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OBJETIVOS DO MÓDULO 

 
*Compreender os princípios e as finalidades da avaliação institucional como embasamento para 
o desenvolvimento desse processo na sua escola. 
* Participar da formulação de procedimentos metodológicos e etapas de avaliação institucional. 
* Implementar o processo de avaliação na instituição escolar, envolvendo a comunidade 
educativa. 
* Selecionar procedimentos básicos para elaboração, aplicação, organização e interpretação de 
instrumentos de coleta de informações sobre a escola. 
* Utilizar resultados de avaliação no processo de aperfeiçoamento do projeto pedagógico da 
escola 

 
CONTEÚDOS TRABALHADOS 

• O que é avaliação institucional? Quais as diferenças e semelhanças entre avaliação 
institucional e avaliação educacional? 

• Princípios e finalidades da avaliação institucional: que relações existem com os objetivos 
do projeto pedagógico da escola? 

• Quais as modalidades da avaliação institucional? 
• Que ações metodológicas e etapas de operacionalização da avaliação institucional 

poderemos utilizar? 
• Que estratégias poderão ser utilizadas para o envolvimento da comunidade escolar no 

processo de avaliação da escola? 
• A avaliação institucional é um instrumento de aperfeiçoamento do projeto pedagógico 

da escola? 
• Como escolher e elaborar instrumentos de coleta de informações? 

 
PONTOS MAIS SIGNIFICATIVOS DO ENCONTRO 

• Dinâmicas e entrosamento das equipes; 

Tutora: Osana Araujo de Oliveira Multiplicadora: Darly Moreno 
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• A apresentação das equipes de forma criativa; 
• A habilidade da tutora ao explanar o conteúdo; 
• Explicação da tutora e esclarecimentos de dúvidas; 
• Entusiasmo, aprendizagem, socialização; 
• Interação e participação de todos; 
• Comprometimento das equipes; 
• Discussões e reflexões; 
• O perfil da tutora e habilidades para mediação do encontro;  
• Explanação de todas as equipes; 
• Entrosamento do grupo; 
• Dinamismo dos grupos nas apresentações; 
• Transmissão dos conteúdos de maneira clara e segura; 
• Troca de experiências; 
• A segurança e domínio da tutora; 
• Sintonia entre as equipes; 

 
 
 

PONTOS MENOS SIGNIFICATIVOS DO ENCONTRO 
• Conversas paralelas 
• Tempo pouco para apresentação dos trabalhos 
• Uso de celular 

 
 
 

ENCAMINHAMENTOS PARA O PRÓXIMO ENCONTRO 
 

- Que continue dinamizado e criativo 
- cursistas desligar os celulares; 
- lanche diferenciado; 
- o encontro ser realizado em turnão. 
 

 
 
 

OBSERVAÇÕES GERAIS 
• Fala dos cursistas: o encontro foi maravilhoso, estou apaixonada pelo curso; 
• Espero que o Progestão continue nos ajudando na construção de uma educação de qualidade 
• Todo esse módulo contribuiu bastante para refletirmos que pequenas coisas podem ser grandes 

depende de como a avaliamos 

 


