Intermediário
Proficiente
entre 125 e
entre 165 e
165
210
entre 125 e
entre 165 e
165
210
entre 175 e
entre 225 e
225
270
entre 170 e
entre 215 e
215
260

Avançado
acima de
210
acima de
210
acima de
270
acima de
260

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (2017).

Como em outras escalas de proficiência, as da Prova Rio possuem, nos
estágios, “descrições relacionadas às aprendizagens dos estudantes, as quais
objetivam colaborar com o dimensionamento da visão sobre os percursos realizados
na gestão do ensino.” (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE
JANEIRO, 2017).
Na Escola Paraguai, a Avaliação Prova Rio só é aplicada no 3º e no 6º ano
devido à oferta de ensino na Unidade. A Tabela 18 contém as médias alcançadas
pelos alunos do 3º ano.
Tabela 19 - Proficiências médias da escola na avaliação Prova Rio - 3º Ano
Ano
2013
2014
2015

Prova
Leitura
Matemática
Leitura
Matemática
Leitura
Matemática

Rede Municipal

5ª CRE

Escola Paraguai

149,2
154,3
175,2
166,5
178,3
188,7

149,7
154,2
174,6
165,5
180,8
192,0

130,8
141,9
147,3
128,7
186,8
210,5

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (2017).

Alunos
avaliados
21
21
23
23
25
25
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O resultado da Prova Rio revela que, nos dois anos iniciais do Programa de
Capacitação, o 3º ano EF ainda não conseguia obter proficiências médias mais altas
do que as das escolas da Coordenadoria Regional e da Rede de Ensino do município.
No entanto, o desempenho mostra aumento das proficiências de Leitura e Matemática
no terceiro ano do Programa. Os professores desses alunos, provavelmente, tinham
dois ou três anos de participação e puderam fazer diferença em sua atuação
pedagógica. Esses ganhos nas proficiências médias são mais altos em 2015, tanto
em leitura como em matemática.
Observando-se a classificação desses resultados pelos estágios de
desempenho apresentados na Tabela 18, nos anos iniciais do Programa, o
desempenho dos alunos do 3º ano era apenas intermediário, mas em 2015, atinge o
estágio proficiente, em ambas as provas.
A seguir a descrição de cada estágio de desempenho (intermediário e
proficiente) revela o que os alunos eram capazes de fazer. No 3º ano, em Língua
Portuguesa – Leitura:

Desempenho Intermediário – Maior que 125 e menor ou igual a 165
O padrão Intermediário é caracterizado fundamentalmente pelas
habilidades de interpretação de pequenos textos (até 10 linhas). Essas
habilidades são demonstradas pelos alunos na apreensão de
elementos próprios da narrativa, como tempo, espaço, lugar e ação de
personagens.
Verifica-se, também, a capacidade de identificar informações
explícitas em pequenos textos. A habilidade de realizar inferências,
ainda em fase inicial, tem ocorrências episódicas e de caráter ainda
embrionário.
Desempenho Proficiente – Maior que 165 e menor ou igual a 210
Os estudantes do padrão Proficiente estão ampliando suas
possibilidades de interlocução com a palavra escrita, notadamente no
que se refere à interlocução com textos de curta e média extensão.
Interagem com uma diversidade de textos maior: além de tirinha,
quadrinhos, propaganda e campanha de divulgação pública, ocorrem
gêneros como curiosidade, instrução de brincadeira, poema e conto
(fragmentos de conto que se destacam por serem em maior número).
Os alunos demonstram avanços, sobretudo, quanto às habilidades de
 interpretar, relacionando elementos verbais e não verbais;
 identificar finalidade de textos curtos, simples e destinados ao
público infantil (3 a 5 linhas);
 reconhecer o tema de textos curtos, simples e destinados ao
público infantil (3 a 5 linhas);
 identificar informações explícitas;
 identificar conflito gerador e outros elementos da narrativa; e
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 estabelecer relação de causa/consequência entre partes e
elementos de poema e de narrativa simples.
O item exemplificado neste padrão demanda do aluno a habilidade de
localizar informações explícitas em um texto. (SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO, 2017).

Em Matemática, no 3º ano:
Desempenho Intermediário - Entre 125 e 165
Nesse estágio, no bloco Números e Operações, os alunos são
capazes de calcular adições e subtrações de números naturais,
utilizando algoritmo convencional. Estão ampliando a habilidade de
identificar e localizar números naturais na reta numérica.
Em Espaço e Forma os alunos são capazes de identificar
propriedades comuns e diferentes entre figuras bidimensionais, pelo
número de lados e pelos tipos de ângulos.
Quanto ao bloco Grandezas e Medidas, são capazes de estimar
medidas de grandezas, utilizando unidades de medida convencionais
ou não. Demonstram avanços quanto às habilidades de estabelecer
trocas entre cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro, em
função de seus valores em situações problema.
Também neste estágio, com relação ao bloco Tratamento da
Informação os alunos demonstram avanços quanto às habilidades de
ler informações e dados apresentados em gráficos de colunas.
Desempenho Proficiente - Entre 165 e 210
Os alunos que se situam no estágio Proficiente, em relação ao bloco
Números e Operações, estão ampliando a habilidade de identificar a
localização de números naturais na reta numérica. Reconhecem e
utilizam características do sistema de numeração decimal, tais como
agrupamentos e trocas na base 10, e princípio do valor posicional. Os
alunos são capazes de resolver problemas com números naturais,
envolvendo diferentes significados da adição e subtração: juntar,
alterar de um estado inicial, comparar e efetuar mais de uma
transformação. Efetuam também cálculos de multiplicação e divisão
de números naturais.
Em relação ao tema Espaço e Forma, os alunos estão ampliando a
habilidade de identificar a localização/movimentação de objetos em
mapas, croquis e outras representações gráficas.
Em Grandezas e Medidas, estão ampliando às habilidades de:
 estimar medidas de grandezas, utilizando unidades de medida
convencionais ou não;
 estabelecer, num problema, trocas entre cédulas e moedas do
sistema monetário brasileiro, em função de seus valores.
Quanto ao bloco Tratamento da Informação, os alunos são capazes
de ler informações e dados apresentados tabelas. Estão ampliando a
habilidade de ler informações apresentadas em gráficos de colunas.
(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO,
2017).

O 6º ano da Escola Paraguai na Prova Rio obteve os resultados mostrados na
Tabela 20.
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O resultado da Prova Rio – 6º Ano indica que, de 2013 a 2015, a Escola
Paraguai obteve proficiências médias acima das médias da CRE e da Rede Municipal,
em Leitura e Matemática.
Tabela 20 – Proficiências médias da Escola na avaliação da Prova Rio - 6º Ano
Ano
2013
2014
2015

Prova
Leitura
Matemática
Leitura
Matemática
Leitura
Matemática

Rede
Municipal
207,9
204,5
237,7
227,3
244,2
237,4

5ª CRE
212,7
209,1
240,7
229,7
248,7
238,2

Escola
Paraguai
246,5
250,7
280,5
259,3
285,7
276,5

Alunos
avaliados
21
21
18
18
29
29

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (2017).

No ano de 2013, a 5ª CRE e a rede obtiveram proficiências médias
Intermediárias, enquanto a Escola obteve nível proficiente. Em 2014 e 2015, a CRE
e a Rede obtiveram nível proficiente em Leitura e Matemática, enquanto a escola
obteve nível avançado em Leitura e Matemática em 2015 e em 2014, nível
proficiente em Matemática. Esses resultados demonstram que a participação dos
profissionais no Programa de Capacitação contribuiu para aumentar os índices de
proficiência da escola.
A seguir, a descrição de cada estágio de desempenho (intermediário e
proficiente) revela o que os alunos eram capazes de fazer. Em Língua Portuguesa –
Leitura, no 6º ano:
Desempenho Intermediário – Maior que 175 e menor ou igual a 225
No 6° ano, os alunos do Padrão Intermediário demonstram as
capacidades de:
 localizar informação explícita em textos (de até 10 linhas, em
média);
 inferir o sentido de uma palavra ou expressão;
 reconhecer a finalidade de textos narrativos e informativos, de tema
familiar;
 estabelecer relação de causa/consequência entre partes de um
texto.
Também, reconhecem o assunto ou a finalidade de textos
informativos, de tema familiar. Começam a perceber efeitos de humor
e ironia em tirinhas e piadas curtas (até 7 linhas, aproximadamente).
Desempenho Proficiente – Maior que 225 e menor ou igual a 270
Neste padrão, além das habilidades destacadas nos padrões
anteriores, os alunos demonstram capacidade de
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 localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros, de
curta e de média extensão principalmente;
 estabelecer relações entre partes de um texto, identificando
repetições ou substituições que contribuem para a sua
continuidade;
 estabelecer relações lógico-discursivas, expressas sobretudo por
pronomes, conjunções e advérbios de lugar em narrativas simples;
 identificar a finalidade ou o tema de textos distintos, frequentes no
contexto escolar;
 identificar efeitos de humor e ironia (tirinha e piada);
Além disso, está se delineando a habilidade de identificar marcas
linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.
(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO,
2017).

Em Matemática, os alunos do 6º Ano demonstraram:
Desempenho Intermediário - Entre 170 e 215
Neste estágio de desenvolvimento, no bloco Números e Operações,
os alunos já são capazes de identificar e localizar números naturais
representados na forma decimal na reta numérica; calculam o
resultado de uma adição ou subtração de números naturais utilizando
algoritmos; resolvem problemas com números naturais envolvendo
diferentes significados da adição e subtração (juntar, alteração de um
estado inicial, comparação e mais de uma transformação).
No bloco Espaço e Forma, os alunos são capazes de identificar a
localização/ movimentação de objetos em mapas, croquis e outras
representações gráficas.
Quanto ao bloco Grandezas e Medidas, estabelecem relações entre
unidades de medida de tempo e resolvem problemas estabelecendo
trocas entre cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro, em
função de seus valores.
Já no bloco Tratamento da Informação, são capazes de ler e
interpretar informações apresentadas em gráficos de colunas.
Desempenho Proficiente - Entre 215 e 260
Neste estágio de desenvolvimento, no bloco Números e Operações,
os alunos são capazes de reconhecer a decomposição de números
naturais nas suas diversas ordens; reconhecer a composição e
decomposição de números naturais em sua forma polinomial; resolver
problemas com números naturais, envolvendo diferentes significados
da multiplicação ou divisão: multiplicação comparativa, ideia de
proporcionalidade, configuração retangular e combinatória e são
capazes de identificar fração como representação associada a
diferentes significados em situações problema. Também neste bloco
os alunos estão ampliando as habilidades de:
 reconhecer e utilizar características do sistema de numeração
decimal, tais como agrupamentos e trocas na base 10 e o princípio
do valor posicional;
 identificar a localização de números naturais na reta numérica;
 calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais
utilizando algoritmos;
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 resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes
significados da adição ou subtração.
Com relação ao tema Espaço e Forma, estão ampliando a habilidade
de identificar a localização/ movimentação de objetos em mapas,
croquis e outras representações gráficas.
No bloco Grandezas e Medidas, os alunos, utilizando a malha
quadriculada, realizam reduções e ampliações de figuras; resolvem
problemas envolvendo o cálculo de perímetro e área de figuras planas.
São capazes de estabelecer relações entre horário de início e término
e/ou o intervalo ou duração de um acontecimento ou evento; resolvem
problemas utilizando unidades de medida padronizadas como Km; m;
cm; Kg; g; resolvem problemas mais elaborados estabelecendo trocas
entre cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro, em função
de seus valores. Estão ampliando a habilidade de estabelecer
relações entre unidades de medida de tempo utilizando relógio e
calendário para resolver problemas.
No bloco Tratamento da Informação, os alunos são capazes ler
informações e dados apresentados tabelas. Estão ampliando a
habilidade de ler informações apresentadas em gráficos de colunas.
(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO,
2017).
 Índices de Desempenho

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado em 2007
para indicar o cumprimento das metas fixadas no Termo de Adesão ao Compromisso
Todos pela Educação do eixo do Plano de Desenvolvimento da Educação. O IDEB é
calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e
das médias de desempenho nas avaliações do Inep, provenientes do Sistema de
Avaliação da Educação Básica (SAEB), para as Unidades da Federação e o país, e a
Prova Brasil, para os municípios (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E
PESQUISAS ANÍSIO TEIXEIRA, 2018).
O índice varia de zero a 10 e a combinação entre fluxo e aprendizagem tem o
mérito de equilibrar as duas dimensões. Os resultados sintéticos do IDEB permitem
que os sistemas educacionais tracem metas relativas à qualidade que desejam atingir.
A meta estabelecida para as escolas é alcançar a média de 6,0 em 2021, que
corresponde ao nível de qualidade educacional médio dos países membros da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
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Tabela 21 – Indicadores, médias de proficiência e metas do IDEB 2015
Indicador
Matemática
de rendimento
ProficMédia Pp
(P) 2015

Língua
Portuguesa
ProficMédia

Pp

Nota
média
padronizada
(N) 2015

Meta
IDEB
2015

IDEB
alcançado
2015

Brasil

0,92

215,62

203,63

5,79

5,0

5,3

Sudeste
Pública
Rio de
Janeiro
Municipal
Escola
Paraguai

0,96

228,51

215,35

6,25

5,7

6,0

0,92

226,07

212,83

6,15

5,4

5,6

1,00

247,1

6,88

-

6,9

7,1

230,9

6,6

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS ANÍSIO TEIXEIRA (2016).

Na Tabela 21, P é o indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação
dos alunos da escola no 5º ano EF. As proficiências médias em Matemática e Língua
Portuguesa na Prova Brasil são padronizadas (Pp) e dão origem à nota média
padronizada (N). A meta IDEB 2015 não foi estimada pelo Inep, pois a escola não
participou da Avaliação no ano de 2013, ano de transição de mudança no perfil da
unidade escolar Paraguai. Isso ocorreu porque ainda não constava no Censo Escolar.
O IDEB alcançado traduz o que as escolas conseguiram atingir no país,
Sudeste (Rede Pública), Rio de Janeiro (Rede Municipal) e Escola Paraguai.
No ano de 2015, a Unidade Escolar Paraguai obteve proficiência média
padronizada na Prova Brasil em Matemática de 7,1 e em Língua Portuguesa de 6,6,
conforme informação do Inep (2016).
Os dados da Tabela 21 mostram que a Unidade Escolar Paraguai, em 2015,
obteve IDEB de 6,9, índice mais alto do que o obtido pelas escolas do país, da região
Sudeste (Rede Pública) e da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Pode-se afirmar,
portanto, que o Programa de Capacitação Foco na Meta contribuiu de forma
significativa para os resultados apresentados nas avaliações externas.
Tabela 22 – Taxa percentual de aprovação da escola Paraguai, por ano escolar
Ano

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano

P

2013

-

-

88.46

91,3

-

-

-

2014

-

-

96,0

-

-

-

-

2015

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1,00

2016

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (2018).
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A taxa de aprovação que compõe o IDEB, na Escola Paraguai atingiu 100%
dos discentes no ano de 2015, ou seja, no terceiro ano do programa de capacitação
(Tabela 22). Os índices referentes à aprovação foram elevados ao máximo e o
indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação dos alunos da escola no ano
de 2015 foi de 1,00 (Tabela 21).

Comparação do IDEB 2015 com outras escolas
Na comparação de resultados obtidos pela Escola Paraguai com outras
escolas, disponibilizados pelo Inep (2016) e considerando o universo de 109 escolas
apontadas pelos Gráficos 4, 5, 6 e 7, ficou evidenciada a posição de destaque da
Unidade Escolar Paraguai no IDEB em 2015, assinalada pela cor marrom.
Nos Gráficos 4 e 5, vale informar que, para a Unidade Escolar Paraguai,
segundo o Inep (2016):
“0% das escolas estão com desempenho acima da sua nota.
100% das escolas estão com desempenho abaixo ou igual a sua nota”.

Gráfico 4 – Comparação da nota do IDEB 2015, do 5º ano da Escola Paraguai, no conjunto
de 109 escolas

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS ANÍSIO TEIXEIRA (2016).
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Gráfico 5 – Comparação do indicador de rendimento no IDEB 2015, do 5º ano da Escola
Paraguai, no conjunto de 109 escolas

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS ANÍSIO TEIXEIRA (2016).

Os Gráficos 4 e 5 revelam que o 5º ano da Escola Paraguai atingiu o intervalo
mais alto do grupo, de IDEB 6,6 a 7,0 e o Indicador de Rendimento de 0,96 a 1,00,
com destaque que não há escolas acima desses intervalos, respeitando os
componentes de comparação com outras escolas.
Gráfico 6 – Comparação da nota padronizada em Matemática do 5º ano da Escola Paraguai,
no conjunto de 109 escolas

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS ANÍSIO TEIXEIRA (2016).
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Gráfico 7 – Comparação da nota padronizada em Língua Portuguesa do 5º ano da Escola
Paraguai, no conjunto de 109 escolas

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS ANÍSIO TEIXEIRA (2016).

Os Gráficos 6 e 7 ilustram a comparação das médias padronizadas em
Matemática e Língua Portuguesa, obtidas pelos alunos do 5º ano da Escola Paraguai,
no conjunto de 109 escolas, evidenciando um ótimo posicionamento, nos intervalos
de médias mais altas.

Índice de Desenvolvimento da Educação do Rio de Janeiro
O Índice de Desenvolvimento da Educação do Rio de Janeiro (IDERIO) é
medido por meio dos resultados da Prova Rio, uma avaliação externa aplicada aos
alunos do 3º e 7º anos (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE
JANEIRO, 2017). No 3º ano, em 2014, a Unidade Escolar Paraguai obteve um índice
de 4,2 e em 2015 de 6,6. Isto significa um aumento de resultados de 36,36%, após
três anos do Programa de Capacitação.
Em 2015, de acordo com o IDERIO e a avaliação da Prova Rio da turma de 3º
ano que alcançou nota 6,6, a unidade Escolar Paraguai foi a escola que mais evoluiu
em toda Rede Municipal com 57,1% em relação ao ano de 2014, obtendo o 1º lugar
em evolução em todo o município. Esse resultado foi publicado em Resolução SME
nº 1422 (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO, 2016),
que divulgou o resultado do Prêmio Anual de Desempenho referente ao ano de 2015
da Secretaria Municipal de Educação. Receberam a premiação do 14º salário os
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funcionários que atendiam aos requisitos, segundo Decreto RIO Nº 40399, da
Secretaria Municipal de Educação:

Art.7.º O Prêmio Anual de Desempenho será concedido aos
servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Escolares da
Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino que atingirem as metas
de acréscimo previstas com relação ao Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica-IDEB, nos anos ímpares, e no Índice de
Desenvolvimento da Educação do Município do Rio de JaneiroIDERIO, nos anos pares. (SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO, 2015).

"Parágrafo único: Somente farão jus à premiação de que trata o caput deste
artigo os servidores que estejam lotados e em efetivo exercício nas Unidades
Escolares contempladas." (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE
JANEIRO, 2015).

Art. 4.º A premiação instituída no art. 2º deste Decreto, terá por
beneficiários os servidores que se encontrem lotados e em efetivo
exercício no órgão premiado da SME por, pelo menos, três quartos do
período de vigência do Ajuste que servirá de base à medição,
observadas as exceções previstas nos §§ 1.º, 2.º, 5.º, 6.º e 7.º do art.
6º do Decreto n.º 39.040, de 06 de agosto de 2014. (SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO, 2015).

A Coordenadora da 5ª. CRE enviou, em 8 de julho de 2016, correspondência
elogiosa à Escola Paraguai pelo resultado no IDERIO, com aumento de 57,1% de
2014 para 2015.

À toda Comunidade Escolar da EM Paraguai
Minhas felicitações e reconhecimento ao trabalho desenvolvido até o
momento.
Foi a escola de Turno Único que mais evoluiu na rede, de acordo com
os resultados publicados hoje. No entanto, mais do que um ranking é
importante reconhecer o trabalho de todos e de cada um.
Permitam-me um parabéns especial à gestora Maria Eny, que sempre
demonstra um brilho em seu olhar quando fala de Educação.
Maria Helena dos Santos Prazeres Costa,
Coordenador da 5ª CRE

Em 2016, com a avaliação da Prova Rio na turma do 3º ano, novamente a
Unidade Escolar Paraguai se destacou e recebeu uma ligação em 2017 do gabinete
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do Secretário Municipal de Educação do Rio de Janeiro, elogiando o trabalho da
equipe.
Na sexta-feira, dia 25 de agosto de 2017, o Secretário Municipal de Educação,
César Benjamin, publicou no site do Rioeduca, na seção Palavra do Secretário, as
Diretrizes para a renovação do nível central, destacando a importância de buscar na
base, suporte para a reestruturação da rede.

Solicitei que o Núcleo de informações Estratégicas Educacionais
(NIEE) identificasse, de modo objetivo, um subgrupo de escolas, entre
as 1537 da nossa rede, cujo desempenho indica alta probabilidade de
boa gestão. Usamos ferramentas estatísticas sofisticadas, com o
cruzamento de dados de diferentes avaliações, ponderadas pelo perfil
socioeconômico dos alunos, a escolaridade dos pais, o grau como ano
de corte e analisamos as trajetórias de todas as escolas até hoje. Foi
um trabalho extenso.
Não buscamos, bem entendido, identificar as escolas com melhor
desempenho neste momento, mas sim aquelas que têm tido as
melhores trajetórias, quando comparadas a si mesmas.
Disso resultou uma listagem de 25 escolas de anos iniciais e 24
escolas de anos finais, espalhadas por todas as CREs. (SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO, 2017).

No dia 10 de novembro de 2017, a diretora da Escola Paraguai e a professora
do 3º ano receberam uma moção de Louvor e Reconhecimento da Câmara Municipal
do Rio de Janeiro à dedicação ao Magistério. As informações do Núcleo de
Informações Estratégicas Educacionais fornecidas deram visibilidade ao trabalho da
Unidade, resultado do Programa de Capacitação, que mobilizou toda a comunidade
escolar em prol do sucesso da Escola e de seus discentes.

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo avaliativo tornou claro que a Unidade Escolar Paraguai teve
como objetivo desenvolver práticas por meio da aplicação do Programa de
Capacitação Foco na Meta para elevar os índices de aprovação e reduzir os índices
de reprovação durante a vigência do Programa.
A primeira questão avaliativa do estudo - Em que medida o Programa de
Capacitação Profissional Foco na Meta concorreu para mudanças na prática do
profissional de Educação na Unidade Escolar Paraguai? - foi respondida por
intermédio dos dados coletados pelos questionários aplicados aos professores e
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demais participantes da avaliação, de acordo com o que se encontra no Capítulo 4 do
estudo.
Por intermédio dos resultados do estudo, ficou clara também a necessidade de
o profissional da Escola participar das quatro fases do Programa de Capacitação para
aprimorar suas habilidades e competências e assim, desenvolver e dar continuidade
no trabalho pautado em prática, teoria e trocas de experiências.
Embora a avaliação do Programa de Capacitação Foco na Meta tenha sido
altamente favorável, uma vez que os profissionais se encontravam bastante
envolvidos e sua opinião poderia ser afetada pela proximidade com a experiência, os
resultados obtidos pelas turmas nas diferentes avaliações externas, além do IDERIO
e IDEB, são evidência indiscutível do impacto do Programa de Capacitação
Profissional nos docentes e demais componentes da Escola Paraguai e, por
consequência, no rendimento dos alunos e desempenho da Unidade Escolar Paraguai
como um todo.
Assim, a segunda questão avaliativa - Em que medida o Programa de
Capacitação Profissional Foco na Meta contribuiu para a melhoria do desempenho da
Unidade Escolar Paraguai? – foi também respondida favoravelmente.
Dessa forma, pode-se concluir que, de acordo com a avaliação de produto, no
caso, o Programa de Capacitação, as perguntas feitas para “julgar o que o programa
conseguiu realizar.” (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 153) e
apresentadas no Capítulo 3 desta dissertação, foram respondidas. Os resultados do
Programa foram relatados, as necessidades de atualização dos professores atendidas
e o Programa, após esses quatro anos de implementação, deverá ser aperfeiçoado
levando em consideração as informações dadas pelos respondentes.
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APÊNDICE A - Questionário para equipe gestora e professores

Prezado(a) Professor(a)
Este questionário é parte da dissertação que estou desenvolvendo no
Programa de Mestrado Profissional em Avaliação da CESGRANRIO.
Por meio dos dados coletados pretende-se avaliar o Programa de Capacitação
Profissional: Foco na Meta, tendo como foco da dissertação a avaliação do Programa
implementado na Escola Paraguai. Nesse sentido, sua opinião é muito importante
para esse estudo, tendo em vista o aperfeiçoamento das atividades e o alcance de
melhores resultados de desempenho de professores e rendimento dos alunos.
Contando com o apoio, desde já, agradeço a sua colaboração.
Atenciosamente,
Maria Eny Leandro Picozzi

ASSINALE COM UM ‘X’ A OPÇÃO SELECIONADA OU RESPONDA O QUE É PEDIDO.
1)

Sexo:
( ) Feminino.
( ) Masculino.

2)

Qual a sua faixa etária?
( ) 25 a 29 anos.
( ) 30 a 35 anos.
( ) 36 a 40 anos.
( ) 41 a 47 anos.
( ) 48 a 54 anos.
( ) 55 a 59 anos.
( ) 60 anos ou mais.

3)

Onde você reside?
( ) No Estado do Rio de Janeiro.
Em qual cidade? ..................................................
Em qual bairro? ...................................................

4)

Qual o seu nível de escolaridade mais alto em 2016?
( ) Ensino Médio – Formação de Professores
( ) Ensino Superior – Pedagogia
( ) Ensino Superior – Graduação em .............................................
( ) Especialização em ....................................................................
( ) Mestrado Acadêmico em ..........................................................
( ) Doutorado em ...........................................................................

96

5)

Há quantos anos você obteve o nível de escolaridade assinalado anteriormente?
( ) Há 2 anos ou menos
( ) De 3 a 5 anos
( ) De 6 a 10 anos
( ) De 11 a 20 anos
( ) Há mais de 20 anos

6)

Qual o seu tempo de formado (a) na Graduação?
............................................................................

7)

Há quantos anos você é servidor nesta Unidade Escolar?
............................................................................

8)

Há quantos anos você é servidor na Secretaria Municipal de Educação?
.........................................

9)

Você trabalha em outra escola?
( ) Sim
( ) Não

AGORA, RESPONDA AS PERGUNTAS A SEGUIR, DANDO SUA OPINIÃO SINCERA.
ASSINALE COM UM ‘X’ A OPÇÃO SELECIONADA OU RESPONDA O QUE É PEDIDO.
10) Você participou da formulação do Programa de Capacitação Profissional: Foco na Meta?
( ) Sim, desde o 1º ano de implementação.
( ) Sim, fui consultado(a) em momentos variados.
( ) Sim, poucas vezes.
( ) Não, mas gostaria de ter participado.
( ) Não fui convidado(a).
( ) Não pertencia ao quadro de professores.
11) Você participou das atividades do Programa de Capacitação Profissional: Foco na Meta?
( ) Sim, todas as semanas.
( ) Sim, mas me ausentei algumas vezes.
( ) Sim, poucas vezes.
( ) Não quis participar.
( ) Não pertencia ao quadro de professores.
12) Você participou como palestrante do Programa de Capacitação Profissional: Foco na
Meta?
( ) Sim.
( ) Não
( ) Algumas vezes.
( ) Não quis participar.
( ) Não pertencia ao quadro de professores.
13) De que forma você participou na formulação do Programa de Capacitação Profissional:
Foco na Meta?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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14) Você esteve envolvido com o Programa de Capacitação Profissional: Foco na Meta, a
partir do:
( ) 1º ano de implementação.
( ) 2º ano de implementação.
( ) 3º ano de implementação.
( ) 4º ano de implementação.
15) Qual o seu grau de envolvimento com o Programa de Capacitação Profissional: Foco na
Meta? Assinale na escala abaixo onde 1 é o mais fraco e 10, o mais forte.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16) Na sua opinião, o que foi mais relevante no Programa de Capacitação Profissional: Foco
na Meta?
Marque de acordo com a ordem de relevância.
Atividades

(1)
Mais
Relevante

(2)
Relevante

(3)
Menos
relevante

A) Palestras com discussões
B) Oficinas com demonstrações e
sugestões de atividades
C) Palestras com convidados internos
D) Palestras com convidados externos
E) Projeção de vídeos com discussões
F) Projeções de filmes com discussões
G) Releitura de teóricos e discussões
H) Outras atividades. Quais?
17) Assinale o nível de satisfação em participar das atividades do Programa de Capacitação
Profissional: Foco na Meta:
Atividades

A) Palestras com discussões
B) Oficinas com demonstrações e
sugestões de atividades
C) Palestras com convidados internos
D) Palestras com convidados
externos
E) Projeção de vídeos com
discussões
F) Projeções de filmes com
discussões
G) Releitura de teóricos e discussões

Totalmente
satisfeito
(a)

Satisfeito
(a)

Parcialmente
satisfeito
(a)

Insatisfeito
(a)
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Justifique sua resposta nos itens se marcar Insatisfeito e Parcialmente satisfeito:
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
18) Em sua opinião, o Programa de Capacitação Profissional: Foco na Meta trouxe melhorias
para desempenho das turmas que você acompanhou nos anos em que foi desenvolvido?
Quais?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
19) Em sua opinião, o Programa de Capacitação Profissional: Foco na Meta trouxe melhorias
para a sua prática profissional? Quais?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
20) Em sua opinião, o Programa de Capacitação Profissional: Foco na Meta trouxe melhorias
para desempenho da Unidade Escolar que você trabalha? Quais?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
21) Qual a sua opinião sobre a utilidade das capacitações realizadas no primeiro ano do
Programa de Capacitação Profissional: Foco na Meta(2013)?
Assinale na coluna ao lado das capacitações o nível de utilidade, M (Muita); R
(Regular) ou P (Pouca). Se não lembrar, deixe em branco!
Quadro 1- Procedimentos Iniciais
Apresentação dos índices da Unidade Escolar
A implantação da Escola Pública
Unificação dos procedimentos para o sucesso
Análise dos materiais didáticos sobre alfabetização

Nível

Quadro 2- Base Conceitual
O Conceito de aprendizagem - Piaget
Pedagogia de Projetos - Dewey
A Educação por Paulo Freire
A aprendizagem pela leitura - Cecília Meireles
Vida e Obra de Anísio Teixeira
Contribuições de Pestalozzi
Contribuições de Darcy Ribeiro
Contribuições de Montessori
Contribuições de Durkheim
Contribuições de Freinet
Contribuições de Wallon
Contribuições de Vygotsky
Como ensinar a aprender a aprender

Nível
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Quadro 3- Identificação e Preparação
Sondagem e Diagnose
Avaliação diagnóstica
Montagem da Avaliação Diagnóstica
A psicogênese da linguagem
Análise Linguística da Leitura e Escrita
Os estágios do desenvolvimento da inteligência humana: aprendizagem
Avaliações Padronizadas por ano - Introdução
Avaliações Padronizadas por ano - 1º ao 3º ano
Avaliações Padronizadas por ano - 4º ao 6º ano
Gestão de Sala de Aula
Oficina Pedagógica, Estratégia de Motivação
Meio Ambiente como Tema Multidisciplinar

Nível

Quadro 4- Avaliação
Avaliação Qualitativa x Avaliação Quantitativa
Avaliação por meio da observação e dos registros
Planejamento, avaliação e replanejamento
Diagnóstico do perfil das turmas, avaliação dos resultados alcançados,
pontuação de avanços e análise dos resultados por meio da exploração dos
gráficos
Recuperação paralela, monitoria e atividades diversificadas
A autoavaliação

Nível

22) Qual a sua opinião sobre a utilidade das capacitações realizadas no segundo ano do
Programa de Capacitação Profissional: Foco na Meta (2014)?
Assinale na coluna ao lado das capacitações o nível de utilidade, M (Muita); R
(Regular) ou P (Pouca). Se não lembrar, deixe em branco!
Quadro 5- O prazer da Leitura
O prazer de ler por Cecília Meireles
Como trabalhar com livros infantis
Formação de leitores
Roda de leitura/ A hora do conto

Nível

Quadro 6- Alfabetização e Letramento
Leitura e Escrita
Alfabetização e Letramento
Ambiente Alfabetizador
Métodos de alfabetização I, II, III, IV e V
Cartilhas?... Parte I, II e III
A construção da escrita
Consciência Fonológica
Jogos para Alfabetização
Jogos Cooperativos na produção da escrita
Musicalidade I, II, III, IV e V
Psicomotricidade I e II
A ludicidade no ambiente alfabetizador
Cantar e Alfabetizar
Metodologia e recursos pedagógicos

Nível
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Quadro 7- Base Lógica
Utilização de materiais manipuláveis
Jogos cooperativos na aquisição do raciocínio lógico-matemático
A ludicidade no ambiente matemático
O Ensino da Matemática nos anos Iniciais
Sugestões de Atividades Matemáticas

Nível

Quadro 8- A Tecnologia no Ambiente Educacional
O uso das mídias digitais
O uso de novas tecnologias no ambiente escolar
O uso da tecnologia no trabalho pedagógico
Ludicidade e Tecnologia no Trabalho Pedagógico
A utilização da educopédia

Nível

Quadro 9- Afetividade a favor da aprendizagem
A boa convivência na construção do coletivo
A afetividade no relacionamento professor-aluno
Autoridade e autonomia do professor em sala de aula
A afetividade na aprendizagem
O relacionamento interpessoal no ambiente educacional
Trabalhando as diferenças, as habilidades e as Inteligências Múltiplas
Resiliência
Motivação pelo amor e autoestima
Motivação, harmonia, superação, confiança e persistência

Nível

23) Qual a sua opinião sobre a utilidade das capacitações realizadas no terceiro ano do
Programa de Capacitação Profissional: Foco na Meta (2015)?
Assinale na coluna ao lado das capacitações o nível de utilidade, M (Muita); R
(Regular) ou P (Pouca). Se não lembrar, deixe em branco!
Quadro 10- Aprendizagem com autonomia
Aprendizagem crítica
Pedagogia de projetos na prática
Trabalho com autonomia
Jogos cooperativos
Práticas de pesquisa e investigação científica
A aprendizagem significativa
A importância da contextualização

Nível

Quadro 11- Gestão Participativa
A importância da participação da Comunidade na vida escolar do aluno para o
pleno sucesso
Valorização do Professor/Servidor
Relação com a Comunidade
Formação de multiplicadores
Autonomia: um processo construtivo

Nível
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Quadro 12- Gestão de Conflitos
Bullying! É verdade?
Construindo a disciplina na sala de aula
Agressões! Como lidar no cotidiano?
Gestão de Conflitos na escola
Profissão Professor: Desafios do Século XXI
Comportamento... O segredo do sucesso!

Nível

Quadro 13- Estudo de Caso
Como trabalhar com Estudo de Caso
Caixa de Piaget e as fases do desenvolvimento humano
Instrumentalizar o professor: técnica projetiva –Parte I e II
Desmistificando o Bullying na escola
Sinais de violência doméstica e/ou abuso

Nível

Quadro 14- Inclusão
Introdução à Inclusão
Introdução às Deficiências
Dificuldades de Aprendizagem – Introdução
Educação Inclusiva Parte I e II
Educação Especial: Surdez
Educação Especial: T.G.D. (Transtorno global do Desenvolvimento)
Educação Especial: D.I. (Deficiente Intelectual)
Educação Especial: Múltiplas deficiências
Educação Especial: Cegueira
Educação Especial: B.V. (Baixa Visão)

Nível

Quadro 15- Adaptações Curriculares e Materiais Adaptados
Adaptações Curriculares para os alunos deficientes- Parte I e II
Elaboração de Atividades para Alunos Incluídos I e II
Confecção de Materiais Adaptados I e II

Nível

24) Qual a sua opinião sobre a utilidade das capacitações realizadas no quarto ano do
Programa de Capacitação Profissional: Foco na Meta (2016)?
Assinale na coluna ao lado das capacitações o nível de utilidade, M (Muita);
R (Regular) ou P (Pouca). Se não lembrar, deixe em branco!
Quadro 16- Dificuldades de Aprendizagem
Dislexia
Disgrafia/ Disortografia
Dislalia
Discalculia
T.D.A. - Transtorno do Déficit de Atenção
Hiperatividade
T.D.O. - Transtorno Desafiador Opositor

Nível
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Quadro 17- Estudo das Avaliações Internas
Leitura dos dados das Avaliações Internas
Compreensão dos dados das Avaliações Internas
Análise dos dados das Avaliações Internas
Avaliação dos dados das Avaliações Internas
Discussão dos dados das Avaliações Internas
Reformulação de novas avaliações após leitura, compreensão, análise e
avaliação dos dados das Avaliações Internas

Nível

Quadro 18- Estudo dos Descritores das Avaliações Internas
Leitura dos descritores das Avaliações Internas
Compreensão dos descritores das Avaliações Internas
Análise dos descritores das Avaliações Internas
Avaliação dos descritores das Avaliações Internas
Discussão dos descritores das Avaliações Internas
Avaliação por meio de análise dos erros dos descritores das Avaliações
Internas
Análise dos distratores das Avaliações Internas
Reformulação de novas avaliações após leitura, compreensão, análise e
avaliação dos descritores e análise dos distratores das Avaliações Internas

Nível

Quadro 19- Estudo das Avaliações Externas
Leitura dos dados das Avaliações Externas
Compreensão dos dados das Avaliações Externas
Análise dos dados das Avaliações Externas
Avaliação dos dados das Avaliações Externas
Discussão dos dados das Avaliações Externas
Avaliação por meio de análise dos dados das Avaliações Externas
Reformulação de novas avaliações após leitura, compreensão, análise e
avaliação dos dados das Avaliações Externas

Nível

Quadro 20- Estudo dos Descritores das Avaliações Externas
Leitura dos descritores das Avaliações Externas
Compreensão dos descritores das Avaliações Externas
Análise dos descritores das Avaliações Externas
Avaliação dos descritores das Avaliações Externas
Discussão dos descritores das Avaliações Externas
Avaliação por meio de análise dos descritores das Avaliações Externas
Reformulação de novas avaliações após leitura, compreensão, análise e
avaliação dos descritores das Avaliações Externas

Nível

25) Sinta-se a vontade para fazer críticas e dar sugestões para a melhoria do Programa de
Capacitação Profissional: Foco na Meta.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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APÊNDICE B - Questionário para funcionários
Prezado(a) Funcionário(a)
Este questionário é parte da dissertação que estou desenvolvendo no
Programa de Mestrado Profissional em Avaliação da CESGRANRIO.
Por meio dos dados coletados pretende-se avaliar o Programa de Capacitação
Profissional: Foco na Meta, tendo como foco da dissertação a avaliação do Programa
implementado na Escola Paraguai. Nesse sentido, sua opinião é muito importante
para esse estudo, tendo em vista o aperfeiçoamento das atividades e o alcance de
melhores resultados de desempenho de professores e rendimento dos alunos.
Contando com o apoio e, desde já, agradeço a sua colaboração.
Atenciosamente,
Maria Eny Leandro Picozzi
ASSINALE COM UM ‘X’ A OPÇÃO SELECIONADA OU RESPONDA O QUE É PEDIDO.
1)

Sexo:
( ) Feminino.
( ) Masculino.

2)

Qual a sua faixa etária?
( ) 25 a 29 anos.
( ) 30 a 35 anos.
( ) 36 a 40 anos.
( ) 41 a 47 anos.
( ) 48 a 54 anos.
( ) 55 a 59 anos.
( ) 60 anos ou mais.

3)

Onde você reside?
( ) No Estado do Rio de Janeiro.
Em qual cidade? ......................................
Em qual bairro? ........................................

4)

Qual o seu nível de escolaridade mais alto em 2016?
( ) Ensino Fundamental
( ) Ensino Médio
( ) Ensino Superior – Graduação em .............................................
( ) Especialização em .......................................

5)

Há quantos anos você obteve o nível de escolaridade assinalado anteriormente?
( ) Há 2 anos ou menos
( ) De 3 a 5 anos
( ) De 6 a 10 anos
( ) De 11 a 20 anos
( ) Há mais de 20 anos
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6)

Há quantos anos você é servidor nesta Unidade Escolar?................................................

7)

Há quantos anos você é servidor na Secretaria Municipal de Educação?.........................

AGORA, RESPONDA AS PERGUNTAS A SEGUIR, DANDO SUA OPINIÃO SINCERA.
ASSINALE COM UM ‘X’ A OPÇÃO SELECIONADA OU RESPONDA O QUE É PEDIDO.
8)

Você participou da formulação do Programa de Capacitação Profissional: Foco na Meta?
( ) Sim, desde o 1º ano de implementação.
( ) Sim, fui consultado(a) em momentos variados.
( ) Sim, poucas vezes.
( ) Não, mas gostaria de ter participado.
( ) Não fui convidado(a).
( ) Não pertencia ao quadro de servidores.

9)

Você participou das atividades do Programa de Capacitação Profissional: Foco na Meta?
( ) Sim, todas as semanas.
( ) Sim, mas me ausentei algumas vezes.
( ) Sim, poucas vezes.
( ) Não quis participar.
( ) Não pertencia ao quadro de servidores.

10) De que forma você participou na formulação do Programa de Capacitação Profissional:
Foco na Meta?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
11) Você esteve envolvido com o Programa de Capacitação Profissional: Foco na Meta, a
partir do:
( ) 1º ano de implementação.
( ) 2º ano de implementação.
( ) 3º ano de implementação.
( ) 4º ano de implementação.
12) Qual o seu grau de envolvimento com o Programa de Capacitação Profissional: Foco na
Meta? Assinale na escala abaixo onde 1 é o mais fraco e 10, o mais forte.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13) Na sua opinião, o que foi mais relevante no Programa de Capacitação Profissional: Foco
na Meta?
Marque de acordo com a ordem de relevância.
Atividades
I) Palestras com discussões
J) Oficinas com demonstrações e sugestões
de atividades
K) Palestras com convidados internos
L) Palestras com convidados externos

(1)
Mais
Relevante

(2)
Relevante

(3)
Menos
relevante
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M) Projeção de vídeos com discussões
N) Projeções de filmes com discussões
O) Releitura de teóricos e discussões
P) Outras atividades. Quais?
14) Assinale o nível de satisfação em participar das atividades do Programa de Capacitação
Profissional: Foco na Meta:

Atividades

Totalmente
satisfeito(a)

Satisfeito(a)

Parcialmente
satisfeito(a)

Insatisfeito (a)

H) Palestras com discussões
I) Oficinas com demonstrações e sugestões
de atividades
J) Palestras com convidados internos
K) Palestras com convidados externos
L) Projeção de vídeos com discussões
M) Projeções de filmes com discussões
N) Releitura de teóricos e discussões
Justifique sua resposta nos itens se marcar Insatisfeito e Parcialmente satisfeito:
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
15) Em sua opinião, o Programa de Capacitação Profissional: Foco na Meta trouxe melhorias
para a sua prática profissional? Quais?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
16) Em sua opinião, o Programa de Capacitação Profissional: Foco na Meta trouxe melhorias
para desempenho da Unidade Escolar que você trabalha? Quais?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
17) Sinta-se a vontade para fazer críticas e dar sugestões para a melhoria do Programa de
Capacitação Profissional: Foco na Meta.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(De acordo com as normas da Resolução nº 466 do Conselho Nacional de Saúde de 12/12/2012)

Você está sendo convidado para participar da avaliação do Programa de
Capacitação Profissional: Foco na Meta. Você foi selecionado por integrar o corpo docente
e técnico da Escola Municipal Paraguai e sua participação não é obrigatória. A qualquer
momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará
nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição mencionada.
O objetivo deste estudo é avaliar o Programa de Capacitação Profissional: Foco na
Meta, buscando características de mérito e possíveis impactos.
Sua participação neste estudo consistirá em responder a um questionário sobre o
Programa de Capacitação Profissional. Os riscos relacionados com sua participação não
existem, pois você não é obrigado a responder o questionário.
Os benefícios relacionados com a sua participação são contribuir com a melhoria do
Programa de Capacitação e com os resultados de aprendizagem dos alunos.
As informações obtidas por meio desse estudo serão confidenciais e asseguramos o
sigilo sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua
identificação, pois os questionários não conterão o nome dos respondentes.
Uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ficará com o senhor (a),
podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento
com a pesquisadora responsável, a Profa. Maria Eny Leandro Picozzi, no e-mail
enypicozzi@yahoo.com.br ou no telefone (21) 98842-7985 e com a Orientadora:
Profa. Dra. Ligia Gomes Elliot, no e-mail: secretaria.mestrado@cesgranrio.org.br ou nos
telefones 3505-9805/3505-9809.
___________________________________________
Pesquisador Responsável

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na
pesquisa e concordo em participar.
O pesquisador me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa em Seres Humanos da UNIGRANRIO, localizada à Rua Prof. José de Souza Herdy,
1160 – CEP 25071-202 Telefone (21)2672-7733 – Endereço eletrônico:
cep@unigranrio.com.br.
Rio de Janeiro, .............. de .......................................... de 2018
_________________________________________
Participante do Estudo

