
 

 
 
 
 
APRESENTAÇÃO 
Atualmente existem diversos estudos 
referentes à avaliação, sendo um tema 
complexo e profundo, ela precisa ser 
desmitificada e enfrentada pelos educadores. 
Acredita-se que somente avaliando é que 
temos condições de refletir sobre nossa 
prática e de impulsionar um processo criativo 
(novo) de autocrítica. 
Dessa forma, a avaliação institucional visa ao 
aperfeiçoamento da qualidade da educação – 
isto é, do ensino, da aprendizagem e da 
gestão institucional – com a finalidade de 
transformar a escola atual em uma instituição 
comprometida com a aprendizagem de todos 
e com a transformação da sociedade. 
 
OBJETIVO GERAL: 

 
•    Discutir os princípios e as finalidades da 

avaliação institucional como 
embasamento para o desenvolvimento 
desse processo na escola. 

•    Compreender os processos 
metodológicos e as etapas de 
operacionalização da avaliação 
institucional; 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
•    Socializar as atividades desenvolvidas por 

cada equipe na escola referentes ao 
Módulo IX; 

•    Apresentar em linhas gerais o Módulo III e 
explicar as atividades a serem 
desenvolvidas pela equipe gestora; 

•    Construir com os cursistas o plano de 
estudos pela equipe gestora. 

 
PÚBLICO ALVO: 

• Público alvo: Diretores, Vice-diretores, 
Coordenadores pedagógicos, 
Secretários Escolares, e técnicos 
daSecretaria Municipal de Educação 
de Wanderley. 

 
CARGA HORÁRIA:  
08 horas 
 

PROGRAMAÇÃO 
08:30h – Acolhimento- Dinâmica de abertura: 
Escola Isaias Silva 
08:50h – Relatório de avaliação do encontro 
do módulo X  
09:00h – Apresentação do vídeo do Módulo IX 
e reflexão 
 
Exposição dialogada: Módulo IX 
09:20h – Unidade I  – Quais os princípios, as 
finalidades e os objetivos da avaliação 
institucional? Equipe da Escola Mariana 
Francisca de Oliveira 
09:50h – Unidade II  – Quais os processos 
metodológicos e as etapas de 
operacionalização da avaliação institucional? 
Equipe da Escola Dásio de Jesus Câmara 
 
10:20h – Intervalo 
 
10:40h – Unidade III  – Como implementar o 
processo de avaliação institucional integrado 
ao projeto pedagógico da escola? Equipe da 
Escola Gustavo José Fernandes. 
11:10h –  Unidade IV –Como elaborar, aplicar, 
organizar e interpretar os instrumentos de 
coleta de informação sobre a escola? Equipe 
da Creche Criança Esperança 
11:30h – Unidade V – Como usar os 
resultados da avaliação institucional? Equipe 
da Escola Juscelino Kubstichek 
 
12:00h – Almoço 
 
13:30h – Mensagem: Zoominyourlife 
13:40h  – Socialização das atividades 
realizadas pelas equipes do caderno de 
Atividades do Módulo IX 
15:30h – Intervalo 
 
15:45h –  Apresentação do Módulo III e 
orientação das atividades 
16:00h – Leitura de um memorial 
16:20h – Construção do plano de estudos 
pelas equipes gestoras 
16:50h – Avaliação Individual do Encontro 
com fichas específicas  
17:10h – Auto-avaliação do estudo a 
distância do modulo IX 
 
17:30h – Mensagem: Escola João Inácio de 
Oliveira  
18:00h – Encerramento 
Mensagem: Espelho da vida 
Tutora: Osana Araujo  

 
A ousadia traz em si o gênio,  

o poder e a magia. 
Goethe 

 


