
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL E APLICADA 

CENTRO DE PESQUISA E POS-GRADUACAO EM ADMINISTRACAO 

AVALIACAO DO DESEMPENHO DOCENTE 

Autoras: Magna Motin 
T atiana Borges 

Projeto Tecnico apresentado a Universidade 
Federal do Parana para obten~ao de titulo de 
Especialista em Administragao de Pessoas. 

Orientador: ProfO. Joel Souza e Silva 

Curitiba 
2007 



AGRADECIMENTOS 

Aos meus pais, Heitor e Edite por terem me dado alem da vida, tudo o que sou hoje. 

Ao Ricardo pela compreensao. 

Aos meus amigos e colegas pela for9a, orienta9ao e maravilhosas gargalhadas, e 
especialmente a Tatiana pelas tardes de empenho na constru9ao deste trabalho. 

(Magna Motin) 



AGRADECIMENTOS 

A Denise Filippetto, de quem sou fa incondicional, que esteve presente em todo o 
meu percurso de vida profissional e academica e que sempre me deu apoio 
emocional para enfrentar os desafios que tern surgido ao Iongo da minha vida. 

A todos os professores que contribuiram decisivamente para a minha forma<;ao 
academica, profissional e pessoal. 

Nao queria deixar tambem de mencionar o espirito colaborativo de muitos colegas, 
em especial as minhas amigas, Magna, Ritinha, Rosinha, Ana Flavia e Carlos 
Eduardo, com quem tive todo o prazer de trocar experiencias e a oportunidade de 
compartilhar diversas opini6es. 

Gostaria, ainda, de aproveitar esta pagina, para prestar urn agradecimento muito 
especial aos meus pais Gilbert e Sonia, pelo apoio moral e estimulo que me 
permitiram levar ate ao fim este trabalho. 

(Tatiana Borges de Oliveira) 



SUMARIO 

LISTA DE FIGURAS ................................................................................................... vi 

LIST A DE GRAFICOS ............................................................................................... vii 

LIST A DE T ABE LAS .............................................................................................. viii 

LIST A DE PLANILHAS ............................................................................................ .ix 

APRESENT ACAO ....................................................................................................... x 

Capitulo I - INTRODUCA0 .......................................................................................... 1 

1.1 Objetivo Geral ....................................................................................................... 1 

1.2 Objetivos Especificos .......................................................................................... 1 

1.3 Justificativa ........................................................................................................... 2 

1.4 Metodologia .......................................................................................................... 2 

Capitulo II - REVISAO TEORICO-EMPiRICA ............................................................. 3 

2.1. Competencias ..................................................................................................... 3 

2.2 Avalia~ao de Desempenho ................................................................................ 8 

2.2.1 Principios Basicos da Avaliac;ao de Desempenho .............................................. 9 

2.2.2 Processo d~ AvaH9~o de Desempenho nas Escolas ..................................... 10 .. .. . 

2.2.3 Objetivos da Avaliac;ao de Desempenho .......•...••...•.....•...........•...•.................... 12 

2.2.4 Por Que Avaliar o Desempenho .........................•.............................................. 13 

2.2.5 0 Que Medir .............................................•..•..................................................... 14 

2.2.6 Quem Deve Avaliar o Desempenho .................................................................. 15 

2.2.7 Metodos de Avaliac;ao de Desempenho ............................................•............... 16 

2.2.8 Metoda Utilizado no Projeto - Avaliac;ao 360° ..............................................•.... 17 

2.2.8.1 Gestao Educacional- Metoda de Avaliac;ao 360° .......................................... 18 

2.3 Pratica Pedag6gica Reflexiva ........................................................................... 19 

Capitulo Ill - A EMPRESA ......................................................................................... 22 

3.1. Dados Gerais ..................................................................................................... 22 

3.2 Questionario de Diagn6stico do Sistema de Avalia~ao Existente ................ 25 

Capitulo IV - PROPOSTA ......................................................................................... 26 

4.1 Sistema de Avalia~ao Proposto ........................................................................ 26 

4.1.1 Plano de lmplantac;ao .......•................................................................................ 32 

4.1.2 Resultados Esperados ...................................................................................... 32 

4.1.3 Riscos ................................................................................................................ 33 

4.2 Avalia~ao de Desempenho do Professor ......................................................... 33 

IV 



4.2.1 Avalia<;ao de Desempenho do Professor pelo Aluno .................•...................... 34 

4.2.2 Avalia<;ao de Desempenho do Professor pela Dire<;ao/Coordena<;ao .............. 46 

4.2.3 Resultados da Avalia<;ao feita pela Dire<;ao ......••........••.................................... 47 

4.2.4 Resultados da Avalia<;ao feita pela Coordena<;ao ......•...................................... 47 

4.2.5 Resultados da Auto-avalia<;ao dos Professores .....•.....•.................................... 49 

4.2.6 Resultados Comparatives Gerais do Desempenho de Gada 

Professor ..............•........................................................•....................•......•......•........ 50 

4.2.7 Alternativas para Melhorar o Desempenho .............•....•...............................•.... 57 

Capitulo V - EFICACIA DO SISTEMA DE AVALIACA0 .......................................... 61 

5.1 Eficacia do Sistema de Avalia~ao e A~oes Futuras ........................................ 61 

Capitulo VI - CONCLUSOES .................................................................................... 63 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .......................................................................... 64 

ANEXOS .................................................................................................................... 66 

v 



LIST A DE FIGURAS 

FIGURA 1 - CICLO DE AVALIACAO DE DESEMPENH0 ......................................... 9 

FIGURA 2 - AVALIACAO DE DESEMPENH0 .........................................................•. 9 

FIGURA 3 - ESQUEMA DA AV ALIACAO 360 GRAUS ............................................ 18 

FIGURA 4 - ESQUEMA DA AVALIACAO 360 GRAUS EM INSTITUICAO 

EDUCACIONAL ......................................................................................................... 19 

FIGURA 5 - SISTEMA DE AVALIACAO PROPOST0 .............................................. 26 

Vl 



LIST A DE GRAFICOS 

GRAFICO 1/2 - Avalia~ao do Professor de Portugues .......................................... 35 

GRAFICO 3/4- Avalia~ao do Professor de Matematica ........................................ 37 

GRAFICO 5/6 - Avalia~ao do Professor de Ciencias .............•............................... 39 

GRAFICO 7/8- Avalia~ao do Professor de Hist6ria .............................................. 41 

GRAFICO 9/10- Avalia~ao do Professor de Geografia ......................................... 43 

GRAFICO 11 - Desempenho Geral do Professores ............................................... 44 

GRAFICO 12 - Desempenho Comparativo Geral - Portugues .............................. 51 

GRAFICO 13 - Desempenho Comparativo Geral - Matematica ............................ 51 

GRAFICO 14- Desempenho Comparativo Geral- Ciencias ................................. 52 

GRAFICO 15- Desempenho Comparativo Geral- Hist6ria .................................. 52 

GRAFICO 16 - Desempenho Comparativo Geral - Geografia ............................... 53 

GRAFICO 17- Desempenho Comparativo Geral de Todos os Professores ....... 54 

Vll 



LIST A DE TABELAS 

T ABELA 1 - LIN HAS DE ATUACAO DA EMPRESA ............................................... 24 

TABELA 2 - BASES FiSICAS DA EMPRESA .................................•........................ 24 

TABELA 3 - CALENDARIO ANUAL ......................................................................... 27 

TABELA 4- TURMAS PARTICIPANTES DA AVALIACA0 ..................................... 30 

TABELA 5- DOCENTES PARTICIPANTES DA AVALIACAO sa A 7a SERIES ...... 30 

TABELA 6- RISCOS OU PROBLEMAS ESPERADOS E MEDIDAS PREVENTIVAS 

/CORRETIV AS ........................................................................................................... 33 

T ABELA 7 - Recursos Pedag6gicos - Portugues .................................................. 35 

TABELA 8 - Recursos Pedag6gicos - Matematica ................................................ 37 

TABELA 9 - Recursos Pedag6gicos - Ciencias ..................................................... 39 

TABELA 10- Recursos Pedag6gicos- Hist6ria .................................................... 41 

TABELA 12- Recursos Pedag6gicos- Geografia ................................................. 43 

TABELA 12- Resultados da Avaliac;ao da Direc;ao ............................................... 47 

TABELA 13- Resultados da Avaliac;ao da Coordenac;ao ..................................... 47 

TABELA 14- Resultados da Auto-avaliac;ao do Professor .................................. 50 

Vlll 



LIST A DE PLANILHAS 

PLANILHA 1 - DESEMPENHO COMPARATIVO GERAL DOS PROFESSORES ... 55 

PLANILHA 2- DESEMPENHO COMPARATIVO DOS PROFESSORES EM CADA 

GRUPO AVALIADOR ................................................................................................ 55 

IX 



APRESENTACAO 

0 presente projeto tecnico de avaliagao docente a ser implantado no Colegio 

Aprender Educagao lnfantil, Ensino Fundamental e Medio, situado a Rua Francisco 

Netto Sobrinho, n°. 377 em Colombo/PR, Nucleo da Area Metropolitana Norte, a 

partir de 2008, visa introduzir urn instrumento de avaliagao da pratica pedag6gica 

utilizada pelos professores das diversas disciplinas. 

Considerando-se que a avaliagao deve ser urn processo e nao apenas urn 

memento, continuas possibilidades de avaliagoes do professor pelo aluno e pelos 

demais membros da instituigao podem trazer subsidies valiosos, que auxiliem os 

professores na sua pratica pedag6gica e permitam a diregao e coordenagao 

verificarem o desempenho dos mesmos. 

X 
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Capitulo I - INTRODUCAO 

As mudanc;as economicas e sociais em andamento no pais deram a 

escolarizac;ao de alta qualidade uma importancia nunca antes vista. As exigencias 

com relac;ao as escolas e aos professores tern se tornado cada vez maiores. 

Diante do reconhecimento da importancia do setor educacional, os 

investimentos do governo nesse setor sao cada vez maiores, possibilitando que a 

escolarizac;ao publica eleve seu nivel a patamares da escola privada, tanto no que 

diz respeito a estrutura quanto a capacitac;ao dos profissionais que nela atuam. 

Dessa forma, a escola publica passou a ser urn dos fortes concorrentes da escola 

privada, especialmente em estados como Parana e Sao Paulo. 

Diante desse quadro, faz-se necessaria que a escola privada busque novos 

diferenciais competitivos e urn dos grandes focos deste diferencial esta no corpo 

docente, em sua qualificac;ao e no monitoramento continuo das ac;6es 

desenvolvidas por esse corpo no dia-a-dia da pratica em sala, para que se possa 

ter urn panorama geral da sua capacidade de realizar a tarefa de ensinar e de 

redirecionar a sua pratica para uma docencia mais eficaz e capaz de atrair novos 

alunos para dentro da escola. Para tanto, a implantac;ao de sistemas de avaliac;ao 

torna-se necessaria e urn instrumento de grande importancia dentro das 

instituic;6es educacionais. 

1.1 Objetivo Geral 

lmplantar urn sistema de avaliac;ao para monitoramento continuo do trabalho 

pedag6gico desenvolvido pelo professor. 

1.2 Objetivos Especificos 

a) ldentificar as areas em que ha problemas pedag6gicos, para repensar a 

pratica educacional; 

b) Criar urn sistema de comunicac;ao operante efetivo entre aluno/professor/ 

coordenac;ao/direc;ao; 

c) Redefinir a pratica pedag6gica. 
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1.3 Justificativa 

A avaliac;ao de desempenho do corpo docente das escolas tern sido uma 

preocupac;ao constante, pois oferecer servic;os de quafidade, que estejam em 

consonfmcia com a formac;ao cidada e com uma etica profissional, tornaram-se 

imperativos diante das mudanc;as constantes operadas dentro das sociedades 

globalizadas. Os sistemas de avaliac;ao docente dao a oportunidade de rever 

criticamente as praticas pedag6gicas e buscar novos caminhos para resignificar a 

pratica e se justificam pela oportunidade que dao de se manter uma comunicac;ao e 

uma relac;ao mais estreita entre os p61os essenciais envolvidos na educac;ao dentro 

das escolas que sao direc;ao/coordenac;ao/aluno/professor. 

0 projeto tern ainda a finalidade de cumprir o requisito de conclusao do 

Curso de Especializac;ao em Administrac;ao de Pessoas. 

1.4 Metodologia 

Para a realizac;ao do projeto foi feita pesquisa em livros, revistas e artigos 

cientificos, enfocando os diferentes aspectos referentes ao tema apresentados por 

autores como CHIAVENATO (1999); DRUCKER {1954); LOBOS {1979); LUCENA 

{1977); MILANI (1988); SALDANHA (1979); ODIORNE {1965); PONTES (2002). 

Foi feito contato com a empresa em que o projeto foi implantado, a fim de obter 

dados tecnicos sobre sua estrutura e trac;ar as linhas mestras, que orientaram a 

escolha dos pontos a serem abordados nos instrumentos de avaliac;ao. 

Para o desenvolvimento do projeto contou-se com os recursos humanos 

disponiveis na escola, bern como dos recursos tecnicos necessarios as diversas 

fases do projeto. 

Foi utilizado o sistema de avaliac;ao 360°, que envolve todos os participantes 

do circulo de atuac;ao do profissional no processo de avaliac;ao e possibilita a visao 

da sua performance sob diferentes angulos. Os metodos utilizados foram OS de 

escala grafica e escolha forc;ada. 

Diferentes etapas fizeram parte processo de implantac;ao, incluindo 

diagn6stico, planejamento junto a direc;ao coordenac;ao, desenvolvimento do 

software e dos instrumentos de avaliac;ao de desempenho, aplicac;ao dos 

instrumentos de avaliac;ao, tabulac;ao e analise dos dados. 
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Capitulo II - REVISAO TEORICO-EMPiRICA 

2.1 Competencias 

A tarefa de ensinar e extremamente complexa. Estar em urn ambiente que 

envolve ensino/aprendizagem implica em se ter uma variedade enorme de 

personalidades envolvidas no processo e a possibilidade de vivencia de situagoes 

distintas de ensino, conforme a diversidade de cada grupo, o que por si s6 implica 

em multiplos processos de ensino/aprendizagem. 

Pensar-se neste contexto tao intrincado, traz a tona a duvida sobre quais 

seriam as competencias necessarias e qualificagoes do professor para administrar 

de forma satisfat6ria as problematicas surgidas no micro contexto da sala de aula, 

tendo assim possibilidade nao apenas de repassar conteudos, mas de ser urn 

gerenciador de seu proprio fazer pedag6gico e de que forma elas poderiam 

influenciar na estruturagao dos sistemas de avaliagao docente. 

Avaliar as competencias dos professores e verificar nao apenas se 
adquiriram os conhecimentos necessaries, mas tambem se, quando e 
como fazem uso deles para resolver situa96es-problema - reais ou 
simuladas - relacionadas de alguma forma com o exercicio da profissao. 
(DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS, 2001) 

A avaliagao de desempenho deve ser parte integrante do processo 

ensino/aprendizagem, uma vez que gera a possibilidade de diagnosticar possiveis 

distorgoes no processo do fazer pedag6gico e permite mudangas em seu percurso, 

mas deve estar baseada em competencias e qualificagoes desejaveis aos 

professores. 

As competencias podem ser entendidas como capacidade de mobilizar 

diversos recursos cognitivos para enfrentar urn tipo de situagao, ou seja, como 

capacidade de agao (PERRENOUD, 2000) e sao classificadas de varias formas por 

diferentes autores. 
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As Diretrizes Curriculares Nacionais (2001) estabelecem algumas 

competencias desejaveis na atua<;ao profissional: 

a) Competencias referentes ao comprometimento com os valores inspiradores 

da sociedade democratica; 

b) Competencias referentes a compreensao do papel social da escola; 

c) Competencias referentes ao dominio dos conteudos a serem socializados, 

de seus significados em diferentes contextos e de sua articula<;ao 

interdisciplinar; 

d) Competencias referentes ao dominio do conhecimento pedagogico; 

e) Competencias referentes ao conhecimento de processos de investiga<;ao 

que possibilitem o aperfei<;oamento da pratica pedagogica; 

f) Competencias referentes ao gerenciamento do proprio desenvolvimento 

profissional. 

PERRENOUD (2000) prop6e dez dominios de competencias: 

a) Organizar e dirigir situa~oes de aprendizagem 

0 professor, ao exercer o papel de dirigente e organizador devera lembrar 

que e urn modelo de comportamento para o aluno e que, portanto, sua 

postura devera ser sempre pautada pela etica. Alem disto, nao deve se 

considerar o detentor do saber, mas permitir que o aluno tambem dirija o seu 

proprio aprendizado, assim o professor devera se comportar como urn 

facilitador. 

b) Administrar a progressao das aprendizagens 

Ao mesmo tempo em que administra essa progressao, o professor fara com 

que 0 aluno perceba que a aprendizagem e gradual e progressiva. 0 aluno 

sera levado a entender as diferentes capacidades apresentadas por seus 
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colegas e as diferenc;as de tempo individual para o aprendizado de cada 

individuo. 

c) Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferencia~ao 

Permitir ao aluno perceber que o conhecimento dos varios membros do 

grupo nao e homogeneo. Que o aluno ao estar reunido com outros grupos, 

podera se beneficiar do aprendizado dos demais, podendo ensinar ou 

aprender. 

d) Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seus trabalhos 

Fazer com que o aluno se sinta motivado para ir em busca de novos 

conhecimentos e com que ele cresc;a e se coloque de forma diferente diante 

do mundo, porque percebeu que pode haver inumeras formas de 

compreender o mundo. 

e) Trabalhar em equipe 

Aprender a trabalhar juntos, entendendo que o ser humano nao pode viver 

isolado e que estar em contato com outras pessoas permite visualizar 

diferentes formas de resolver problemas, de expor os temas propostos e 

realizar atividades propostas. 

f) Participar da administra~ao da escola 

0 aluno e motivo da existencia da escola, mas sua participac;ao efetiva no 

dia-a-dia da escola, como membro atuante, sugerindo, reclamando, 

avaliando e essencial para que a escola tambem cresc;a. 
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g) lnformar e envolver aos pais 

Os pais sao elementos importantes para a escola. Sua participagao efetiva 

nas atividades que a escola proporciona, bern como seu envolvimento e 

interesse no aprendizado de seus filhos deve ser sempre continua. 

h) Utilizar novas tecnologias 

As novas tecnologias permitem, que tanto o professor como o aluno, dentro 

e fora de sala de aula, ampliem seu universo de pesquisa e, portanto, seu 

conhecimento. 

i) Enfrentar OS deveres e OS dilemas eticos da profissao 

0 mundo moderno tern colocado o professor dentro e fora de sala de aula, 

em situagoes que exigem que ele tome decisoes rapidas e acertadas. 0 

caminho a seguir e sempre o da etica da profissao, ir em busca da corregao 

dentro dos parametros impostos pelo seu dever de ensinar sempre, nao 

apenas de ensinar conteudos, mas tambem comportamentos. 

j) Administrar a sua propria forma.;ao continua 

Cabe ao professor estar sempre indo em busca de novos conhecimentos, 

novos materiais, cursos, enfim de recursos que permitam que ele seja 

sempre urn profissional melhor. 

A aprendizagem por competencias permite a articula<;ao entre teoria e 
pratica e supera a tradicional dicotomia entre essas duas dimensoes, 
definindo-se pela capacidade de mobilizar multiples recursos numa mesma 
situa<;ao, entre os quais os conhecimentos adquiridos na reflexao sobre as 
questoes pedag6gicas e aqueles construidos na vida profissional e pessoal, 
para responder as diferentes demandas das situa<;oes de trabalho. [.:.] 0 
desenvolvimento de competencias pede uma outra organiza<;ao do percurso 
de aprendizagem, no qual o exercicio das praticas profissionais e da 
reflexao sistematica sabre elas ocupa urn Iugar central. (DIRETRIZES 
CURRICULARES NACIONAIS, 2001) 
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Alem das competencias que se exige que o professor tenha, ha 

qualifica<;6es que sao necessarias como: 

a) lniciativa; 

b) Flexibilidade; 

c) Trabalho com diferentes c6digos e linguagens; 

d) Criatividade; 

e) Autonomia; 

f) Profissionalismo. 

Este ultimo item implica no dominio de conhecimentos gerais e especificos; 

conhecimento sobre as dimens6es cultural, social e politica da educa<;ao no 

contexto em que o ensino acontece; cultura geral; conhecimento pedag6gico; 

conhecimento experiencial contextualizado em situa<;6es educacionais; capacidade 

de identificar, compreender e resolver quest6es relativas ao seu trabalho e 

avalia<;ao critica da atua<;ao (CURSO NORMAL SUPERIOR). 

0 processo ensino/aprendizagem deve ser orientado pelo principia basico 

que pressupoe a<;ao-reflexao-a<;ao e aponta que a solu<;ao estrategica de 

situa<;6es-problema deve ser buscada por meio de a<;6es didaticas adequadas, 

tornando a avalia<;ao constante essencial. 

Para PERRENOUD (2000) o oficio de ensinar pode acontecer em contextos 

ineditos, com publicos que mudam, com programas e abordagens que sao 

continuamente repensados e se modificam. 

0 que pressupoe que tanto as competEmcias devem ser sempre 
repensadas, a atualizac;ao e reciclagem devem ser contlnuas e que mesmo 
o processo de avaliac;ao deve sofrer continuas modificac;oes e verificar se 
os sistemas usados para avaliar ainda sao validos ou se devem ser revistos. 
0 que se deve ter em mente e que todos esses aspectos sao processos e 
que todo processo exige revisao e atualizac;ao. (PERRENOUD, 2000, 
p.155). 



8 

2.2 Avaliacao de Desempenho 

A palavra "avaliar" significa "determinar a valia ou valor de, apreciar ou 

estimar o merecimento de". 

A avaliac;ao de desempenho e uma tecnica essencial na atividade 

administrativa de hoje e recebe denominac;oes variadas como: avaliac;ao de merito, 

avaliac;ao de pessoal, relat6rio de progresso, avaliac;ao de eficiencia individual ou 

grupal, entre outras, variando de empresa para empresa (CHIAVENATO, 1999). 

Avaliar o desempenho tern para os diversos autores concepc;oes e aspectos 

diferentes. BERGAMINI e BERALDO (1988, p.13) definem a avaliac;ao de 

desempenho como "urn processo que prove oportunidades mais definidas de 

entendimento entre pessoas, propondo a revisao e a atualizac;ao permanente do 

seu proprio comportamento". 0 que implica em nao somente se ter urn formulario 

preenchido e entregar resultados, mas tambem em se ter urn ambiente propicio 

para que haja urn relacionamento pautado pela franqueza e pela confianc;a e pela 

vontade de mudar, se isso for necessaria. 

CHIAVENATO (1999) considera que a avaliac;ao de desempenho e uma 

apreciac;ao sistematica do desempenho de cada pessoa, das atividades que ela 

desempenha e dos resultados a serem alcanc;ados. 

Ja para LUCENA (1992), a avaliac;ao de desempenho deve estar integrada 

com o dimensionamento das expectativas do neg6cio, ou seja, integrada aos 

objetivos da empresa. Esses objetivos sao vigas mestras das ac;oes e devem ser 

atingidos de maneira satisfat6ria e num esforc;o conjunto do corpo de trabalho. 

Caso isto nao esteja acontecendo, e necessaria fazer as devidas correc;oes, para 

que o resultado final que se deseja nao fique prejudicado. 

LUCENA (1992) explica que o desempenho positive depende em grande 

parte de o funcionario saber o que e precise ser feito, mas tambem do fato de ter 

ao seu dispor os recursos necessaries como: qualificac;ao profissional; facilidades 

administrativas identificadas na cultura organizacional e estio gerencial pratico. 

Nas instituic;oes educacionais, e urn instrumento que permite a direc;ao e a 
coordenac;ao, nao s6 verificar o desempenho do grupo de trabalho, mas ainda 

reestruturar os sistemas que permeiam a oferta dos servic;os educacionais. 0 

objetivo da avaliac;ao de desempenho e facilitar o acompanhamento de resultados 

e auxiliar no planejamento. 
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A figura 1 mostra o ciclo da avalia9ao de desempenho, que inicia com o 

planejamento estrategico, ate chegar a avalia9ao dos resultados, quando o 

processo se inicia novamente. 

FIGURA 1 - CICLO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO 

.[l. 

Planejamento Estrategico 

.[l. 

Objetivos da Unidade 

.[l. 

lndicadores e Padroes de Desempenho 

.[l. 

Acompanhamento dos Resultados 

.[l. 

Avalia9ao Final 

Fonte: Adaptado de Pontes (2002) 

2.2.1 Principios Basicos da Avalia9ao de Desempenho 

Os princ1p1os basicos da avalia9ao de desempenho sao estabelecer os 

resultados a serem alcan9ados, acompanhar o processo de trabalho e fornecer 

feedback constante, explica PONTES (2002). 

FIGURA 2 - AVALIACAO DE DESEMPENHO 

Avalia~ao de Desempenho 

---; ..... 
/ ' / ' I Funciom'irio/ \ 

I colaborador I 
\ I 

' / 

' / ...... _____ ,.. 

Resultados esperados 

Procura verificar o comportamento dos individuos em face dos 

resultados desejados pela empresa 

Fonte: Adaptado de Pontes (2002} 



10 

LUCENA (1992) aponta como princlpios basicos da avalia«;ao de 

desempenho: 

a) A integra«;ao ao processo administrativo da empresa, ao lado da missao, 

objetivos e responsabilidades economicas e sociais; 

b) A premissa de que seu principal colaborador sao as pessoas, pois e 

delas que vern a a«;ao, a criatividade, o desempenho, o uso eficaz dos 

recursos e os resultados positivos; 

c) Os instrumentos de avalia«;ao como ferramentas gerenciais de 

acompanhamento permanente da atua«;ao dos colaboradores. 

Para KOONTZ (1972) e SEGALL (1989) citados por CHIAVENATO (1999), a 

avalia«;ao de desempenho deve trazer beneficios para a empresa e para as 

pessoas, portanto, ela precisa atender a linhas basicas pre-estabelecidas. 

BERGAMINI e BERALDO (1988) acreditam que o contexto organizacional 

podera ser urn fator que influencie positivamente ou nao no sucesso do processo 

de avalia«;ao de desempenho e que a reestrutura«;ao do trabalho a partir dela sera 

mais facilitado, quanto mais saudavel o contexto for. Assim, preparar a organiza«;ao 

para verna avafia«;ao uma oportunidade, e nao como uma amea«;a, permitira que 

os obstaculos sejam removidos gradativamente. 

As institui«;6es de ensino nao devem fugir a esta regra de considerar o 

momento da avalia«;ao como uma oportunidade de rever as praticas pedag6gicas e 

reformula-las, momento este que nao deve ser encarado como urn momento no 

qual o professor sente que corre o risco de perder a posi«;ao que ocupa, mas como 

uma oportunidade de redirecionar sua pratica. 

2.2.2 Processo de Avalia«;ao de Desempenho nas Escolas 

Ao se propor a urn processo de avalia«;ao em escolas e necessario que se 

tenha consciencia de alguns pontos fundamentais. 

0 primeiro deles e o objetivo da avalia«;ao, dos pontos que se deseja avaliar 

e da forma como ela vai ser feita. 
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0 segundo e a questao da veracidade das informac;oes. Segundo enfatiza 

LOBOS (1979) e preciso tomar cuidado com a veracidade das informac;oes 

apresentadas pela avaliac;ao de desempenho. Antes da tomada de decisoes, 

baseada nos resultados das avaliac;oes, e preciso verificar a validade das 

informac;oes. 

No meio escolar, esse e urn ponto de suma importancia, pois a avaliac;ao de 

desempenho do corpo docente nem sempre e feita de forma imparcial pelo aluno, 

embora essa imparciaridade seja desejavel. lnumeras vezes, isto acontece pelo 

fato de o aluno nao simpatizar com o professor, nao tirar notas boas em sua 

materia ou ja ter tido algum problema nas suas aulas. Dessa forma, na hora de 

avaliar, o aluno acredita que tera a oportunidade de mostrar que o desempenho do 

professor nao e satisfat6rio. lsso pode ser verdadeiro, mas sera necessaria que a 

instituic;ao, usando de born senso, verifique nao apenas o momenta da avaliac;ao e 

seus resultados, mas o todo do desempenho desse profissional, para que ele nao 

fique prejudicado pela informac;ao do aluno que foi "contaminada" pelos problemas 

individuais que havia entre ele e o professor. 

0 terceiro diz respeito as diferenc;as individuais inerentes a cada individuo, o 

que acarreta ac;oes nao-homogeneas. 0 respeito as diferenc;as deve ser levado em 

considerac;ao, porque ao propor mudanc;as de ac;ao deve-se pensar se o professor 

pelas suas caracteristicas pessoais apresentara condic;oes de reformular sua 

pratica ap6s receber o feedback da avaliac;ao. BERGAMINI e BERALDO (1988) 

enfatizam que e preciso tentar entender a diferenc;a individual de cada urn em 

relac;ao aos demais. Apontam que essas diferenc;as podem ser ocasionadas por 

variaveis inatas, ou seja, as pessoas ja nascem com caracteristicas que as tornam 

diferentes dos outros ou por variaveis adquiridas, que sao aquelas que surgem a 

partir das vivencias individuais diferenciadas de individuo para individuo, 

acarretando multiplas personalidades. 

A estruturac;ao do sistema de avaliac;ao de desempenho, bern como a sua 

aplicac;ao, deve levar em conta qual desempenho deve ser avaliado, como, porque, 

quando ele sera avaliado e quem serao os sujeitos que farao a avaliac;ao. Nas 

instituic;oes educacionais, direc;ao e coordenac;ao devem pensar nesses criterios de 

avaliac;ao, para que ao receber os resultados tenham em maos urn instrumento que 

permita verificar com certa precisao aquilo que se desejava avaliar e permita que a 

tomada de decis6es leve a ac;oes educacionais mais efetivas e consistentes. 
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2.2.3 Objetivos da Avalia<;ao de Desempenho 

LUCENA ( 1992) enumera como objetivos de urn a avalia<;ao de 

desempenho: 

a) Mensurar o grau de contribui<;ao de cada empregado; 

b) Subsidiar as a<;6es de treinamento e desenvolvimento; 

c) Facilitar o planejamento de a<;6es para corrigir desempenhos; 

d) Subsidiar os processos de promo<;ao, progressao salarial e carreira 

profissional, que utiliza os resultados da avalia<;ao de desempenho; 

e) Possibilitar ao empregado a identifica<;ao e busca dos meios necessarios 

ao auto-desenvolvimento, por meio da sua participa<;ao e conhecimento 

dos resultados da sua avalia<;ao. 

PONTES (2002) completa que os principais objetivos da avalia<;ao de 

desempenho sao: 

a) Tomar dinamico o planejamento da empresa; 

b) Melhorar a comunica<;ao entre os niveis hierarquicos na organiza<;ao, 

criando urn clima de dialogo construtivo e eliminando ansiedade e 

incertezas; 

c) Dar orienta<;ao constante sobre o desempenho das pessoas, buscando 

melhorias; 

d) T ornar claro que os resultados sao conseguidos por meio da atua<;ao de 

todo o corpo empresarial; 

e) Estabelecer urn clima de confian<;a, motiva<;ao e coopera<;ao entre os 

membros das equipes de trabalho. 
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2.2.4 Por Que Avaliar o Desempenho 

Segundo McGREGOR {1972), citado por CHIAVENATO {1999), as 

principais raz6es pela quais as empresas estao preocupadas em avaliar o 

desempenho sao: 

a) Proporcionar urn julgamento sistematico para fundamentar ag6es futuras; 

b) Comunicar aos funcionarios como eles estao desempenhando seu 

trabalho e sabre a necessidade de mudanc;a nas atitudes, habilidades ou 

nos conhecimentos; 

c) Permitir aos funcionarios conhecerem o que os gerentes/diretores/ 

coordenadores pensam a seu respeito. 

Ja para PASCHOALETTO {2002), o desempenho deve ser avaliado, porque 

todo profissional e uma fonte inesgotavel de recursos eo aproveitar esses recursos 

vai depender da interac;ao intelectuallcognitivo/emocional/comportamental e da 

motivac;ao para urn desempenho eficaz e recompensador tanto para aquele que 

esta em determinado cargo, como tambem para a empresa como urn todo. 

Na visao da area de recursos humanos o homem e resultante da 

estruturac;ao de tres fatores: 

a) Saber fazer - constituldo pela capacitac;ao curricular, formac;ao tecnica e 

escolar (know-how), atraves do desenvolvimento dos fatores cognitivos. 

Significando a otimizac;ao dos recursos utilizados para a obtenc;ao de 

resultados; 

b) Saber agir - constituldo pelas habilidades adquiridas e as experiencias 

vividas, atraves do desenvolvimento dos fatores mecEmicos, refletindo no 

individuo como eficacia. Referindo-se a contribuigao dos resultados 

obtidos para a obtenc;ao dos objetivos globais da organizac;ao; 

c) Saber ser- constituido pelo desenvolvimento da capacidade emocionall 

comportamental adquirida pelo individuo ao Iongo da sua vida, refletindo 

no equilibria entre a etica e o moral. E a obtenc;ao de urn mesmo estado 
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final, partindo de diferentes condi<;6es iniciais e por meio distintos 

( equifinalidade ). 

Avaliar o comportamento dos individuos dentro das empresas permite que 

se busquem caminhos satisfat6rios tanto para a empresa, como para aqueles que 

sao avaliados, no sentido de se atingir as metas e os objetivos desejados e ainda 

permitir que se tenha urn dinamismo essencial no cenario contemporaneo de 

mudan<;as constantes. 

2.2.5 0 Que Medir 

Segundo CHIAVENATO (1999), a preocupa<;ao principal das empresas e 

medir, avaliar e controlar o desempenho, os resultados e aspectos que interfiram 

na consecu<;ao dos resultados. 

Chegar aos resultados desejados e importante em qualquer empresa, mas 

naquelas que visam oferecer servi<;os educacionais sua importancia fica 

potencializada, pois se esta oferecendo uma forma<;ao ao individuo, que fara a 

diferen<;a no seu futuro profissional e na sua forma<;ao cidada. Portanto, avaliar o 

desempenho do professor significa ver qual a sua capacidade de fornecer ao outro 

subsidios para uma forma<;ao de excelemcia. Dessa forma<;ao de excelemcia que a 

escola pode oferecer atraves, principalmente, do seu corpo docente dependera o 

sucesso da organiza<;ao no mercado em que atua. Urn acompanhamento 

sistematico e peri6dico do desempenho pode assegurar que os resultados 

esperados sejam garantidos e que os desvios identificados possam ser corrigidos. 

Essa corre<;ao deve sempre ser pensada em termos de reorganiza<;ao do 

trabalho. Nas institui<;6es educacionais ela e essencial, ja que o trabalho 

desenvolvido em sala de aula pelo professor implica em conseqO€mcias nao 

apenas locais, mas no cenario mais amplo da sociedade. 

0 carater politico do processo de reflexao e "autonomiza<;ao" docente 
tambem fica expresso atraves de varios aspectos. [ ... ] pela propria 
consciemcia do professor ao fazer op<;6es. E importante que ao refletir, o 
professor considere as consequencias de seu ensino: 

> Consequencias pessoais - influencia de seu trabalho sobre o auto 
conceito/visao de mundo dos alunos; 

> Consequencias academicas - influencia do seu trabalho sobre o 
desenvolvimento intelectual de seus alunos; 
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~ ConseqOencias sociais e politicas - a opgao por urn trabalho 
comprometido com a manuten~;ao ou transforma~;ao social. 
(CURSO NORMAL SUPERIOR). 

2.2.6 Quem Deve Avaliar o Desempenho 

Para CHIAVENATO (1999) a avalia<;ao de desempenho e urn processo que 

busca a redu<;ao de incerteza. Sua utiliza<;ao visa sempre mostrar ao funcionario o 

que as pessoas pensam sobre o seu trabalho e de que forma ele tern contribuido 

para a organiza<;ao. 

Diferentes empresas terao diferentes alternativas a respeito de quem deve 

avaliar o desempenho dos funcionarios, podendo fazer uso de: 

a) Auto-avalia<;ao do desempenho: cada pessoa e responsavel pelo seu 

desempenho e pela monitora<;ao do mesmo, tendo em vista determinados 

parametros fornecidos pelo supervisor; 

b) Avalia<;ao vertical descendente: o gerente e quem avalia o desempenho 

do subordinado direto; 

c) Avalia<;ao conjunta: o gerente serve como elemento de guia e orienta<;ao, 

fornecendo todos os recursos necessarios e cobra os resultados, enquanto 

o funcionario avalia o seu desempenho em fun<;ao do retorno do gerente; 

d) Avalia<;ao colegiada: a propria equipe de trabalho avalia o desempenho 

de cada uma de seus membros, fornece a<;oes corretivas e define seus 

objetivos e metas a serem alcan<;adas; 

e) Avalia<;ao 360 graus: a avalia<;ao e feita de modo circular por todos os 

elementos que mantem alguma intera<;ao com o avaliado, que recebe 

contribui<;oes a respeito de seu desempenho de multiplas fontes. 

A avalia<;ao de desempenho nao e urn mero processo em que se criam 

instrumentos e se aplicam esses instrumentos. E preciso que os avaliadores sejam 

instruidos de forma que haja uma avalia<;ao com criterios iguais para todos. Se os 

criterios de avalia<;ao forem muito diferentes uns dos outros, os resultados podem 

nao mostrar a realidade. Assumir a responsabilidade pela avalia<;ao significa saber 

exatamente de que forma se devera proceder. 
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Para saber se uma empresa ira atingir suas metas com eficiencia e eficacia, 

e preciso achar meios e modos para medir com precisao o desempenho do 

executivo (KOONTZ, 1974). 

Segundo KOONTZ (1974}, o programa de avaliac;ao deve medir as coisas 

certas: a avaliac;ao precisa ser complementada nao s6 medindo o desempenho na 

realizac;ao dos objetivos e pianos, mas tambem medindo o desempenho do 

funcionario, verificando se este cumpre as func;oes administrativas de 

planejamento, organizac;ao, pessoal, direc;ao e controle, e se mostra eficiencia na 

area de responsabilidade de cada urn. Alem disso, o executivo precisa estar seguro 

de que a estrutura de sua organizac;ao estabelece urn sistema correto de papeis 

(func;oes) e de que esses papeis estao confiados a pessoas capazes, que ele pode 

dirigir e orientar com compreensao e assistencia, seguro de que seus subordinados 

sabem muito bern o que estao fazendo e estao prontos para corrigir desvios e erros 

em relac;ao ao que foi planejado. 

2.2.7 Metodos de Avaliac;ao de Desempenho 

Existem diferentes metodos, que podem ser utilizados para avaliar o 

desempenho, cada urn deles servindo a urn prop6sito definido. Estao mencionados 

abaixo alguns deles. 

Metodo de avalia~ao por escalas graticas - busca avaliar o desempenho 

atraves de fatores e graus de avaliac;ao do desempenho. Utiliza urn formulario de 

dupla entrada, onde as linhas representam os fatores de avaliac;ao, e as colunas 

representam os graus de variac;ao daqueles fatores. Cada fator de avaliac;ao e 

definido com uma descric;ao sumaria e os graus sao definidos normalmente como 

6timo, born, regular, sofrivel e fraco. 

Metodo de avalia~ao por escolha for~ada - avalia o desempenho dos 

individuos por meio de frases descritas em relac;ao as tarefas executadas pelos 

mesmos, atraves de blocos de frases descritas que focalizam determinados 

aspectos do comportamento. 0 avaliador escolhe forc;osamente apenas uma ou 

duas em cada bloco que mais se aplicam ao desempenho do funcionario. 

Metodo de avalia~ao por pesquisa de campo - utiliza a entrevista com o 

chefe, para avaliar, sao entao preenchidos formularies a partir do que se avaliou. 0 

metodo consiste em quatro etapas: entrevista de avaliac;ao inicial, entrevista de 
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analise complementar, planejamento das providencias e acompanhamento 

posterior dos resultados. 

Metodo de avalia~ao por incidentes criticos - baseado nas caracteristicas 

extremas, desempenhos altamente positivos ou altamente negativos, dispensando 

o desempenho normal. Cada fator de avalia<;ao do desempenho e transformado 

em incidente critico ou excepcional, para avaliar os pontos fortes e os pontos 

fracos de cada funcionario. Este metodo baseia-se em uma lista de fatores de 

avalia<;ao a respeito de cada funcionario. Cada urn desses fatores recebe uma 

avalia<;ao quantitativa, como por exemplo: 6timo=5, bom=4, regular=3, sofrivel=2 e 

fraco=1. 

Metodo de atribui~ao de graus - utiliza como referencia tres pessoas do 

grupo de trabalho com desempenho excepcional, regular e born, e usa esse 

desempenho como parametro para classificar os demais colaboradores. 

Metodo de avalia~ao por atividade - a avalia<;ao e feita a partir das 

atividades previstas para cada cargo. 

Metodo de avalia~ao de desempenho por objetivos - sao estabelecidas 

as areas de responsabilidade de cada profissional, assim ele passara a ser 

avaliado a medida que cumpre ou nao suas atribui<;6es. Assim, ele mesmo devera 

se motivar para atingir os objetivos da sua fun<;ao. 

2.2.8 Metodo Utilizado no Projeto - Avalia<;ao 360° 

Embora todos esses metodos apresentados sejam considerados eficazes, o 

metodo escolhido para este projeto foi de avalia<;ao 360°. Trata-se de urn metodo 

moderno de avalia<;ao, pois coloca o avaliado como elemento central do processo. 

0 metodo envolve urn numero maior de pessoas na avalia<;ao, o que 

permite que se tenha simultaneamente diferentes pontos de vista sobre a pessoa 

avaliada. 

A avalia<;ao e feita de modo circular por todos os elementos que mantem 

alguma intera<;ao com o avaliado. Seu pressuposto central e o desenvolvimento da 

competencia das pessoas por retroinforma<;ao de seus pares, superiores, liderados 

e clientes, substituindo a ideia central de metodologias classicas de avalia<;ao, nas 

quais o chefe avalia os seus subordinados. 



FIGURA 3 - ESQUEMA DA AV ALIACAO 360° 
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Fonte: Adaptado a partir de CHIAVENATO (1999); DRUCKER (1954); LOBOS (1979); 
LUCENA (1977) ; MILANI (1988); SALDANHA (1979); ODIORNE (1965); PONTES (2002). 

2.2.8.1 Gestao Educacional - Metoda de avalia9ao 360° 
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Ha muitas decadas atras as institui96es educacionais eram vistas apenas 

como entidades que tinham como objetivo prestar servi9os de educa9ao com 

excelencia. As grandes institui96es educacionais permaneceram com seus 

metodos de atua9ao cristalizados durante muito tempo, os professores 

permaneciam em uma mesma escola por muito tempo e muitas vezes faziam toda 

a sua carreira profissional em uma mesma escola e nao havia grande concorrencia 

entre as escolas. Assim, sobreviveram muitas das escolas consideradas 

tradicionais ao Iongo do tempo. 

Com o passar do tempo, o estudo passou a ser considerado primordial e a 

clientela das escolas foi se ampliando consideravelmente. As escolas tradicionais 

se viram ~mea9adas por inumeras novas escolas que foram abrindo, as escolas 

passaram a ser vistas como empresas altamente rentaveis. 

A partir dessa mudan9a de cenario, foram tambem ocorrendo mudan9as 

dentro das institui96es com a mesma velocidade que ocorriam dentro da 

sociedade, que exigia cada vez mais qualifica9ao para o trabalho. lsto fez com que 

fosse necessaria monitorar mais de perto o trabalho exercido pelos profissionais e 

foram surgindo diversos modelos de avalia9ao. Historicamente, esses modelos 
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tambem foram evoluindo e hoje urn dos metodos mais utilizados e o de avalia9ao 

360°, pela sua possibilidade de englobar os diversos niveis de funcionarios de uma 

empresa. 0 esquema abaixo, mostra de que forma esta avalia9ao circular, permite 

que se tenha uma visao mais ampla de cada urn dos colaboradores das institui96es 

educacionais. Sendo o avaliado o professor, sera possivel que todos aqueles que 

estao em contato com ele, seja fora da sala de aula, ou dentro dela deem sua 

opiniao sobre sua atua9ao, fornecendo urn feedback para reavalia9ao de 

procedimentos. 

FIGURA 4- ESQUEMA DA AVALIACAO 360° EM INSTITUICAO EDUCACIONAL 

Dire~o 
Coordenac;:ao 

Avaliado 

Alunos 
Auto-avalia~o 

2.3 Pratica Pedag6gica Reflexiva 

Os educadores tern resistido ao fato de considerar as escolas como 

empresas e, deste modo, incorporar elementos caracteristicos da estrategia 

administrativa a elas, porem: 

Escolas, empresas, universidades, funda~oes [ ... ] igualmente administram 
pessoas e seus conflitos, buscam maximizar o uso de seus recursos, 
preservar e ampliar o seu patrim6nio, ser reconhecidas como necessarias, 
indicar estrategias de sobrevivencia a Iongo prazo e trabalhar sua imagem 
perante os outros e entre si. (BARBOSA, 2004) 
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As institui96es educacionais, assim como a grande maioria da empresas, 

tern estado, nas ultimas decadas, reformulando suas estrategias de trabalho, para 

se adaptarem a nova realidade escolar voltada para a aprendizagem significativa, 

que possa ser utilizada no Iugar em que o aluno esta como cidadao atuante. lsso 

implica em que a utiliza9ao de estrategias reflexivas deve ser feita sempre com o 

intuito de que o professor elucide sua pratica pedag6gica e torne-se mais coerente, 

desenvolvendo, a partir dai, suas pr6prias teorias sobre o ensino e seus 

determinantes, o que garante uma estreita rela9ao entre teoria e pratica. 0 

professor, assim como profissionais de outras areas, precisa fazer ajustes levando 

em conta que nem sempre aquilo que esta no planejamento chega a ser colocado 

em pratica. Esses ajustes, muitas vezes devem acontecer em urn curto espa9o de 

tempo, pois muitas situa96es exigem uma interven9ao imediata, que nao pode 

demandar muito tempo para ocorrer. (CURSO NORMAL SUPERIOR) 

A avaliayaO de desempenho e urn instrumento por meio do qual e possivel 

se visualizar urn panorama mais amplo da satisfa9ao com o trabalho que e 

realizado dentro das empresas. As tecnicas de trabalho tradicionais, nas quais a 

forma de repassar os conhecimentos e procedimentos dentro de sala de aula eram 

cristalizados, vern sendo abandonadas, bern como a administra9ao voltada apenas 

para o valor educacional tambem e a reflexao administrativa e pedag6gica 

constante tornou-se uma necessidade. 

Toda pratica e reflexiva, no duplo sentido em que seu autor reflete para agir 
e estabelece a posteriori uma rela<;ao reflexiva com a a<;ao realizada. Uma 
parte de nossa vida mental consiste em pensar no que vamos fazer, no que 
fazemos e no que fizemos. Todo ser humano e urn pratico reflexive. lnsiste
se nisso para convidar a uma reflexao mais met6dica que nao seja movida 
apenas por suas motiva<;oes habituais - angustia, preocupa<;ao de 
antecipar, resistencia do real, regulayao ou justificativa da a<;ao -, mas por 
uma vontade de aprender metodicamente com a experiencia e de 
transformar a sua pratica a cada ano.Em todos os casas a pratica reflexiva 
e uma fonte de aprendizagem e de regula<;ao... o exercicio met6dico de 
uma pratica reflexiva poderia tornar-se uma alavanca essencial de 
autoforma<;ao e de inova<;ao e, por conseguinte, de constru<;ao de novas 
competencias e de novas praticas. (PERRENOUD, 2000). 

"A forma9ao do professor necessita de continuidade: e o carc~ter nao 

terminal, inconclusivo do trabalho docente que impoe a necessidade de que o 

professor esteja reorganizando seus saberes continuamente atraves da reflexao." 
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(CURSO NORMAL SUPERIOR). A avaliac;ao de desempenho docente pode assim 

ser o ponto de partida para essa reflexao. 
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Capitulo Ill - A EMPRESA 

3.1 Dados Gerais 

Em 10 de janeiro de 1993 fundou-se, na cidade de Colombo, a Sociedade 

Educacional Aprender, empresa mantenedora do CoiE~gio Aprender, Educac;ao 

lnfantil, Ensino Fundamental e Medio. 

Surgiu do idealismo de dois educadores, que sentiram a necessidade das 

familias moradoras na regiao, carente de pre-escolas, em deixar seus filhos com 

tranqOilidade num estabelecimento onde lhes fossem prestados servic;os 

educacionais de boa qualidade. 

Abrac;ando com muito amor esse ideal, os educadores vern ao Iongo destes 

anos trabalhando com crianc;as e adolescentes, proporcionando condic;oes para o 

desenvolvimento de uma educac;ao bern atual, que melhor prepare os mesmos 

para enfrentarem os desafios da sociedade e para que nela possam interagir, 

aderindo, transformando e participando das mudanc;as como cidadaos conscientes, 

criticos e livres. 

Em fevereiro de 1993, o Colegio iniciou o ano letivo assumindo e 

regularizando perante a SEED a vida escolar de oitenta e cinco alunos oriundos de 

uma escola ja existente na regiao. 

No ano de 1994, o Colegio implantou gradativamente as ultimas series do 

Ensino Fundamental. 

0 Colegio, devido as necessidades da regiao, em termos de ensino 

particular, implantou em 2000 o Ensino Medio. 

Ao Iongo desses anos de trabalho o Colegio tern a visao de que no mundo de 

hoje e do futuro, a ciencia e o desenvolvimento tecnol6gico sao o meio 

fundamental para compreender e transformar a realidade e a sociedade em que o 

ser humano esta inserido. 

A sede do colegio esta situada hoje a Rua Francisco Netto Sobrinho, n°. 377 

em Colombo/PR, Nucleo da Area Metropolitana Norte. Situada a aproximadamente 

1OOm da Rodovia da Uva, local de grande fluxo de veiculos e transportes urbanos. 

0 ponto e estrategico e de facil acesso para moradores de Colombo, Bairro Alto, 

Santa Candida. Boa Vista. Sua pretensao e atingir OS clientes potenciais da regiao, 

sendo sua mantenedora a Sociedade Educacional Aprender SIC Ltda. 
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0 capital social da empresa e de R$ 70.00,00 (Capital de Sociedade 

Particular) e seu faturamento anual bruto e de R$ 1.320,000, 00. 

A empresa tern urn total de 45 funcionarios dentre eles 1 diretor, 

1 vice-diretor, 1 secretaria, 1 supervisor escolar, 1 orientador escolar, 1 auxiliar de 

escrit6rio, 1 tecnico de educa<;ao em informatica, 1 bibliotecaria, 2 auxiliares de 

servi<;os gerais, 3 atendentes de sala e 32 professores. Alem desses profissionais, 

a escola conta tambem com servi<;os terceirizados de assessoria: 

Administrativo-Financeira: e responsavel pela Tesouraria e Controladoria do 

Colegio e seus respectivos fluxos administrativos: setor de patrimonio para 

administrar todos os recursos fisicos e o setor de suprimento e mecanografia para 

atender todas as necessidades didaticas e administrativas do Colegio. 

Recursos Humanos: presta servi<;os de desenvolvimento e administra<;ao de 

pessoal do Colegio. 

Juridico: presta servi<;os e respaldo juridico ao Colegio. 

Tecnologia: da todo suporte tecnico e desenvolvimento ao sistema pedag6gico e 

administrative aos usuarios do Colegio. 

Assessoria Pedag6gica: presta servi<;os de desenvolvimento didatico-pedag6gico 

para o Colegio, por area de conhecimento e por serie de atua<;ao. 

Marketing: presta servi<;os de campanha publicitaria e comunica<;ao do Colegio e 

lhe da toda a sustenta<;ao em seu conceito e imagem. 

0 publico alvo da Prestadora de Servi<;os sao os alunos, Curitibanos e 

Colombenses, com idade entre 18 a 51 anos. Residentes na Regional Matriz enos 

bairros que fazem fronteira direta, que sao: Bairro Alto, Santa Candida, Bacacheri e 

Abranches e Boa Vista, sendo que esses tres ultimos serao onde a empresa 

formara seu segundo anel de divulga<;ao e atua<;ao. A tabela abaixo mostra as 

porcentagens referentes a atua<;ao em cada urn desses bairros. 
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TABELA 1 - LINHAS DE ATUACAO DA EMPRESA 

1a. Linha de Atua~ao 

Colombo 100% 

Bairro Alto 100% 

Santa Candida 100% 

2a. Linha de Atua~ao 

Bacacheri 50% 

Abranches 60% 

Boa Vista 80% 

A sede atual do colegio foi construida pensando-se em oferecer instalac;6es 

modernas e que comportassem todas as necessidades dos niveis de ensino 

atendidos pelo estabelecimento, conforme pode ser visto na tabela abaixo. 

TABELA 2 - BASES FiSICAS DA EMPRESA 

QUANTI DADE SALAS 

01 Sala Direc;ao/Coordenac;ao 
01 Secreta ria 
01 Sala de Professores 

09 Sala de aula 
01 Laborat6rio de Ciemcia 
01 Laborat6rio de Informatica 

01 Biblioteca 
01 Sala de video I bale 
01 Sala de Artes 
01 Sala de Jogos 

01 Patio Coberto 
01 Cancha Poliesportiva 
02 Playground 
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3.2 Diagn6stico do sistema de avalia~ao existente 

Para verificar o sistema de avalia9ao utilizado pelo Colegio Aprender 

Educa9ao lnfantil, Ensino Fundamental e Medio, foi aplicado urn questionario. 

Atraves deste questionario foi possivel fazer o levantamento de alguns 

dados importantes. Nao havia na escola urn sistema de avalia9ao de desempenho 

e o professor era avaliado pelo acompanhamento de seu planejamento. 0 

desempenho em sala de aula, bern como a motiva9ao do professor eram 

avaliados esporadicamente por meio de acompanhamento da coordena9ao, 

atraves de visitas a sala de aula. A verifica9ao de que o desempenho profissional 

esperado e os objetivos propostos pela escola nao estavam sendo satisfat6rios, 

eram percebidos a partir das reclama96es dos pais e dos alunos e das 

observa96es feitas pela coordena9ao. 



26 

Capitulo IV- PROPOSTA 

4.1 Sistema de avalia~ao proposto 

Segue abaixo o sistema de avalia<;ao proposto, com as normas, 

procedimentos e tecnicas que foram adotados: 

FIGURA 5- SISTEMA DE AVALIACAO DE DESEMPENHO 
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ETAPA I - Planejamento junto a direc;ao 

1) Reunioes com a direc;ao; 

2) Calendario de planejamento e das avaliac;oes: 

3) Mapeamento dos aspectos que se quer avaliar; 

4) Diagn6stico - levantamento dos metodos de avaliac;ao utilizados pela escola ate 

o momenta. 

5) lnicio do desenvolvimento do software; 

TABELA 3 - CALENDARIO ANUAL 

MESES 13 SEMANA 2 3 SEMANA 3 3 SEMANA 4 3 SEMANA 

ETAPA Reuni5es com a Reuni5es com a Diagn6stico anterior a Desenvolvimento de 

I dire9ao dire9ao aplica~o da avalia9ao software por equipe 

especializada 

ETAPA Reuni5es com a dire~o/ Reuni5es com a Recebimento relat6rio da Desenvolvimento de 

II coordena9ao dire9ao/ coordena~o dire9ao/ coordena9ao com software por equipe 

sugestao de itens para a especializada 

avalia~o 

ETAPA Desenvolvimento dos Desenvolvimento de Divulga~o dos objetivos de Divulga~o das datas de 

Ill instrumentos de software por equipe implanta9ao da avalia~o avalia9ao e treinamento 

avalia9ao especializada 

ETAPA Preparo das c6pias Avalia9ao 

IV dire9ao/coordena9ao 

ETAPA Preparo das c6pias Avalia9ao aluno 

v 

ETAPA Preparo das c6pias Auto-avalia9ao Levantamento dos 

VI professor resultados finais 

ETAPA Tabula9ao e analise Preparo de relat6rio Divulga9ao dos 

VII dos dados resultados fin a is 
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ETAPA Reunioes Reunioes 

VIII professor/coordena9§o professor/dire9ao 

ETAPA 

IX Plano de a96es futuras 

ET APA II - Planejamento junto a dire~ao/coordena~ao 

1) Reuniao com dire~ao e coordena~ao; 

2) Planejamento dos instrumentos de avalia~ao; 

3) Desenvolvimento do software, ja levando em conta os itens que a escola deseja 

avaliar; 

ETAPA Ill- Desenvolvimento dos instrumentos de avalia~ao. 

1) Desenvolvimento do software especifico para os itens que a escola deseja 

avaliar; 

2) Desenvolvimento dos formularios da dire~ao/coordena~ao, alunos e da 

auto-avalia~ao e esclarecimentos sobre os objetivos do processo de implanta~ao 

do projeto que visa a avalia~ao: 

Profess ores 

Apresenta~ao da avalia~ao para os professores, para que ficasse claro o 

objetivo da mesma e para que a equipe de professores sentisse que era uma 

avalia~ao seria e etica com a (mica finalidade de melhorar os servi~os prestados e 

nao como instrumento de puni~ao. A partir da analise e interpreta~ao dos registros 

sobre a avalia~ao, os professores irao buscar novos caminhos para ensinar e por 

meio da pratica reflexiva, os educadores experimentam urn continuo crescimento 

profissional ao aprenderem em conjunto. 
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Alunos 

Apresentagao dos objetivos do projeto buscando fazer o aluno compreender 

a finalidade do mesmo com clareza, para que a avaliagao fosse etica, sem o 

sentido punitivo. 

3) Divulgagao das datas a ser realizado o processo de avaliagao; 

4) Treinamento dos envolvidos no processo de avaliagao, para estabelecer normas 

padronizadas a serem seguidas nas etapas de avaliagao da diregao/coordenagao, 

professores e alunos. 

ETAPA IV- Avalia~ao dire~ao/coordena~ao 

1) Preparo das c6pias; 

2) Avaliagao diregao/coordenagao. 

Aplica~ao da Avalia~ao para dire~ao/coordena~ao 

Em dias determinados previamente, foi feita a avaliagao pela diregao e 

coordenagao escolar do corpo docente. Foram entregues os formularies, que 

seriam preenchidos, ao diretor e a coordenadora pedag6gica que teriam dois dias 

para preenche-lo. Este preenchimento foi individual, nao havendo discussao nem 

interferencia da opiniao de urn sobre a outra. 

ETAPA V- Avalia~ao aluno 

1) Preparo das c6pias; 

2) Avaliagao aluno. 
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Aplica~ao da Avalia~ao para os alunos 

Durante dia previamente determinado, foram entregues na sala de aula os 

formularios do aluno, que deveriam ser preenchidos durante uma aula por cada 

aluno. 0 aluno que estava avaliando nao se identificou. Ap6s o preenchimento dos 

formularios, eles foram colocados em envelope contendo os nomes dos 

respectivos professores avaliados. No dia da avaliac;ao, nenhum professor avaliado 

estava dentro da sala de aula, direc;ao e coordenac;ao estavam presentes. 

As series abaixo foram escolhidas para avaliac;ao dos professores de 

Portugues, Matematica, Ciencias, Geografia e Hist6ria. Os alunos da sa serie nao 

participaram da avaliac;ao. 

TABELA 4- TURMAS PARTICIPANTES DA AVALIA<;AO 

SERlE QUANTIDADE DE 
ALUNOS 

sa. serie 13 
6a. serie 09 
ya_ serie 10 
TOTAL 32 alunos 

TABELA 5- DOCENTES PARTICIPANTES DA AVALIA<;AO 
sa A 7a SERIES 

FUNCAO QUANTIDADE 
Professor Ungua Portuguesa 01 
Professor Matematica 01 
Professora Ciencias 01 
Professor Geografia 01 
Professor Hist6ria 01 

ETAPA VI- Auto-avalia~ao do professor 

1) Preparo das c6pias; 

2) Auto-avaliac;ao do professor. 
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Aplica~ao da Auto-avalia~ao 

0 professor recebeu o formulario em data determinada com o objetivo de 

fazer a sua auto-avaliac;ao e teve dois dias para preenche-lo. 

levantamento dos resultados 

Ap6s o recebimento de todos os formularies preenchidos iniciou-se a analise 

dos dados por grupo de avaliac;oes: direc;ao/coordenac;ao, alunos, auto-avaliac;ao. 

ETAPA VII- Tabula~ao e analise dos dados 

Os resultados foram colocados pelo sistema computacional em graficos 

individuais e tambem foi feito urn relat6rio individual para cada professor. 

Analise dos Dados 

Ap6s o levantamento dos dados e tabulac;ao foi feita uma analise dos 

mesmos, visando a definic;ao do que seria colocado no relat6rio. Foram entregues 

relat6rios a direc;ao e coordenac;ao e ao professor. 

ETAPA VIII - Feedback 

1) Reunioes professor/coordenac;ao; 

2) Reunioes professor/direc;ao 

Em entrevista individual o professor teve a oportunidade de conversar com a 

direc;ao/coordenac;ao sobre o relat6rio, que trazia os resultados de seu 

desempenho individual. Foram abordados os varios resultados e apontadas . 

algumas sugestoes para que o professor pudesse melhorar os pontos 

considerados deficientes e redirecionar seu desempenho pedag6gico. 
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Foram tambem realizadas reunioes conjuntas diregao/coordenagao e, 

posteriormente, reunioes diregao/coordenagao e professores, para definir urn plano 

de agoes futuras. 

ETAPA IX - Plano de A~ao 

0 plano de agao visou estabelecer medidas individuais a serem adotadas 

por cada membro do corpo docente, como objetivo de reestruturar sua pratica, a 

fim de melhorar os aspectos considerados deficientes em sua pratica diaria. 

4.1.1 Plano de lmplantagao 

A implantagao do projeto de avaliagao de desempenho se deu atraves das 

etapas de troca de informagoes e detalhamento dos objetivos a serem atingidos 

com a implantagao do sistema de diagn6stico, de elaboragao do formulario, de 

coleta de dados, avaliagao e controle dos resultados. A implantagao e 

monitoramento foram realizados pela diregao/coordenagao, na forma de controle 

da efetividade e transparemcia em cada uma das etapas. 

Para implantagao do projeto os recursos humanos necessarios foram 

profissional especializado no preparo de instrumento de avaliagao, secretaria, 

diregao e coordenador. As instalagoes utilizadas foram a sala de informatica, as 

salas de aulas e salas para avaliagao e controle dos dados e para retroinformagao. 

Os recursos materiais utilizados foram papel e computador para a digitagao dos 

formularios e tabulagao dos dados e a criagao de urn sistema de computador para 

tabulagao e analise dos dados; os recursos financeiros necessarios foram de R$ 

2.000,00 (dois mil reais). 

4. 1.2 Resultados Esperados 

A partir da implantagao o que se pretendia era identificar aspectos 

satisfat6rios em relagao a pratica docente e problemas que deviam ser resolvidos 

atraves da redefinigao e reorientagao das praticas pedag6gicas, permitindo assim 

urn desenvolvimento constante e consciente do professor e urn controle mais eficaz 

da diregao/coordenagao. Como a escola nao possuia nenhum instrumento de 
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avaliagao conforme ficou confirmado no questionario de diagn6stico, o que se 

buscava eram resultados mais precisos do que os obtidos anteriormente a 

aplica<;ao da avalia<;ao de desempenho. 

4.1.3 Riscos 

TABELA 6 RISCOS OU PROBLEMAS ESPERADOS E MEDIDAS 

PREVENTIVAS/CORRETIVAS 

Dissonancia entre as praticas didaticas do Reorienta~ao das praticas pedag6gicas 
professor e aquilo que o aluno considera atraente 

dentro de sala de aula 

Problemas de comunicat;ao entre alunos/ professores Abertura de urn canal mais dinamico e eficiente para 
e professores/ diret;ao/coordenat;ao cada urn desses p61os, por meio da criat;ao de 

reunioes informais 

Resistencia do professor em redirecionar a Sucessivos contatos no sentido de conscientizar da 
sua pratica necessidade de mudant;a para o sucesso da empresa 

como urn todo; 
Possibilidade de freqiientar cursos, seminaries e 

palestras 

4.2 Avalia~ao de Desempenho do Professor 

A proposta feita para avaliagao de desempenho dos professores, baseou-se 

no sistema 360°, para que se tivesse uma visao mais ampla do trabalho do 

professor. A proposta era uma visao circular e nao aquela utilizada em muitas 

instituig6es de ensino, nas quais apenas o aluno e chamado a avaliar o professor. 

Assim, fizeram parte da avaliagao urn grupo de alunos previamente escolhidos 

pertencentes as turmas de sa. 6a e 7a series, a diregao, a coordenagao e 0 proprio 

professor participou atraves de uma auto-avalia<;ao. 

Os resultados obtidos foram colocados em tabelas do software (anexo 1) e 

transformados em planilhas, para tabulagao dos dados e convertidos nos graficos 

apresentados abaixo, com comentarios gerais sobre o que foi possfvel verificar por 

meio do instrumento de avaliagao de desempenho. 
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0 questionario buscou avaliar os professores de Portugues, Matematica, 

Ciencias, Hist6ria e Geografia, os quais lecionavam em todas as series que 

participaram da avalia9ao. 

4.2.1 Avalia9ao de Desempenho do Professor pelo Aluno 

Formulario de Avalia~ao Docente -AI uno 

0 preenchimento do seguinte formulario tern como objetivo a avalia9ao de diversos 
aspectos referentes a pratica docente dos professores de cada disciplina. Para avaliar o 
professor utilize em suas respostas os criterios: sempre, quase sempre, quase nunca ou 
nunca, escrevendo urn deles abaixo da pergunta. 

Ao preenche-lo, procure de forma imparcial avaliar o professor, para que, ao 

receber os resultados nele contidos, ele possa reavaliar a sua pratica pedag6gica. 

NOME DO PROFESSOR: 

DISCI PUNA: 

1) Demonstra preocupac;:ao com a pontualidade ao entrar e sair da sala de aula? 

2) Tem um bom relacionamento com os alunos? 

3) Mantem a disciplina na sala de forma que possa acontecer o processo de ensino/aprendizagem? 

4) Esclarece as duvidas sempre que questionado? 

5) E atencioso quando questionado em classe? 

6) Distribui o tempo de aula de forma adequada em explicac;:ao e exercicios de fixac;:ao? 

7) Encaminha tarefa para casa dosando de acordo com o conteudo explicado? 

8) Propoe avaliac;:oes de acordo com o conteudo explicado em classe? 

Quais dos recursos abaixo sao utilizados pelo professor? 

{ ) livros { ) filmes { ) multimidia 

{ ) jogos ( ) palestras { ) material impressa 

{ ) visitas e passeios 

Atribua ao professor uma nota de 0 a 10 para o desempenho geral de suas func;:oes: 

LJ 
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GRAFICOS 1/2- AVALIACAO DO PROFESSOR DE PORTUGUES 
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TABELA 7- RECURSOS PEDAGOGICOS- PORTUGUES 

Livros 
Multimidia 
Visitas e passeios 
Filmes 
Jogos 
Palestras 
Material lmpresso 

sa serie 6a serie 7a serie I 
X X X I 

X I 

X X 
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De forma geral, os alunos consideram excelente o desempenho do 

professor de Portugues em rela~ao a pontualidade, ao esclarecimento de duvidas, 

tarefas e avalia~oes. Em rela~ao a distribui~ao do tempo de aula e disciplina houve 

uma tendencia dos alunos de atribuir os criterios sempre e quase sempre, 

demonstrando haver resultados positivos em rela~ao a esses itens tambem. As 

medias obtidas por esse professor nas respectivas turmas foram 8.4, 8.3 e 8.7, 

confirmando que seu desempenho durante as aulas foi muito born. Os recursos 

utilizados pelo professor foram os mesmos na sa e 6a series e na 7a serie alem dos 

livros, eram utilizados tambem os recursos de multimidia. 



GRAFICOS 3/4- AVALIACAO DO PROFESSOR DE MATEMATICA 
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TABELA 8- RECURSOS PEDAGOGICOS- MATEMATICA 

sa serie 6a serie ?· serie I 
Livros 
Multimidia X I 

I Visitas e passeios 
Filmes i 

I 
Jogos X X X 

I 

Palestras 
Material Impressa 
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Os graficos demonstram que esse professor apresentou problemas em 

rela9ao a pontualidade e na questao relativa a distribui9ao do tempo de aula entre 

exercicios e explica9ao. Nas demais perguntas o seu desempenho mostrou ser 

satisfat6rio, sendo atribuidos os criterios sempre e quase sempre. As medias 

obtidas foram respectivamente 8.1, 8.3, 8.1. Quanta aos recursos utilizados, 

percebeu-se que sao diversificados nas tres series. 
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GRAFICOS 5/6- AVALIACAO DA PROFESSORA DE CIENCIAS 
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TABELA 9- RECURSOS PEDAGOGICOS- CIENCIAS 

Livros 
Multimfdia 
Visitas e passeios 
Filmes 
Jogos 
Palestras 
Materiallmpresso 

sa serie 6a serie 

X X 

X 

X 
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Demonstrou excelente desempenho em rela9ao as tarefas e avalia96es. Nos 

itens referentes as duvidas dos alunos, ser atenciosa e distribui9ao adequada dos 

exercicios houve uma oscila9ao entre os sempre e quase sempre, porem com uma 

elevada diminui9ao dos alunos que consideravam o desempenho satisfat6rio. Nos 

itens pontualidade e relacionamento as respostas tambem se dividiram entre 

sempre e quase sempre. No item referente a disciplina os resultados aparecem 

como dubios, uma vez que as respostas se dividiram entre quase sempre e quase 

nunca, nao sendo possivel avaliar este item de forma precisa, havia controversias 

em relayaO ao item. As medias atribuidas a professora foram respectivamente 7 .6, 

7.7 e 8.1. Os recursos utilizados pela professora eram multimidia e jogos na sa 
serie e multimidia e material impresso na 63 e 73 series. 



GRAFICOS 7/8- AVALIACAO DO PROFESSOR DE HISTORIA 
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TABELA 10- RECURSOS PEDAGOGICOS- HISTORIA 

sa serie 6a serie 7• serie I 
Livros 
Multimldia 
Visitas e passeios X X I 
Filmes X X X I 
Jogos I 
Palestras I Material Impressa X 
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0 professor de Hist6ria apresentou resultados positivos em relac;ao as 

avaliac;oes, que urn grande numero de alunos considerou adequadas ao conteudo 

explicado. Foram tambem positivos os resultados obtidos em relac;ao a distribuic;ao 

do tempo de aula, mostrando que ele faz urn born uso do tempo. 0 relacionamento 

foi considerado born. Em relac;ao aos itens pontualidade, disciplina e atenc;ao com 

o aluno as respostas foram em grande parte quase nunca ou nunca. No 

esclarecimento de duvidas, o resultado nao se mostrou preciso, pois grande parte 

dos alunos atribui o criteria quase sempre e outros atribufram o criteria quase 

nunca ou nunca. Em relac;ao ao item tarefa de casa, urn elevado numero de alunos 

respondeu que ele quase nunca mandava tarefas para casa ou quase nunca. A 

media obtida pelo professor nas respectivas series foram 4.7, 6.1, 6.9. Os recursos 

utilizados pelo professor eram visitas e passeios (Sa e 5a series) e filmes e material 

impressa (7a serie). 



GRAFICOS 9/10- AVALIACAO DA PROFESSORA DE GEOGRAFIA 
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TABELA 11 - RECURSOS PEDAGOGICOS - GEOGRAFIA 

sa serie ea serie 7a serie I 
Livros t 

Multimfdia I 
Visitas e passeios 
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Filmes X X 
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Palestras ~ Materiallmpresso X X 
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Por meio dos graficos e possivel verificar que em rela9ao aos itens 

esclarecimento de duvidas e avalia96es o desempenho se mostrou eficiente. Em 

rela9ao a pontualidade 27 alunos consideraram que ela consegue ser pontual. No 

item relacionamento os resultados oscilaram entre sempre e quase sempre. 0 item 

disciplina apresentou resultados que demonstraram haver diferentes visoes, houve 

uma varia9ao maior de resultados. 0 item sabre aten9ao com os alunos dividiu os 

alunos entre o sempre e o quase sempre. 0 item distribui9ao do tempo de aula foi 

o que obteve resultados mais positives. 0 item relative as tarefas de casa, tambem 

mostrou uma grande varia9ao, com as repostas indo de quase sempre ate o quase 

nunca. As medias obtidas foram respectivamente 8.0, 8.1, 6.9. Os recursos 

utilizados eram materiais impresses nas tres series e filmes na 5a e 7a series. 

GRAFICO 11 - DESEMPENHO GERAL DOS PROFESSORES 

Compara~ao de desempenho a partir das 
notas obtidas em cada serie 

Marlene 

Jorge 

Heloisa 

Paulo 

Joao 

0 2 4 6 8 10 

• 7a serie 

• ea serie 

sa serie 

0 grafico acima mostra uma compara9ao de resultados de todos os 

professores, nas tres series avaliadas. Os melhores resultados foram obtidos pelo 

professor Joao de Portugues, seguido pelo professor Paulo de Matematica, pela 

professora Heloisa de Ciencias, Jorge de Hist6ria e Marlene ·de Geografia. 0 

resultados dos professores de Portugues e Matematica mostrou ser praticamente 

igual nas tres turmas. A professora Heloisa de Ciencias teve uma pequena 

oscila9ao nos resultados comparatives das tres turmas assim como tambem 
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aconteceu com a professora Marlene de Geografia. Os resultados do professor 

Jorge de Hist6ria mostraram uma discrepancia na 5° e 6° series em relagao aos 

resultados da 7° serie, que foram melhores. 
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4.2.2 Avaliac;ao de Desempenho do Professor pela Direc;ao/Coordenac;ao 

Formulario de Avaliacao Docente - Direcao e Coordenacao 

0 preenchimento do seguinte formulario tern como objetivo a avaliac;ao de diversos 

aspectos referentes a pratica docente dos professores de cada disciplina. Para avaliar o 

professor utilize em suas respostas os criterios: sempre, quase sempre, quase nunca ou 

nunca, escrevendo urn deles abaixo da pergunta. 

NOME DO PROFESSOR: 

DISCI PUNA: 

1) E pontual? 

2) Permite urn born relacionamento entre aluno e professor nao fazendo uso do 

autoritarismo em classe? 

3) Mantem a disciplina em sala de aula de forma que possa acontecer o processo de 

ensino/aprendizagem? 

4) Apresenta conhecimento suficiente para esclarecer os questionamentos dos alunos? 

5) Atende as necessidades individuais solicitadas pelos alunos com atenc;ao? 

6)Distribui o tempo de aula de forma adequada em explicac;ao e exercicios de fixac;ao? 

7) Encaminha tarefa de casa dosando de acordo com o conteudo explicado? 

8) Propoe avaliac;oes de acordo com o planejamento? 

Atribua ao professor uma nota de 0 a 10 para o desempenho geral de suas func;oes: 

D 
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4.2.3 Resultados da Avalia9ao feita pela Dire9ao 

TABELA 12- RESULTADOS DA AVALIACAO DA DIRECAO 

Perguntas Portugues Matematica Ciencias Hist6ria Geografia 

«'<'<" -v ,.,u_,..-.~ >>< 

1 s s s aN s 

2 s s as N as 

= 

3 s s as s N 

4 s as s s s 

""' •(·~·v:v.<.:.:.>:'-"<«v:.:,vw. 

5 s s as aN s 

6 s s s aN as 

·"""""'""' ~ 

7 as as as N aN 

8 s as s as s 

~""'""<' ... "''" ~-

NOT AS 9.0 8.5 7.0 5.0 6.5 

.......... -,. -.-. , .............. ·"- ..... .., -.--. ......,_ . ...,_..,._.....,. -

4.2.4 Resultados da Avalia9ao feita pela Coordena9ao 

TABELA 13 - RESULT ADOS DA AV ALIACAO DA COORDENACAO 
.;..,.""""....;...+'""' '''"' N:"""'·.;.· 

Perguntas Portugues Matematica Ciencias Hist6ria Geografia 

1 s s s QN QS 

k ~ «· '? <-vv """""'"-"" VN' ~~ 

2 s s as N s 

"" w. .,_., 
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<«'««<·"< N ..-..-~<- " '""¥<' , .. .-.«,;..,<dV<'<' = 

3 s s QS s N 

( '"""".'<'«.:< .,_ •<•.n•>'< '"<'<I' 

4 s QS s s s 

5 s s QS N s 
:VH-'«.«.""""' ~ 

6 s s s QN QS 

-- -~ -
7 QS QS QS QN QN 

8 s QS s SQ s 

NOT AS 9.5 8.5 l 7.5 4.5 6.0 

....,.,... ..... , .,.,.,.,.""'"""'-"-.. ····""''" .v. .. v.v ..... v""' .... .,.... ... ,, '" " '""·""'"' •'- -

As avaliac;oes feitas pela direc;ao e coordenac;ao demonstram que os 

professores de Portugues, Matematica e Ciencias sao pontuais e tern um born 

relacionamento com os alunos, mantendo a disciplina em sala de aula propiciando 

um born clima para o processo de ensino aprendizagem, sao atenciosos e tern 

conhecimentos aprofundados sobre o conteudo a ponto de esclarecer todas as 

duvidas dos alunos, encaminham tarefa para casa de acordo com o conteudo 

explicado em casa, dosando de forma adequada para que o aluno nao fique 

sobrecarregado, suas avaliac;oes sao de acordo com o conteudo planejado. 

Os professores de Hist6ria e Geografia ja se mostravam mais desmotivados 

e com um comportamento profissional prejudicado, tendo dificuldades para 

distribuir o tempo em classe e para encaminhar a tarefa de casa. 
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4.2.5 Resultados da Auto-avalia9ao dos Professores 

Formulario de Avalia~ao Docente - Professor/Auto-avalia~ao 

0 preenchimento do seguinte formulario tern como objetivo a avalia9ao de diversos 

aspectos referentes a sua pratica pedag6gica, use como resposta os criterios: sim ou nao, 

fazendo comentarios se achar necessaria: 

NOME DO PROFESSOR: 

DISCI PUNA: 

1) Cons ide ra-se pontual? 

2} Tern born relacionamento com os alunos? 

3) Mantem a disciplina nasala de forma que possa acontecer o processo de 

ensino/aprendizagem? 

4) Esclarece as duvidas sempre que questionado? 

5) Procura ser sempre atencioso quando questionado em classe? 

6) Distribui o tempo de aula de forma adequada em explica9ao e exerdcios de fixa9ao? 

7) Encaminha tarefa para casa dosando de acordo com o conteudo explicado? 

8) Propoe avalia96es de acordo com o conteudo explicado em classe? 

Atribua ao seu desempenho como professor uma nota de 0 a 10: 

LJ 
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TABELA 14 - RESULTADOS DA AUTO-AVALIACAO DO PROFESSOR 

Perguntas Portugues Matematica Ciencias Hist6ria Geografia 

- ....,... ............ .,... .., .... ,.,.,..,.,,... .... ..,_.""'...,.. """'"'h>~~-.... ,.,.__.~. 

1 s s QS QS s 
w ........ 

2 s s QS QN QN 

"" .., ....... ~ ....... "'"' _.. . .., ...... w, ;.- ,.._ ......... .....,.. .... ._ ... ..., 

3 s s s s s 

4 s s s s s 

5 s s QS QN QS 

:«'1-,, .. ··;.;.m. .;;+a' 

6 s s s QN QS 

NOT AS 8.0 8.5 7.5 7.0 7.0 

w.'<>N <<'-"•vn.~a,......._ · <.-.w. ·<.w••• "-

A auto-avalia<;ao feita pelos professores demonstrou bastante maturidade 

profissional no sentido de assumir os pontos em que consideravam nao estar bern. 

Foi bastante debatido com os professores antes da avalia<;ao, que ao responder 

buscasse ser o mais fiel possivel a realidade e aos problemas enfrentados, para 

que se pudesse estabelecer um quadro geral da situa<;ao, que levasse em conta 

todas as partes envolvidas. 

4.2.6 Resultados comparativos gerais do desempenho de cada professor 

Para a tabula<;ao dos resultados comparativos gerais foram convertidos para 

numeros os criterios de avalia<;ao, sendo utilizados para QS - quase sempre (3) 

S- sempre (2), QN- quase nunca (1) eN- nunca (0) 
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0 grafico 12 mostra que a avaliagao geral do professor de Portugues foi 

bastante satisfat6ria na maioria dos itens. No entanto, no item tarefa de casa, tanto 

a diregao, quanto a coordenagao, consideraram que ele nao cumpria a norma 

estabelecida de sempre mandar tarefas para casa. Na avaliagao feita pelos alunos, 

o item distribuigao do tempo de aula em explicagao e exercfcios foi o unico 

considerado nao satisfat6rio. 

GRAFICO 13- DESEMPENHO COMPARATIVO GERAL- MATEMATICA 
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No grafico 13 e possfvel perceber que a avaliagao geral do professor de 

Matematica feita pela diregao e coordenagao aponta urn desempenho deficiente 

nos itens esclarecimento de duvidas, tarefa de casa e avaliagoes. A avaliagao feita 

pelos alunos aponta deficiencias nos itens pontualidade e na distribuigao do tempo 
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de aula entre explica<;ao e exercicios. Nos demais itens seu desempenho mostrou 

ser satisfat6rio sob o ponto de vista dos quatro grupos de avaliadores. 

GRAFICO 14- DESEMPENHO COMPARATIVO GERAL- CIENCIAS 
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Por meio do grafico 14 percebe-se que havia deficiencias do professor sob o 

ponto de vista da dire<;ao e da coordena<;ao nos itens relacionamento, disciplina, 

aten<;ao ao aluno e tarefa de casa. Os alunos apontaram deficiencias nos itens 

disciplina e distribui<;ao do tempo de aula. Na auto-avalia<;ao os itens em que se 

notou um desempenho menos satisfat6rio foram pontualidade, aten<;ao dada ao 

aluno em sala de aula, relacionamento e tarefa de casa. 

GRAFICO 15- DESEMPENHO COMPARATIVO GERAL- HISTORIA 
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0 grafico 15 apresenta os resultados gerais do professor de Hist6ria. Os 

itens pontualidade, relacionamento, distribui<;ao do tempo de aula, tarefa foram 

apontados pela dire<;ao e coordena<;ao como bastante deficientes. Os alunos 

apontaram apenas o item avalia<;6es como bastante satisfat6rio, seguido dos itens 
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relacionamento e distribuigao do tempo de aula, nos demais itens o desempenho 

foi considerado fraco. A auto-avaliagao deste professor mostrou que, conforme ja 

havia side apontado tambem pela diregao e coordenagao, os itens relacionamento 

e disciplina eram considerados satisfat6rios, embora isto nao tenha side 

confirmado pelos resultados apresentados pelos alunos. No item pontualidade 

tambem ha uma divergencia de opinioes entre o resultado apresentado pelo 

professor e os resultados apresentados pela diregao, coordenagao e alunos. Nos 

demais itens o proprio professor considerou seu desempenho fraco. 

GRAFICO 16- DESEMPENHO COMPARATIVO GERAL- GEOGRAFIA 
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0 grafico 16 aponta os resultados gerais obtidos pela professora de 

Geografia. Observa-se que ha consenso em relagao a alguns itens, mas uma 

grande divergencia de opiniao em relagao a outros itens, nos diferentes grupos 

avaliadores. Os grupos mostraram consenso somente em relagao ao desempenho 

positive do item esclarecimento de duvidas. Ainda houve consenso entre a diregao, 

auto-avaliagao e alunos nos resultados relatives a pontualidade, o que nao foi 

confirmado pelos resultados da coordenagao. Nos itens referentes ao 

relacionamento, atengao ao aluno, distribuigao do tempo de aula e tarefas de casa 

os resultados obtidos na diregao e coordenagao sao os mesmos. Coincide a 

avaliagao dos itens da diregao e coordenagao referentes a atengao ao aluno e 

tarefa de casa com os resultados da auto-avaliagao e o dos alunos. Os resultados 

obtidos pela auto-avaliagao e pelos alunos no item distribuigao do tempo de aula e 

avaliagao mostraram ser completamente diferentes. 
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GRAFICO 17 - DESEMPENHO COMPARATIVO GERAL DE TODOS OS 
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0 grafico 17 mostra os resultados comparatives obtidos a partir das notas 

atribuidas a cada professor pela diregao, coordenagao, auto-avaliagao e pelos 

alunos. 

Os resultados da diregao e coordenagao sao similares, sendo o professor 

que apresenta melhores resultados o professor Joao de Portugues, seguido pelo 

professor Paulo de Matematica, Heloisa de Ciencias, Marlene de Geografia e Jorge 

de Hist6ria. 

Na auto-avaliagao os resultados se apresentaram de forma diferente dos da 

diregao e coordenagao. 0 professor que apresentou melhores resultados foi o de 

Matematica, seguido pelos professores de Portugues, Ciencias e pelos de Hist6ria 

e Geografia, que apresentaram resultados iguais. 

No grafico referente aos resultados obtidos atraves dos alunos, os 

professores _ de Portugues, Matematica e Ciencias estao nas tres primeiras 

colocagoes, seguidos da professora de Geografia e do professor de Hist6ria. 
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0 conjunto de graficos apresentado acima mostra os resultados obtidos 

pelos professores individualmente e os resultados comparativos. Para obter estes 

resultados os criterios quase sempre, sempre, quase nunca ou nunca, foram 

convertidos em numeros, conforme foi exposto acima. 

0 sistema de planilhas apresentado abaixo, demonstra os resultados gerais 

obtidos pelos professores em relagao aos itens analisados pela avaliagao de 

desempenho. A planilha 1 apresenta a somat6ria e as medias de cada urn deles. 

Na planilha 2, foi atribuido urn peso a cada grupo avaliador, levando a urn total, que 

tornou possivel verificar o desempenho de cada professor em cada grupo de forma 

numerica. 

PLANilHA 1 - DESEMPENHO COMPARATIVO GERAL DOS PROFESSORES 

JoCio Paulo Helofsa Marlene Jorge somat6ria media 

Pontualidade 3 2,65 2,85 2,65 1.15 12,3 2.46 

Relacionamento 3 3 2,35 2,2 1.35 11,9 2,38 

Discipline 3 3 2,15 2,5 2,3 12,95 2,59 

Esclarecimento de 3 2,5 3 3 2,3 13,8 2.76 
duvidas 
Atenc;;ao do aluno 3 3 2,35 1.8 1 11.15 2,23 

Distribuic;;Cio do tempo 2,65 2,65 2,65 2,35 1.35 11.65 2,33 

Tarefa de Casa 2,5 2,5 2,5 1.85 1 10,35 2,07 

Avaliac;;_oes 3 2,5 3 2.4 2,05 12,95 2,59 

PLANILHA 2 - DESEMPENHO COMPARATIVO DOS PROFESSORES EM CADA 

GRUPO AVALIADOR 

Crih~rio adotado para elaborac;ao dos calculos 

Pesos 

Direc;ao 0,15 

Coordenac;ao 0,35 

Auto Avaliac;ao 0,15 

Alunos 0,35 

Total 100 
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PROFESSOR JOAO Direc;oo Coordenac;oo Auto Avaliac;oo Alunos Total 
(0, 15} (0,35) (0, 15) (0,35} 

Pontualidade 0,45 1,05 0,45 1,05 3 

Relacionamento 0,45 1,05 0,45 1,05 3 

Discipline 0,45 1,05 0,45 1,05 3 

Esclarecimento de 0,45 1,05 0,45 1,05 3 
duvidas 
Atenc;oo do aluno 0,45 1,05 0,45 1,05 3 

~ 

Distribuic;oo do tempo 0,45 1,05 0,45 0,7 2,65 

Tarefa de Casa 0,3 0,7 0,45 1,05 2,5 

Avaliac;oes 0,45 1,05 0,45 1,05 3 

PROFESSOR PAULO 

Direc;oo Coordenac;oo Auto Avaliac;oo Alunos Total 
(0, 15} (0,35} (0, 15) (0,35} 

Pontualidade 0,45 1,05 0,45 0,7 2,65 

Relacionamento 0,45 1,05 0,45 1,05 3 

Discipline 0,45 1,05 0,45 1,05 3 

Esclarecimento de 0,3 0,7 0,45 1,05 2,5 
duvidas 
Atenc;oo do aluno 0,45 1,05 0,45 1,05 3 

Distribuic;oo do tempo 0,45 1,05 0,45 0,7 2,65 

Tarefa de Casa 0,3 0,7 0,45 1,05 2,5 

Avaliac;oes 0,3 0,7 0,45 1,05 2,5 

PROFESSORA HELOJSA 

Direc;oo Coordenac;oo Auto Avaliac;oo Alunos Total 
(0, 15)) (0,35) (0, 15) (0,35) 

Pontualidade 0,45 1,05 0,3 1,05 2,85 

Relacionamento 0,3 0,7 0,3 1,05 2,35 

Discipline 0,3 0,7 0,45 0,7 2,15 

Esclarecimento de 0,45 1,05 0,45 1,05 3 
duvidas 
Atenc;oo do aluno 0,3 0,7 0,3 1,05 2,35 

Distribuic;oo do tempo 0,45 1,05 0,45 0,7 2,65 

Tarefa de Casa 0,45 0,7 0,3 1,05 2,5 

Avaliac;oes 0,45 1,05 0,45 1,05 3 

PROFESSORA MARLENE 

' 
Direc;oo Coordenac;oo Auto Avaliac;oo Alunos Total 

{0, 15} {0,35} (0, 15} (0,35} 
Pontualidade 0,45 0,7 0,45 1,05 2,65 

Relacionamento 0,3 1,05 0,15 0,7 2,2 

Discipline 0,3 1,05 0,45 0,7 2,5 

Esclarecimento de 0,45 1,05 0,45 1,05 3 
duvidas 
Atenc;oo do aluno 0,45 0,35 0,3 0,7 1,8 

Distribuic;ao do tempo 0,3 0,7 0,3 1,05 2,35 

Tarefa de Casa 0,15 0,35 0,3 1,05 1,85 

Avaliac;oes 0 1,05 0,3 1,05 2,4 
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PROFESSOR JORGE 

Direc;ao Coordenac;ao Auto Avaliac;ao Alunos Total 
{0,15} C0,35} (0,15) (0,35) 

Pontualidade 0,15 0,35 0,3 0,35 l, 15 

Relacionamento 0,15 0,35 0,15 0,7 1,35 

Disciplina 0,45 1,05 0,45 0,35 2,3 

Esclarecimento de 0,45 1,05 0,45 0,35 2,3 
duvidas 
Atenc;ao do aluno 0,15 0,35 0,15 0,35 1 

Distribuic;ao do tempo 0,15 0,35 0,15 0,7 1,35 

Tarefa de Coso 0,15 0,35 0,15 0,35 1 

Avaliac;oes 0,3 0,7 0 1,05 2,05 

4.2. 7 Alternativas para Melhorar o Desempenho 

Pontualidade 

Sera dada uma tolerancia ao professor de ate quinze minutos de atraso sem 

que o mesmo tenha prejuizos financeiros. Caso o professor chegue ap6s quinze 

minutos do inicio da aula, e nao apresente justificativa, nao sera permitida sua 

entrada em sala de aula, sendo dessa forma descontada a hora/aula de seu 

salario. 

Mantendo essa conduta sucessivamente, o professor sera chamado para 

uma conversa informal, a fim de conscientiza-lo de que a cultura da empresa prega 

que pontualidade esta totalmente associada a responsabilidade. Se ainda assim o 

problema nao tiver sido solucionado serao aplicadas as san<_;6es previstas no 

Regimento lnterno da institui<_;ao. 

0 docente que deixar de cumprir as disposir;oes anteriores, e transgredir 
as proibir;oes presentes neste Regimento, ficara sujeito as seguintes 
sanr;oes: 

I - advertencia oral; 
II - advertencia verbal, com registro e assinatura; 
Ill - desconto no salario por faltas e atrasos; 
IV - rescisao do contrato, nos termos da legislar;ao vigente 
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Relacionamento 

Para melhorar o relacionamento dos professores que nao obtiveram boas 

notas neste item, serao programadas aulas extraclasse para que professor e aluno 

possam se conhecer melhor, praticar atividades de laser juntos, a fim de que 

ambos adquiram respeito e simpatia urn pelo outro. 

Disciplina 

Todos os professores concordam que para que haja aprendizagem, e 

fundamental que haja tambem a disciplina em classe. Entende-se como disciplina 

nao o silencio absoluto, mas urn ambiente que, atraves da interac;ao, possibilite o 

acontecimento do processo ensino/aprendizagem. 

Sao varios os fatores que geram a indisciplina em classe. Caso o professor 

nao esteja conseguindo manter a disciplina, devera ser feito urn levantamento pela 

coordenac;ao a fim de avaliar se a indisciplina provem do desinteresse dos alunos, 

da didatica nao apropriada do professor, do desinteresse da grande maioria dos 

alunos pelo estudo, ou mesmo da falta de habilidade do professor em manter sua 

autoridade e impor respeito. 

Uma vez apurado o motivo da indisciplina da classe, a coordenac;ao 

pedag6gica devera acompanhar o professor na soluc;ao do problema. Caso a 

indisciplina se apresente por falta de didatica do professor, o Colegio devera 

oferecer urn curso referente ao tema e a coordenac;ao auxiliara o professor, 

sugerindo alterac;oes no planejamento de aulas, renovac;oes e enriquecimentos, a 

fim de atender as necessidades da classe. 

Na hip6tese de a grande maioria dos alunos se apresentar desinteressada 

pelos estudos, a orientac;ao pedag6gica devera marcar reunioes com as familias a 

fim de levantar as causas do problema. Uma vez levantadas as causas, a 

orientac;ao buscara medidas para solucionar o problema, atraves de conversas 

individuais com o aluno, grupos operativos, trabalhos voluntarios na area de 

interesse do educando, entre outros. 
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ObseNando-se que 0 fator gerador da indisciplina e a falta de habilidade do 

professor em manter sua autoridade e impor respeito, sugere-se que o professor 

assista as aulas de urn colega que ja tenha adquirido o respeito da turma. A 

coordenac;ao podera tambem assistir as aulas ministradas pelo mesmo e fazer 

sugest6es de como conquistar a disciplina. 0 Colegio pode tambem sugerir ao 

professor urn curso de tecnicas de lideranc;a. 

Esclarecimento de duvidas 

Caso o professor nao esclarec;a as duvidas dos alunos devidamente, sera 

cobrado atraves das sanc;oes cabiveis ao professor, ja que isso e uma obrigac;ao 

do cargo. 

Distribui~ao do tempo 

Para auxiliar o professor a administrar melhor seu tempo em sala de aula, a 

coordenac;ao o auxiliara no planejamento de suas aulas e ap6s as aulas 

conversara com o professor a fim de auxilia-lo na divisao do tempo, se ainda 

houver problemas. 

Encaminhamento de tarefa para casa 

No sistema de ensino da Sociedade Educacional Aprender a tarefa de casa 

e obrigat6ria e deve ser feita no mesmo dia em que a aula e dada. Dessa forma os 

alunos tern tarefa de todas as materias todos os dias. Na hip6tese do professor nao 

estar dosando adequadamente a tarefa de casa, o mesmo sera encaminhado a 

assessoria do sistema de ensino usado pela instituic;ao, para receber orientac;oes 

de como se processa a aprendizagem. 

Avalia~oes 

Para auxiliar na reestruturac;ao da avaliac;ao inadequada elaborada pelo 

professor sugere-se a leitura do livro A Prova Operat6ria do autor Paulo Afonso 



60 

Caruso Ronca, da editora Rocco (1991) e supervisao permanente das provas pela 

coordena«;ao do CoiE~gio. 

Recursos audiovisuais 

Primeiramente, deve-se avaliar se o professor detem o conhecimento sobre 

os recursos audiovisuais, caso ele nao saiba utiliza-los, devera fazer urn curso de 

reciclagem que propicie se apropriar dos conhecimentos referentes a esse 

ass unto. 
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Capitulo V - EFICACIA DO SISTEMA DE AVALIACAO 

5.1 Eficacia do Sistema de Avalia~ao e A~oes Futuras 

Ap6s todas as etapas da avaliagao de desempenho, que foram desde a 

elaboragao do software, elaborac;ao dos instrumentos, aplicac;ao, levantamento, 

divulgagao de resultados e feedback para o professor foi realizada uma reuniao 

com a direc;ao, coordenac;ao e todos os professores no sentido de verificar a 

eficacia da aplicac;ao dos instrumentos. 

Embora tenha havido resultados positives e negatives para os professores, 

todos consideraram que o instrumento deixou bern clara quais os pontos a serem 

trabalhados por cada urn deles, para que o sucesso das aulas pudesse ocorrer. 

Direc;ao e coordenac;ao mostraram-se satisfeitas com a eficacia dos resultados 

obtidos pelo instrumento de avaliac;ao, apesar de nem todos os alunos terem 

participado, uma vez que se decidiu pela utilizac;ao do instrumento apenas no 

segundo semestre e quando tudo estava pronto para sua aplicac;ao, s6 estavam 

presentes os alunos de recuperac;ao, que foram os participantes desta avaliac;ao. 

Foram apontadas como ac;oes que se pretende adotar no futuro: 

• Avaliagoes de desempenho trimestrais nos pr6ximos dois anos, para se 

verificar que mudanc;as podem ser estabelecidas a curta e media prazo; 

• Avaliac;oes que englobern todos os alunos de todas as series; 

• Englobar no segundo ano avaliac;oes dos demais funcionarios da escola 

como: secretarias, serventes, bibliotecaria e outros; 

• Desenvolver atividades que possibilitem uma maior integrac;ao e 

fortalecimento da equipe, partindo-se sempre da identificac;ao previa das 

necessidades do grupo; 

• Ficou decidido que alem das reunioes pedag6gicas peri6dicas, relativas ao 

planejamento de atividades I conteudos, serao realizados internamente, 

grupos de estudo, reflexao e discussao. Esses grupos visarao o 

aprofundamento de temas variados, estudos de casas reais ou simulagoes 

para troca de experiemcias; 
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• lntrodw;ao de novos cursos para melhorar o desempenho pedag6gico e 

ampliar os recursos utilizados em sala de aula, para tornar as aulas mais 

atrativas; 

• Compra de novos materiais para a biblioteca, novos recursos relacionados 

a multimidia, ja que nas reunioes os professores alertaram para o fato de 

nao poder usar determinado recurso, porque outro professor ja estava 

utilizando no mesmo dia; 

• Manuten<;ao dos convenios com as assessorias para treinamento e 

capacita<;ao da equipe pedag6gica; 

• A partir dos resultados obtidos especialmente pelos professores de 

Geografia e Hist6ria, decidiu-se pelo seu remanejamento no proximo ano 

para as turmas de 2° grau, pois, segundo eles, pela experiencia que ja 

tinham com Ensino Medio, nao estavam se adaptando ao Ensino 

Fundamental; 

• Ficou tambem estabelecido com esses professores, mas principalmente 

com o professor de Hist6ria, que sua participa<;~m mais efetiva em 

atividades fora de sala de aula sera cobrada, pois percebeu-se atraves dos 

instrumentos muito pouco envolvimento e que tambem e desejavel a 

corre<;ao dos pontos em que o seu desempenho mostrou nao ser 

satisfat6rio. 
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Capitulo VI - CONCLUSOES 

Considerando que a atuac;ao do corpo tecnico e de fundamental importancia 

para que se atinjam os objetivos a que se propoe toda instituic;ao educacional, bern 

como para a garantia da qualidade dos servic;os como um todo, a avaliac;ao de 

desempenho mostrou ser um instrumento valioso, a partir do qual e possivel avaliar 

e reavaliar a pratica pedag6gica. 

A formac;ao escolar de hoje traz uma exigencia muito maior, pois se deseja 

formar um cidadao que seja capaz de fazer a diferenc;a nos locais em que vive. 

Assim, essa troca de experiencias, possivel entre os varios elementos envolvidos 

no processo de educac;ao, e importante. Buscar novas formas de planejar, de 

tornar o aluno interessado, de se aprimorar sera essencial, portanto, o uso de 

instrumentos de avaliac;ao deve ser constante, pela possibilidade que da de se ir 

em busca de aprimoramento. 

A tendencia da gestao escolar na atualidade e de um acompanhamento 

mais freqOente, ja que as mudanc;as na educac;ao tern sido uma constante. Assim, 

ter o conhecimento especifico e as competencias exigidas para a profissao, mas, 

sobretudo ter capacidade de mobilizac;ao e de ac;ao, exercitando autonomia, 

auto-controle, dominio de conteudos e dirigindo, assim, o proprio processo e 

progresso profissional, exigidos no mercado de trabalho. Usando as palavras de 

PERRENOUD (2000): 

Somente professores isolados em uma zona muito protegida, tendo 
decidido nao refletir sobre todas essas questoes, ou animados por uma fe 
ingemua, podem julgar que o caminho esta todo tra<;ado. Para outros ha 
mais dilemas e incertezas do que respostas. Se nossas sociedades falam 
tanto em educa<;ao para a cidadania e porque nada mais e evidente. A 
competencia dos professores e tomar consciencia Iucida dessa situa<;ao e 
assumir suas responsabilidades sem ultrapassar seu mandate. 
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ANEXO 1 
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0 Anexo 1 apresenta as tabelas com os criterios de avalia<;ao atribuidos a 

cada professor, pelos alunos das series participantes da avalia<;ao de 

desempenho. 
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