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Organização Escolar do 2º e 3º ciclo e Diretrizes de Avaliação.
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APRESENTAÇÃO
Este relatório apresenta os resultados da Avaliação Institucional – Profissionais da
Educação 2017 com o objetivo de detectar fragilidades e potencialidades relacionadas à
infraestrutura, gestão escolar, prática pedagógica, diversidade, acessibilidade/educação especial e
ambiente organizacional das unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal.
A Avaliação Institucional (AVI) foi realizada por meio de questionário próprio, para
preenchimento on-line. Ela foi efetivada no período de 22/10 a 30/11/2017. Foram enviados
37.267 links de acesso ao Sistema de Captação de Dados Online. Desse quantitativo, quase 25
mil foram enviados por meio de e-mails com a extensão edu.se.df.gov.br. Quase metade dos
servidores da SEEDF participaram dessa avaliação (45,3%), sendo que 16.891 acessaram e
preencheram parcialmente o formulário e 13.566 o preencheram integralmente.
A participação de servidores de vários setores da SEEDF nessa AVI de 2017 foi efetiva,
sendo que 89,9% dos que completaram o formulário estavam lotados nas unidades escolares;
5,1%, nas CREs; 4,7%, na administração central; e 0,3%, em bibliotecas.
Os dados obtidos nesta AVI deverão fornecer resultados valiosos para o planejamento
estratégico da SEEDF com referência às dimensões contempladas pela avaliação. Além disso, no
intuito de verificar como o contexto educacional influencia no desempenho do estudante, foram
realizados cruzamentos das variáveis de infraestrutura com os resultados das avaliações
realizadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais Anísio Teixeira (INEP)
nos anos de 2015 e 2016. Esses cruzamentos permitirão detectar as variáveis mais relevantes e
servirão de base para a construção de indicadores educacionais próprios da Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal, que poderão auxiliar no planejamento de políticas públicas
educacionais baseadas em dados técnicos estatisticamente significantes e pautados no estudo das
normas legais. Além disso, trata-se de mais uma ferramenta que subsidiará as unidades escolares
na elaboração de seus planos de trabalhos, dando-lhes um melhor direcionamento para os rumos
a serem seguidos pela comunidade escolar.

Claudia Garcia de Oliveira Barreto
Subsecretária de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação
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1 INTRODUÇÃO
A busca da qualidade da educação é meta não somente dos gestores do setor educacional,
mas interesse de toda a sociedade. É a partir de um processo educacional de qualidade que povos
e nações conseguirão promover seu desenvolvimento sustentável e garantir o bem-estar social
desejado.
A educação passa a ter um conceito mais amplo do que a aprendizagem cognitiva ou a
busca de conhecimentos para envidar esforços para transformar o mundo ou promover o
progresso. Pretende-se ir além da formação humana, na busca de “uma postura ética, solidária,
política e inclusiva” (PPP/SEDF, 2012, p. 36).
Nossas crianças e jovens poderão, assim, ter a garantia do direito à educação para sua
formação humana integral, como preconiza a Constituição Federal em seu Art. 205, ao definir
como objetivo máximo da educação a formação plena da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho. Este artigo define, ainda, a responsabilidade
coletiva na promoção da educação (Estado, família e sociedade).
Esse esforço humano em construir uma sociedade mais justa e igualitária está também
aliado ao atendimento das necessidades humanas e este ao aprendizado historicamente
acumulado e socialmente transmitido, seja por meio da educação formal ou não.
Contudo, como órgão público, a escola é o locus da educação formal e a resposta à
sociedade sobre seu trabalho e resultados garante a transparência de seus atos e promove o
controle social, ambos previstos em uma gestão democrática e solidária.
Alcançar a qualidade da educação deve ser, portanto, meta coletiva da sociedade do
Distrito Federal e brasileira, reforçada pela Constituição Federal em seu Art. 206 quando define a
qualidade da educação como um princípio.
O Estado é responsável pela oferta pública da educação de qualidade e a organiza de
forma redistributiva e supletiva, para garantir o atendimento das necessidades de forma
descentralizada, equalizando as oportunidades e diminuindo as distorções locais e regionais
existentes no território. Desta forma, a oferta qualitativa da educação ocorre em colaboração com
os sistemas de ensino estaduais, municipais e do Distrito Federal, mediante assistência técnica e
financeira.
Esta condição somente poderá ser alcançada se os obstáculos forem identificados e
sanados. Para tanto, faz-se necessário o desenvolvimento de um sistema de avaliação
educacional, não para classificar ou sentenciar, mas para promover uma ação reflexiva dos atores
envolvidos possibilitando, a partir das informações geradas, a tomada de decisões que conduzam
progressivamente o sistema educacional ao patamar desejado.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação n. 9394/96 (LDB) estabelece que compete à
União, em regime de colaboração, a organização dos sistemas de ensino. A União tem, também
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em caráter de colaboração com os Estados, Distrito Federal e Municípios, a responsabilidade de
assegurar o processo nacional de avaliação do rendimento escolar (Art. 9º) e o faz por meio
do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB).
Este posicionamento da LDB é ressaltado pelo Decreto nº 9064/2007, que dispõe sobre a
implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, Art. 2º, ao definir que:
[...] a participação da União no Compromisso será pautada pela
realização direta, quando couber, ou, nos demais casos, pelo
incentivo e apoio à implementação, por municípios, DF e
Estados e respectivos sistemas de ensino, das seguintes diretrizes:
[…] III- Acompanhar cada aluno da rede individualmente,
mediante registro da sua frequência e do seu desempenho em
avaliações, que devem ser realizadas periodicamente.”
(BRASIL, 2007, grifo nosso)

Desta forma, é pertinente e eficaz o desencadear desta ação nas demais esferas políticoadministrativas brasileiras, de forma complementar ao SAEB, tendo também, objetivos
específicos para as realidades locais e regionais.
Para alcançarmos nacionalmente esse objetivo, o Plano Nacional de Educação aprovado
para o decênio 2001 a 2010 previa como estratégia “a consolidação e o aperfeiçoamento do
SAEB e a criação de sistemas complementares nos Estados, Distrito Federal e Municípios”.
Definia-se, portanto, a prioridade de:
“Estabelecer, nos Estados, em cinco anos, com a colaboração
técnica e financeira da União, um programa de avaliação de
desempenho que atinja, pelo menos, todas as escolas de mais de 50
alunos de ensino fundamental e médio.” (Brasil, 2001).
O PNE afirmava, ainda, que o Sistema de Avaliação era essencial para o
acompanhamento dos resultados e a correção dos equívocos existentes. Seu texto projeta
claramente a organização de sistemas de avaliação nas unidades da federação.
“...os sistemas de avaliação já existentes em algumas unidades da
federação que, certamente, serão criados em outras, constituem
importantes mecanismos para promover a eficiência e a
igualdade de ensino...” (BRASIL, 2001, grifo nosso).
No Distrito Federal, a Resolução Nº 1/2006-CEDF, de 21/3/2006, que estabelece normas
para a Avaliação Institucional no Sistema de Ensino do DF definiu que “as instituições
educacionais deverão contemplar em seu regimento escolar e em sua proposta pedagógica o
processo de Avaliação Institucional, com vistas à melhoria da educação” (Art. 168 Inciso VI).
Esta normatização é reafirmada pelo Art. 174, Inciso VIII da Resolução N° 1/2012 do CEDF.
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Para nortear o processo de avaliação na rede de ensino do Distrito Federal, a Secretaria
de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) vem elaborando suas diretrizes. O primeiro
documento norteador do processo de avaliação foi criado em 2000. Esse documento foi
elaborado por uma equipe técnico-pedagógica da SEEDF e pode ser considerado o primeiro
documento específico sobre avaliação educacional com o objetivo de repensar as práticas
avaliativas na rede de ensino do Distrito Federal.
Em 2006, esse documento foi atualizado por meio do projeto Repensando as Diretrizes
para Avaliação e foi publicada a Resolução nº 1/2006, do Conselho de Educação do Distrito
Federal, que versa sobre a implantação do processo de Avaliação Institucional na rede de ensino
do DF.
Em 2008, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal implementou o Sistema
de Avaliação do Desempenho das Instituições Educacionais do Sistema de Ensino do Distrito
Federal (SIADE), que incluía a avaliação de políticas educacionais, da gestão escolar e do
rendimento escolar, de responsabilidade da Coordenação de Avaliação vinculada ao Gabinete da
SEEDF, entretanto as ações do SIADE foram encerradas no ano 2010.
O SIADE era similar à avaliação externa do SAEB, sendo suas avaliações aplicadas no
ensino fundamental, na 3ª série do Ensino Médio e nos segmentos da EJA. Ambas as avaliações
possuíam como foco o diagnóstico do sistema educacional e não o processo de ensinoaprendizagem, pois ocorrendo somente no final do ano letivo e seus resultados disponibilizados
no ano seguinte não permitiam uma intervenção pedagógica que auxiliassem o estudante
durante o processo de aprendizagem.
O Decreto nº 33.409 de 2011 estabeleceu uma nova estrutura para a SEEDF e criou a
Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação Educacional (SUPLAV), e a
Coordenação de Avaliação Educacional (COAVED), vinculada à SUPLAV.
A COAVED objetivava subsidiar a definição da política de avaliação educacional do
Sistema de Ensino do Distrito Federal, bem como, planejar, coordenar e subsidiar o
desenvolvimento de estudos dos diversos aspectos da política de avaliação educacional de rede,
institucional e de aprendizagem. Essas atribuições eram articuladas com a Subsecretaria de
Educação Básica (SUBEB), com as Coordenações Regionais de Ensino (CRE) e com as
instituições educacionais, que em conjunto realizavam de ações necessárias à viabilização de
todos os processos que compõem as avaliações de rede.
Em 2015, por meio do Decreto no 36.828, estabeleceu-se uma nova estrutura à SEEDF,
alterando a denominação da COAVED para Diretoria de Avaliação (DIAV). Esta diretoria foi
constituída por três gerências - Gerência de Avaliação das Aprendizagens (GAAP); Gerência de
Avaliação de Redes (GARED) e Gerência de Avaliação Institucional (GAVIN).
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Nesta perspectiva, caberia a DIAV manter o compromisso de inter-relacionar os três
níveis de avaliação, considerando a qualidade do trabalho docente, a participação da comunidade
nas decisões da escola e a promoção da qualidade das aprendizagens dos estudantes.
Assim, observou-se que ao longo dos anos as publicações sistemáticas de documentos
norteadores, bem como a consolidação de espaços institucionais, vêm fortalecendo as ações e
discussões dos processos da avaliação educacional.
Entretanto, os estudos e discussões sobre a avaliação educacional ainda se caracterizam
por grandes perspectivas e desafios, pois estabelecer uma cultura de avaliação na concepção
formativa é uma mudança de paradigma na qual a práxis do estudante, dos responsáveis, dos
docentes e dos gestores devem ser ressignificadas para a garantia de uma educação de qualidade
social.
Além da avaliação da aprendizagem do estudante, torna-se necessário realizar uma
análise contextualizada dos fatores associados ao processo educacional, de forma a garantir o
cumprimento do dever da família e do Estado, no que diz respeito a uma educação pública de
qualidade. Esta concepção de avaliação é referendada no Projeto Político - Pedagógico
Professor Carlos Mota da SEEDF, a qual parte do pressuposto de que “avaliar é o ato de
diagnosticar uma experiência, tendo em vista reorientá-la para produzir o melhor resultado
possível; por isso, não é classificatória nem seletiva, ao contrário, é diagnóstica e inclusiva”
(LUCKESI, 2005, p. 35).
Portanto, torna-se indispensável a criação de instrumentos permanentes de avaliação,
sejam eles relativos às aprendizagens, fatores contextuais ou da própria rede de ensino; capazes
de fornecer informações consistentes, e com periodicidade sobre o desempenho dos estudantes e
a organização do sistema de ensino local por intermédio do acompanhamento das aprendizagens
fortalecida pela análise de fatores contextuais frente aos exames externos realizados em nível
nacional.

1.1. Avaliação Institucional
O objetivo da Avaliação Institucional é avaliar o contexto escolar numa visão abrangente
do processo educativo, de modo a permitir a identificação das fragilidades e potencialidades da
unidade escolar, a fim de promover uma reflexão e discussão, com vistas à melhoria da qualidade
social da educação.
A Avaliação Institucional, por apresentar um caráter formativo, busca analisar a atuação
de cada unidade escolar, em seu contexto socioeducativo. Para tanto, faz-se necessário o
envolvimento de toda a comunidade escolar (professores, estudantes, equipe gestora, demais
profissionais da educação e os pais/responsáveis).
A Avaliação Institucional, considerando a Lei de Gestão Democrática, abrangerá os temas
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abaixo:
I.
II.

projeto político-pedagógico;
acompanhamento do Desempenho Escolar do Estudante - ADEE;

III.

profissionais da educação;

IV.

estudantes;

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

condições do trabalho pedagógico (infraestrutura);
gestão escolar;
democracia e participação;
relações das instituições educacionais entre si e com a comunidade local;
currículo;
Assembleia Geral Escolar;

XI.

Conselho Escolar;

XII.

Grêmio Estudantil;

XIII.

Conselho de Classe; e

XIV.

recursos financeiros.

Esta avaliação consiste em um processo de análise permanente da realidade escolar, de
modo a subsidiar as decisões dos gestores e docentes, no que tange ao planejamento das
intervenções administrativas e pedagógicas, visando à criação de uma rede de apoio ao
aprimoramento do trabalho escolar.
Assim, com o intuito de promover a Avaliação Institucional a DIAV/GAVIN elabora e
disponibiliza, desde 2015, instrumentos que permitam o conhecimento das variáveis
intervenientes relacionadas à percepção da comunidade escolar quanto à atuação da unidade
escolar em seu contexto socioeducativo.
A metodologia de captação de dados, desde 2016, é realizada por meio de formulário
eletrônicos online com sistema customizado pela SEEDF. O sistema de captação de dados online
agiliza e viabiliza uma coleta de dados dinâmica, fidedigna e com acompanhamento em tempo
real permitindo o acesso aos resultados por meio de gráficos e tabelas. Neste sentido, será
disponibilizado um sistema de apoio para a realização da Autoavaliação por parte dos gestores,
de onde poderão ser gerados resultados individuais a partir da coleta de dados das variáveis
contextuais.
A estratégia da Avaliação Institucional é a integração das informações da base de dados
da SEEDF (iEducar e outros) e demais dados obtidos por meio da coleta eletrônica de
instrumentos de pesquisa, de modo a permitir o tratamento, cruzamento, análise das variáveis de
interesse e suas correlações disponibilizando, assim, os resultados no menor espaço de tempo
possível.
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Após a coleta de dados será realizada uma análise descritiva utilizando os pressupostos da
análise inferencial onde será possível observar a associação entre as variáveis coletadas
permitindo, desta forma, conhecer o perfil das unidades escolares da rede de ensino do Distrito
Federal.
Figura 1 – Cruzamento dos dados na Avaliação Institucional

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Serão consideradas as informações referentes ao Acompanhamento do Desempenho
Escolar dos Estudantes (ADEE), assim como os resultados das avaliações externas nacionais e
internacionais, como demonstrado na Figura 1.
Figura 2 – Uso dos resultados a partir da Avaliação Institucional

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Os resultados da Avaliação Institucional subsidiarão a reflexão de toda a comunidade
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escolar quanto à atuação da unidade escolar e seu projeto político-pedagógico, bem como as suas
relações com a comunidade, sinalizando possíveis disfunções no seu cotidiano, de modo a
viabilizar o aperfeiçoamento do exercício da Gestão Democrática e a adequação das ações
pedagógicas e das políticas públicas educacionais.
É objetivo da GAVIN, por meio da Avaliação Institucional, divulgar relatórios eletrônicos
por unidade escolar e Coordenação Regional de Ensino, como apresentado na Figura 2. Já este
relatório, tem por objetivo divulgar os resultados obtidos pela Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação 2017 (AVI-PE17).
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2

MÉTODO

2.1 Avaliação Institucional – Profissionais da Educação 2017
A AVI-PE17 foi realizada por meio de instrumento próprio de avaliação elaborado pela
SEEDF e encaminhado aos endereços eletrônicos dos servidores no período de 22/10 a
30/11/2017 para preenchimento via internet. Houve a participação de 45,3% dos 37.267
servidores ativos da SEEDF nessa data. Entretanto, neste trabalho serão considerados apenas os
dados obtidos dos formulários preenchidos integralmente, que corresponde a 13.566 formulários,
ou seja, 36,4% do total de servidores.
Dos 13.566 servidores que concluíram o preenchimento do formulário da AVI-PE17,
89,9% estavam lotados em escolas, 4,7% na sede, 5,1% em Coordenação Regionais de Ensino
(CRE), e 0,3% em Bibliotecas. Todos os setores da SEEDF estão representados nessa Avaliação,
como pode ser visto na seção 3.1 - Perfil dos Participantes.
2.2 Redução de Dimensão por Análise Fatorial

A técnica de análise fatorial busca analisar padrões de relações complexas
multidimensionais formando grupos de respondentes, ou casos, com base nas similaridades, para
obter um conjunto de características possíveis de interpretação. Além disso, objetiva reduzir o
número de variáveis de uma base de dados. A redução a um número menor de variáveis, também
chamadas de fatores, dimensões ou componentes, maximiza o poder de explicação do conjunto
de todas as variáveis e possibilita identificar subgrupos de questões que avaliam uma mesma
habilidade, ou capacidade cognitiva, ou um comportamento (PASQUALI, 2005). Os fatores
foram gerados pelo software SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versão 24, assim
como os gráficos relacionados ao desempenho dos estudantes. Os demais gráficos foram gerados
pelo software Excel® 2007.
O primeiro passo nas análises é a verificação da fatorabilidade da matriz de correlações
de cada amostra e, para isso, vários procedimentos precisam ser executados - (i) inspeção da
matriz de correlações, (ii) verificação do determinante da matriz e (iii) cálculo do índice de
adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO).
Para a inspeção da matriz de correlações, devem ser seguidas, por exemplo, as
recomendações de Figueiredo Filho e Silva Júnior (2010) e Pasquali (1998). A inspeção visual
da matriz deve indicar que 50% das correlações apresentam valores superiores a 0,30. O cálculo
do KMO também revela a possibilidade de fatorabilidade do instrumento. Em geral, é importante
que o KMO seja superior a 0,80. A partir dessas análises, pode-se concluir quanto à pertinência
da fatoração da matriz.
Outro ponto importante é a técnica de extração dos fatores. Neste trabalho, foi utilizada a
extração por componentes principais e a rotação ortogonal Varimax dos fatores. As categorias ou
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grupos de variáveis obtidas neste processo são mostradas no Quadro 1. Das 255 variáveis
analisadas da AVI-PE17 distribuídas nas 5 dimensões (infraestrutura, gestão escolar, prática
pedagógica, diversidade, acessibilidade/educação especial) da AVI-PE17 foi verificado que
grande parte dos coeficientes de correlação apresentou valores acima de 0,30. As categorias
foram pelo agrupamento de variáveis com a mesma quantidade de casos, variando entre 642 e
13.566. Para todas as categorias obtidas, o índice KMO encontrado foi superior a 0,80 e a
estatística Bartelett Test of Spherecity (BTS) foi estatisticamente significante, apresentando p
<0,001.
Quadro 1 – Categorias obtidas na redução de dimensão por análise fatorial segundo as
dimensões contempladas pela AVI-PE17. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Infraestrutura
a) Espaços Técnico-Pedagógicos
b) Espaços de Convivência
c) Salas dos Serviços de Apoio
d) Biblioteca e Sala de Leitura
e) Banheiros
f) Espaços Técnicos
g) Bebedouros e Caixas Dágua
h) Equipamentos Didáticos e de Comunicação
i) Equipamentos e Laboratórios de Informática
j) Laboratórios de Ciências
Gestão Escolar
a) Equipe Gestora
b) Órgãos Colegiados e Autoavaliação
c) Relacionamento com a CRE
d) Segurança na Unidade Escolar
e) Recursos Financeiros
f) Projetos
g) Procedimentos Administrativos
h) Comunicação
i) Clima Organizacional
j) Secretaria Escolar
Prática Pedagógica
a) Projeto Político Pedagógico
b) Planejamento Escolar Anual
c) Coordenação Pedagógica
d) Projetos
e) Fatores que Influenciam o Trabalho Pedagógico
f) Aprendizagem Escolar
g) Pais/Responsáveis e Comunidade
Diversidade
a) Diversidade de estudantes
b) Atendimento Legal
c) Eixos Transversais
d) Conflitos Relacionados a Preconceitos
e) Ensino Religioso
Acessibilidade e Educação Especial
a) Acessibilidade Arquitetônica
b) Acessibilidades Diversas
c) Educação Inclusiva
Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Pela regra de Kaiser, devem ser extraídos apenas os fatores com autovalores superiores a
unidade. Neste sentido, para todas as categorias, foram extraídos apenas fatores cujas variâncias
acumuladas foram superiores ao valor considerado razoável pela literatura de 60% (HAIR et al.,
2006). Realizadas as reduções das 5 dimensões da AVI-PE17, foram definidas 35 categorias a
partir dos fatores extraídos com o intuito de fornecer uma justificativa teórica ao resultado
estatístico obtido. O Quadro 1 descreve as categorias obtidas, segundo as dimensões
contempladas pela AVI-PE17.

33

3. RESUSTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Perfil dos Participantes
A seguir são apresentados dados sobre o perfil dos participantes da AVI Profissionais da
Educação 2017. A Tabela 1 mostra a lotação dos profissionais da SEEDF que participaram da
AVI-PE17. Como pode ser visto nessa tabela, quase 90% estão lotados em escolas; percentuais
próximos a 5% se referem aos servidores lotados na Sede ou nas CREs. Uma pequena parcela
(0,3%) está lotada em Bibliotecas.
Tabela 1 - Lotação dos profissionais da SEEDF que participaram da AVI-PE17. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Local de exercício do profissional
Escola
Sede
Administração da CRE
Biblioteca
Total

Porcentagem
(%)
89,9
4,7
5,1
0,3
100,0

Frequência
12197
642
692
35
13566

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

A distribuição dos 642 servidores lotados na Sede da SEEDF que responderam a AVIPE17 é mostrada no Tabela 2. Ela mostra que quase uma quarto desses respondentes estavam
lotados na SUBEB. As subsecretarias SUAG, SUGEP e SUPLAV representaram
aproximadamente 15% dos participantes cada. A SIAE, EAPE e o Gabinete foram representados
por aproximadamente 10% dos participantes cada. Vinte e um servidores participantes, 3,4%,
estavam distribuídos no CEDF, SUMTEC, FUNAB e CAE-DF.
Tabela 2 - Distribuição dos 642 servidores lotados na Sede da SEEDF que responderam a AVIPE17. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Setor da SEEDF
Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB
Subsecretaria de Administração Geral - SUAG
Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP
Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação SUPLAV
Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional - SIAE
Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação - EAPE
Gabinete
Secretaria Executiva do Conselho de Educação do Distrito Federal CEDF
Subsecretaria de Modernização e Tecnologia - SUMTEC
Fundação Universidade Aberta do DF - FUNAB/DF
Secretaria Executiva do Conselho de Alimentação Escolar do Distrito
Federal (CAE-DF)
Total

162
102
93

Porcentagem
(%)
25,2
15,9
14,5

89

13,9

66
58
51

10,3
9,0
7,9

12

1,9

5
3

0,8
0,5

1

0,2

642

100,0

Frequência

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Tabela 3 - Distribuição dos servidores participantes da AVI-PE17 nas coordenações e diretorias
da SUBEB. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
SUBEB

Frequência

Subsecretaria de Educação Básica
Coordenação de Políticas Educacionais para Educação Infantil e Ensino
Fundamental
Diretoria de Educação Infantil
Diretoria de Ensino Fundamental
Coordenação de Políticas Educacionais para Juventude e Adultos
Diretoria de Ensino Médio
Diretoria de Educação Profissional
Diretoria de Educação de Jovens e Adultos
Coordenação de Políticas Educacionais para Etapas, Modalidade e
Temáticas Especiais de Ensino
Diretoria de Educação Especial
Diretoria de Educação do Campo e Eixos Transversais
Diretoria de Programas Institucionais, Educação Física e Desporto
Escolar
Diretoria de Mídias e Conteúdos Digitais
Total

14
11

Porcentagem
(%)
8,6
6,8

15
14
8
17
12
7
3

9,3
8,6
4,9
10,5
7,4
4,3
1,9

5
3
14

3,1
1,9
8,6

39
162

24,1
100,0

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Um maior detalhamento da Tabela 2, mostrando a distribuição dos servidores
participantes da AVI-PE17 nas coordenações e diretorias das Subsecretarias da SEEDF, é
mostrado nas Tabelas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Os setores CEDF, FUNAB e CAE-DF são
representados apenas na Tabela 2.
Tabela 4 - Distribuição dos servidores participantes da AVI-PE17 nas coordenações e diretorias
da SUAG. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
SUAG
Subsecretaria de Administração Geral
Coordenação de Orçamento, Finanças, Contratos e Convênios
Diretoria de Execução e Controle Orçamentário e Financeiro
Diretoria de Prestação de Contas
Diretoria de Contratos, Convênios e Termos
Coordenação de Recursos Logísticos
Diretoria de Compras e Serviços
Diretoria de Serviços Administrativos
Diretoria de Comunicação Administrativa
Total

Frequência
17
5
15
19
3
12
2
22
7
102

Porcentagem
(%)
16,7
4,9
14,7
18,6
2,9
11,8
2,0
21,6
6,9
100,0

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Tabela 5 - Distribuição dos servidores participantes da AVI-PE17 nas coordenações e diretorias
da SUGEP. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
SUGEP
Subsecretaria de Gestão de Pessoas
Coordenação de Gestão de Pessoas
Diretoria de Administração de Pessoal
Diretoria de Acompanhamento e Apoio ao Servidor
Coordenação de Pagamento e Registros
Diretoria de Pagamento de Pessoal
Diretoria de Cadastro Funcional de Pessoal
Total

Frequência
20
5
24
14
6
11
13
93

Porcentagem
(%)
21,5
5,4
25,8
15,1
6,5
11,8
14,0
100,0

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Tabela 6 - Distribuição dos servidores participantes da AVI-PE17 nas coordenações e diretorias
da SUPLAV. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
SUPLAV

7
4
21
12
9

Porcentagem
(%)
7,9
4,5
23,6
13,5
10,1

11

12,4

9
16
89

10,1
18,0
100,0

Frequência

Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação
Coordenação de Planejamento e Avaliação
Diretoria de Planejamento
Diretoria de Avaliação
Diretoria de Acompanhamento da Oferta Educacional
Coordenação de Supervisão, Normas e Informações do Sistema de
Ensino
Diretoria de Supervisão Institucional e Normas de Ensino
Diretoria de Informações Educacionais
Total
Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Tabela 7 - Distribuição dos servidores participantes da AVI-PE17 nas coordenações e diretorias
da SIAE. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
SIAE
Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional
Coordenação de Infraestrutura
Diretoria de Arquitetura
Diretoria de Engenharia
Coordenação de Apoio Educacional
Diretoria de Alimentação Escolar
Diretoria de Saúde e Assistência ao Estudante
Diretoria de Transporte Escolar
Total

Frequência
13
4
12
6
1
14
10
6
66

Porcentagem
(%)
19,7
6,1
18,2
9,1
1,5
21,2
15,2
9,1
100,0

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Tabela 8 - Distribuição dos servidores participantes da AVI-PE17 nas coordenações e diretorias
da EAPE. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
EAPE
Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação
Diretoria de Formação Continuada, Pesquisa e Desenvolvimento
Profissional
Diretoria de Apoio Administrativo e Pedagógico
Total

Frequência
26

Porcentagem (%)
44,8

23

39,7

9
58

15,5
100,0

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Tabela 9 - Distribuição dos servidores participantes da AVI-PE17 lotados no Gabinete da
SEEDF. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Gabinete
Gabinete
Assessoria Especial
Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos
Assessoria Jurídico-Legislativa
Assessoria de Comunicação e de Cerimonial
Ouvidoria
Unidade de Controle Interno
Corregedoria de Educação
Total

Frequência
6
10
5
5
6
4
8
7
51

Porcentagem (%)
11,8
19,6
9,8
9,8
11,8
7,8
15,7
13,7
100,0

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Tabela 10 - Distribuição dos servidores participantes da AVI-PE17 nas diretorias da SUMTEC.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
SUMTEC
Diretoria de Desenvolvimento de Sistemas
Diretoria de Gestão de Processos Sociais
Total

Frequência
4
1
5

Porcentagem (%)
80,0
20,0
100,0

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

A Tabela 11 mostra como os 12.924 servidores lotados em escolas, administração da
CRE e bibliotecas estão distribuídos entre as 14 CREs da SEEDF. As regionais Plano
Piloto/Cruzeiro, Ceilândia e Taguatinga concentram juntas 39,9% dos respondentes; Gama,
Sobradinho, Santa Maria, Planaltina, Recanto das Emas, Núcleo Bandeirante e Samambaia
representam outros 43,4%; as demais regionais, Brazlândia, Guará, São Sebastião e Paranoá
representam apenas 16,9% dos respondentes.
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Tabela 11 - Distribuição dos 12.924 servidores lotados em escolas, administração da CRE e
bibliotecas entre as 14 CREs da SEEDF. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação –
2017
Coordenação Regional de Ensino
Plano Piloto/Cruzeiro
Ceilândia
Taguatinga
Gama
Sobradinho
Santa Maria
Planaltina
Recanto das Emas
Núcleo Bandeirante
Samambaia
Brazlândia
Guará
São Sebastião
Paranoá
Total

Frequência
1941
1776
1442
1009
873
763
758
744
721
718
640
593
579
367
12924

Porcentagem (%)
15,0
13,7
11,2
7,8
6,8
5,9
5,9
5,8
5,6
5,6
5,0
4,6
4,5
2,8
100,0

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

A Tabela 12 mostra como os 692 servidores respondentes da AVI-PE17 estão
distribuídos nas unidades regionais e nas administrações das CREs.
Tabela 12 - Distribuição dos 692 servidores respondentes da AVI-PE17 nas unidades regionais e
nas administrações das CREs. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Setor da CRE:
Coordenacao Regional de Ensino
Unidade Regional de Administracao Geral
Unidade Regional de Educacao Basica
Unidade Regional de Gestao de Pessoas
Unidade Regional de Infraestrutura e Apoio Educacional
Unidade Regional Planej. Educ. e de Tecnologia na Educacao
Total

Frequência
140
84
255
61
72
80
692

Porcentagem
(%)
20,2
12,1
36,8
8,8
10,4
11,6
100,0

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

A Tabela 13 mostra como os 35 servidores respondentes da AVI-PE17 estão distribuídos
nas Bibliotecas da SEEDF.
Tabela 13 - Distribuição dos 35 servidores respondentes da AVI-PE17 nas Bibliotecas da
SEEDF. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Biblioteca
Biblioteca Escolar e Comunitaria da Eqs 108/308 Sul
Biblioteca Infantil 104/304 Sul
Biblioteca E.C. Espaco Rui Barbosa
Biblioteca E.C. Monteiro Lobato
Biblioteca E.C. Erico Verissimo
Total

Frequência
11
6
6
5
7
35

Porcentagem (%)
31,4
17,1
17,1
14,3
20,0
100,0

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Dos 13.566 participantes da AVI-PE17, 79,4% possuíam o cargo de Professor, 8,6%
eram Agentes de Gestão Educacional, 7,0% eram Técnicos de Gestão Educacional e os demais
eram Orientadores Educacionais (2,1%), Monitores de Gestão Educacional (1,6%) e Analista de
Gestão Educacional (1,2%). Esses resultados são mostrados na Tabela 14.
Tabela 14 - Distribuição dos 13.566 participantes da AVI-PE17 entre os cargos da SEEDF.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Cargo na SEEDF
Professor
Agente de Gestão Educacional
Técnico de Gestão Educacional
Orientador Educacional
Monitor de Gestão Educacional
Analista de Gestão Educacional
Total

Frequência
10775
1167
954
290
218
162
13566

Porcentagem (%)
79,4
8,6
7,0
2,1
1,6
1,2
100,0

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Tabela 15 - Função dos servidores da SEEDF lotados em unidades escolares. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Função na Unidade Escolar:
Regência em Unidade Escolar
Readaptado
Coordenação Pedagógica
Direção
Secretário Escolar
Pedagogo-orientador em Unidade Escolar
Apoio Administrativo
Supervisão Pedagógica
Monitoria
Supervisão Administrativa
Conservação e limpeza
Vigilância
Portaria
Psicólogo
Copa e Cozinha
Serviços gerais
Regência em Unidade Prisional
Regência em CIEF
Total

Frequência
7167
1095
908
590
481
358
336
251
184
162
145
133
119
98
77
51
33
9
12197

Porcentagem (%)
58,8
9,0
7,4
4,8
3,9
2,9
2,8
2,1
1,5
1,3
1,2
1,1
1,0
0,8
0,6
0,4
0,3
0,1
100,0

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Como era de se esperar a regência em unidade escolar é a função de 58,8% dos 12.197
servidores lotados em escolas da SEEDF que responderam a AVI-PE17. A Tabela 15 mostra
também que 9,0% dos servidores em escolas são readaptados. É interessante notar que 15,7%
dos servidores estão na equipe gestora, distribuídos na Direção (4,8%), na Coordenação
Pedagógica (7,4%), na Supervisão Pedagógica (2,1%) ou na Monitoria (1,5%). Os serviços
administrativos concentram 8,0% dos servidores, distribuídos como Secretário Escolar (3,9%),
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Apoio Administrativo (2,8%) e Supervisão Administrativa (1,3%). Pedagogos representam 2,9%
dos servidores em UEs e Psicólogos, 0,8%. Servidores da Conservação e limpeza, Vigilância,
Portaria, Copa e Cozinha e Serviços gerais representam 4,7% do total; e os professores regentes
em Unidade Prisional e CIEF, 0,4%.
A Tabela 16 mostra que 93,7% das escolas da SEEDF estão em área urbana, o restante,
6,3%, em área rural.
Tabela 16 - Localização das unidades escolares da SEEDF. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017
Localização da Unidade Escolar:
Urbana
Rural
Total

Frequência
11434
763
12197

Porcentagem (%)
93,7
6,3
100,0

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O tempo de efetivo exercício na SEEDF também foi tema da AVI-PE17. Os resultados
dessa enquete podem ser visualizados na Tabela 16. Nela podemos verificar duas faixas de
concentração de servidores, sendo a primeira entre 1 a 6 anos (2ª. e 3ª. linhas) e a segunda entre
16 e 24 anos (7ª. a 9ª. linhas). Essas duas faixas concentram 63,1% de todos os servidores
respondentes.
Tabela 17 - Tempo de efetivo exercício na SEEDF em anos. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017
Tempo de efetivo exercício na SEEDF (anos)
Menos de 1 ano
1 a 3 anos
4 a 6 anos
7 a 9 anos
10 a 12 anos
13 a 15 anos
16 a 18 anos
19 a 21 anos
22 a 24 anos
25 a 27 anos
28 a 30 anos
31 anos ou mais
Total

Frequência

Porcentagem (%)

685
1502
1717
998
986
600
1543
2157
1643
1027
506
202
13566

5,0
11,1
12,7
7,4
7,3
4,4
11,4
15,8
12,1
7,6
3,7
1,5
100,0

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O grau de escolaridade dos servidores da SEEDF é alto. A Tabela 18 mostra que 83,2%
dos respondentes informaram que possuem Especialização/Lato Sensu completo (63,1%) ou
Ensino Superior completo (20,1%). Os mestres representam 4,5% dos respondentes e os doutores
0,7%. Especialização, Mestrado ou Doutorado incompletos representam juntos 5,8% dos
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respondentes. Apenas 22 (0,2%) servidores respondentes informaram que possuem apenas o
Ensino Fundamental.
Tabela 18 - Grau de escolaridade dos servidores da SEEDF. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017
Grau de escolaridade

Frequência

Porcentagem (%)

8420
2682
596
540
403
290
183
92
83
29
22
13340

63,1
20,1
4,5
4,0
3,0
2,2
1,4
0,7
0,6
0,2
0,2
100,0

Especialização/Lato Sensu completo
Ensino Superior completo
Mestrado completo
Ensino Médio completo
Especialização/Lato Sensu incompleto
Mestrado incompleto
Ensino Superior incompleto
Doutorado completo
Doutorado incompleto
Ensino Médio incompleto
Ensino Fundamental completo
Total
Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Mais de 90% dos servidores da SEEDF trabalham no período diurno, é o que mostra a
Tabela 19. Uma pequena parcela trabalha no turno noturno (4,6%), já os que trabalham nos
turnos vespertino e noturno representam 2,3% e matutino e noturno, 1,9%.
Tabela 19 - Turno de trabalho na Unidade Escolar dos servidores da SEEDF. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Turno de trabalho na Unidade Escolar
Diurno (matutino e/ou vespertino)
Noturno
Vespertino e noturno
Matutino e noturno
Total

Frequência
11125
556
285
231
12197

Porcentagem (%)
91,2
4,6
2,3
1,9
100,0

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O percentual de escolas que ofertam Educação em Tempo Integral na SEEDF pode ser
vista na Tabela 20. Dos 481 gestores que responderam essa Avaliação, 32,0% informaram que
atendem apenas alguns estudantes e 3,5% que atendem todos.
Tabela 20 - Percentual de escolas que ofertam Educação em Tempo Integral na SEEDF.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
A unidade escolar oferece Educação em Tempo Integral?
Não
Sim, atendendo apenas alguns estudantes
Sim, atendendo a todos os estudantes
Total

Frequência
310
154
17
481

Porcentagem (%)
64,4
32,0
3,5
100,0

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

A Tabela 21 mostra a área de formação dos docentes da SEEDF. Ela mostra que os três
cursos de maior concentração de formação desses docentes é Pedagogia, com mais de um terço
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(36,7%) dos docentes; Letras com 11,9%; e Magistério (ensino médio) com 10,0%. Já os três
cursos com menores índices são Física (1,1%), Sociologia (0,9%) e Informática (0,8%).
Tabela 21 - Área de formação dos docentes da SEEDF. Avaliação Institucional – Profissionais
da Educação – 2017
Área de formação
Pedagogia
Letras (Língua Portuguesa e Estrangeira)
Magistério/Ensino Médio
Matemática
História
Geografia
Educação Física
Biologia
Artes (Visuais, Cênicas e Música)
Química
Filosofia
Normal Superior
Física
Sociologia
Informática
Outras
Total

Frequência
4958
1604
1346
834
783
749
688
596
511
205
181
180
146
116
112
503
13512

Porcentagem (%)
36,7
11,9
10,0
6,2
5,8
5,5
5,1
4,4
3,8
1,5
1,3
1,3
1,1
0,9
0,8
3,7
100,0

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Tabela 22 - Disciplinas de atuação nas unidades escolares dos docentes da SEEDF. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Área de formação
Atividades
Língua Portuguesa
Matemática
Educação Física
Outras
Língua Estrangeira
Ciências
Geografia
História
Artes (Visuais, Cênicas e Música)
Parte Diversificada (PD)
Biologia
Química
Física
Filosofia
Informática
Sociologia
Projeto Interventivo
Ensino Religioso
Total

Frequência
3811
526
504
416
388
355
348
321
318
307
252
102
93
76
58
56
50
35
16
8032

Porcentagem (%)
47,4
6,5
6,3
5,2
4,8
4,4
4,3
4,0
4,0
3,8
3,1
1,3
1,2
0,9
0,7
0,7
0,6
0,4
0,2
100,0

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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A Tabela 22 mostra as disciplinas de atuação nas UEs dos docentes da SEEDF. Ela
mostra que quase metade (47,4%) dos docentes da SEEDF atua em Atividades. Matemática e
Língua Portuguesa respondem por 6,3% e 6,5%, respectivamente. As disciplinas com menores
percentuais de atuação são Sociologia, Projeto Interventivo e Ensino Religioso, com 0,6%, 0,4%
e 0,2%, respectivamente.
A Tabela 23 mostra a distribuição dos docentes por modalidade de ensino nas UEs. Ela
mostra que 11,0% dos docentes da SEEDF atuam na Educação Especial (atendimento
educacional especializado/sala de recursos). O menor percentual corresponde aos docentes
atuantes na Educação à Distância (0,2%).

Tabela 23 - Distribuição dos docentes por modalidade de ensino nas unidades escolares da
SEEDF. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Modalidade de Ensino
Educação Especial (atendimento educacional especializado/sala de
recursos)
Turmas de distorção idade/série
Educação de Jovens e Adultos - EJA (3º segmento)
Educação de Jovens e Adultos - EJA (2º segmento)
Educação Profissional e Técnica
Educação de Jovens e Adultos - EJA (1º segmento)
Educação a Distância - EAD
Não atuo em nenhuma das modalidades da educação elencadas
Total

Frequência

Porcentagem (%)

856

11,0

237
204
186
122
112
13
6051
7781

3,0
2,6
2,4
1,6
1,4
0,2
77,8
100,0

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

A Tabela 24 mostra a distribuição dos docentes por etapa de ensino nas UEs. Ela mostra
que quase três quartos (71,8%) dos docentes da SEEDF atuam no Ensino Fundamental - Anos
Iniciais, sendo que 47,7% atuam nas turmas de 1º ao 5º ano e 24,1% nas de 6º ao 9º ano. O
menor percentual corresponde aos docentes atuantes na Educação Infantil - Creche (0,7%).
Tabela 24 - Distribuição dos docentes por etapa de ensino nas unidades escolares da SEEDF.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Etapa de Ensino
Ensino Fundamental anos Iniciais - 1º ao 5º ano
Ensino Fundamental Anos Finais - 6º ao 9º ano
Educação Infantil - Pré- Escola (4 a 5 anos)
Ensino Médio (sistema anual)
Ensino Médio (sistema de semestralidade)
Educação Infantil - Creche (0 a 3 anos)
Não atuo em nenhuma etapa da Educação Básica específica (CIL,
CIEF, etc)
Total

Frequência
3052
1543
824
462
305
47

Porcentagem (%)
47,7
24,1
12,9
7,2
4,8
0,7

170

2,7

6403

100,0

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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3.2. Infraestrutura

Nesta seção são apresentados os dados sobre a dimensão Infraestrutura divididos em 10
categorias, conforme mostra o Quadro 1.

a) Espaços Técnico-Pedagógicos
O Gráfico 1 mostra as condições das salas de secretaria nas unidades escolares da
SEEDF. Em 41,1% delas, as salas estão em bom estado e em 37,5% necessitam de pequena
reforma. Já em 20,2% das escolas, os servidores informaram que necessitam de grande reforma.
Percentuais iguais a 0,6% dos respondentes informaram que as escolas não dispõem desse
espaço ou está inadequado e não é possível utilizá-lo.

Gráfico 1 - Condições das salas de secretaria nas unidades escolares da SEEDF. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
0,6%

0,6%
Não dispõe
20,2%

41,1%

É inadequada e não é possível
utilizá-la
Necessita de grande reforma
37,5%

Necessita de pequena reforma
Está em bom estado

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Já o Gráfico 2 mostra as condições das salas de professores. Segundo os respondentes,
43,5% delas estão em bom estado e 36,1% necessitam de pequena reforma. Já em 18,9% das
escolas, os servidores informaram que necessitam de grande reforma. Alguns respondentes
informaram que as escolas não dispõem desse espaço (0,4%) ou está inadequado e não é possível
utilizá-lo (1,1%).
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Gráfico 2 - Condições das salas de professores nas unidades escolares da SEEDF. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
1,1%

0,4%

Não dispõe
18,9%
É inadequada e não é possível
utilizá-la

43,5%

Necessita de grande reforma
36,1%

Necessita de pequena reforma
Está em bom estado

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 3 mostra as condições das salas de aula nas unidades escolares da SEEDF. Em
25,2% delas, as salas estão em bom estado e em 48,4% necessitam de pequena reforma. Já em
22,7% das escolas, os servidores informaram que necessitam de grande reforma. Alguns
respondentes informaram que esse espaço está em estado precário e não deveria ser utilizado
(1,4%) ou está inadequado e não é possível utilizá-lo (2,3%).

Gráfico 3 - Condições das salas de aula nas unidades escolares da SEEDF. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
1,4%

2,3%

25,2%

22,7%

Estão em estado precário e não
deveriam ser utilizadas
São inadequadas e não deveriam
ser utilizadas
São necessárias grandes reformas,
mas podem ser utilizadas

48,4%

São necessárias pequenas
reformas
Estão em bom estado

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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As condições do espaço físico onde os servidores das unidades escolares da SEEDF
desenvolvem suas atividades profissionais é tema do Gráfico 4. Como mostrado, em 26,5%
delas, os espaços físicos estão em bom estado e em 39,6% necessitam de pequena reforma. Já em
21,2% das escolas, os servidores informaram que necessitam de grande reforma. Os demais,
12,7%, informaram que esse espaço está inadequado e não deveria ser utilizado (2,7%) ou é
precário (10,0%).
Gráfico 4 - Sobre as condições do espaço físico onde os servidores das unidades escolares da
SEEDF desenvolvem suas atividades profissionais. Avaliação Institucional – Profissionais da
Educação – 2017

2,7%
É inadequado e nem deveria ser
utilizado

10,0%

26,5%

É precário
21,2%
Precisa de grande reforma
39,6%

Precisa de pequena reforma
Está em boas condições de uso

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Nesse contexto, o Gráfico 5 mostra as condições da estrutura física do local de trabalho
(limpeza, segurança, aparência estética...) das unidades escolares da SEEDF. Em 29,4% delas, as
estruturas físicas estão em bom estado e em 37,0% necessitam de pequena reforma. Já em 21,5%
das escolas, os servidores informaram que necessitam de grande reforma. Os demais, 12,1%,
informaram que esse espaço está inadequado e não deveria ser utilizado (1,6%) ou é precário
(10,5%).
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Gráfico 5 - Sobre as condições da estrutura física do local de trabalho (limpeza, segurança,
aparência estética...) das unidades escolares da SEEDF. Avaliação Institucional – Profissionais
da Educação – 2017
1,6%
É inadequado e nem deveria ser
utilizado

10,5%
29,4%
21,5%

É precário
Precisa de grande reforma

37,0%

Precisa de pequena reforma
Está em boas condições de uso

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 6 mostra que escolas onde aspectos relacionados à limpeza, segurança e
aparência estética estão em boas condições apresentaram média significativamente superior
(1,9%) na ANA 2016 – Língua Portuguesa Escrita comparada à média das escolas onde tais
aspectos são inadequados.

Gráfico 6 - Sobre as condições da estrutura física no local de trabalho (limpeza, segurança,
aparência estética, etc). Avaliação Institucional - Profissionais da Educação – 2017

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN; ANA 2016 (INEP, 2016a).
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b) Espaços de Convivência
O Gráfico 7 mostra as condições dos espaços recreativos cobertos nas unidades escolares
da SEEDF. Em 21,4% delas, esse espaço está em bom estado e em 23,9% necessitam de pequena
reforma. Já em 15,2% das escolas, os servidores informaram que necessitam de grande reforma.
Alguns respondentes informaram que os espaços não são utilizados por estarem em situação
precária (0,4%). Entretanto o maior percentual de respondentes, 39,0%, informou que as escolas
não dispõem desse espaço.
Gráfico 7 - Condição dos espaços recreativos cobertos nas unidades escolares da SEEDF.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
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Estão em bom estado

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 8 mostra as condições dos espaços recreativos descobertos nas unidades
escolares da SEEDF. Em 16,3% delas, esse espaço está em bom estado e em 29,5% necessitam
de pequena reforma. Já em 39,3% das escolas, os servidores informaram que necessitam de
grande reforma. Alguns respondentes informaram que os espaços não são utilizados por estarem
em situação precária (2,5%). Entretanto, 12,3% dos respondentes informaram que as escolas não
dispõem desse espaço.
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Gráfico 8 - Condição dos espaços recreativos descobertos nas unidades escolares da SEEDF.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
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Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 9 mostra que escolas onde os espaços recreativos cobertos estão em bom
estado apresentaram média significativamente superior (2,1%) no IDEB 2015 – Anos Iniciais
comparada à média das escolas que não possuem esses espaços.
Gráfico 9 - Sobre os espaços recreativos descobertos. Avaliação Institucional - Profissionais da
Educação – 2017

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN; IDEB 2015 (INEP, 2015).
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O Gráfico 10 mostra as condições dos auditórios nas unidades escolares da SEEDF. Em
6,2% delas, os auditórios estão em bom estado e em 7,5% necessitam de pequena reforma. Já em
2,9% das escolas, os servidores informaram que necessitam de grande reforma e 83,0%
informaram que as escolas não dispõem desse espaço. Alguns respondentes informaram que esse
espaço está inadequado e não é utilizado (0,4%).

Gráfico 10 - Condições dos auditórios nas unidades escolares da SEEDF. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
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Está em bom estado

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 11 mostra as condições das quadras de esportes cobertas nas unidades
escolares da SEEDF. Para quase dois terços dos respondentes (61,9%) não há quadras de
esportes cobertas nas escolas e para 0,4% essas quadras são inadequados e não são utilizadas.
Em quase um quarto das escolas (24,2%), essas quadras são utilizados, mas precisam de
pequenas (15,7%) ou grandes reformas (8,5%). Para 13,5% dos respondentes essas quadras estão
em bom estado e são utilizadas.
Gráfico 11 - Condições das quadras de esportes cobertas nas unidades escolares da SEEDF.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Não dispõe
13,5%
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Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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O Gráfico 12 mostra as condições das quadras de esportes descobertas nas unidades
escolares da SEEDF. Para quase metade dos respondentes (45,3%) não há quadras de esportes
descobertas nas escolas e para 2,3% essas quadras são inadequados e não são utilizadas. Em
quase metade das escolas (44,9%), essas quadras são utilizados, mas precisam de pequenas
(17,1%) ou grandes reformas (27,8%). Para 7,4% dos respondentes essas quadras estão em bom
estado e são utilizadas.

Gráfico 12 - Condições das quadras de esportes descobertas nas unidades escolares da SEEDF.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
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Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico 13 - Sobre a quadra de esportes descoberta. Avaliação Institucional - Profissionais da
Educação – 2017

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN; ENEM 2016 (INEP, 2016b).
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O Gráfico 13 mostra que escolas onde a quadra de esportes descoberta está em bom
estado apresentaram média significativamente superior (2,0%) no ENEM 2016 comparada à
média das escolas que não dispões desse espaço.
Gráfico 14 - Condições das áreas verdes nas unidades escolares da SEEDF. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
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Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 14 mostra as condições das áreas verdes nas unidades escolares da SEEDF.
Para quase metade dos respondentes (42,7%) ou não há áreas verdes nas escolas (29,6%) ou
essas áreas estão inadequadas (13,1%). Em quase metade das escolas (41,2%), essas áreas ou
precisam de pequenas (23,9%) ou grandes reformas (17,3%). Para o restante, 16,1%, as áreas
verdes estão em bom estado.

O Gráfico 15 mostra as condições dos refeitórios nas unidades escolares da SEEDF. Em
12,3% delas, os refeitórios estão em bom estado e em 11,4% necessitam de pequena reforma. Já
em 11,4% das escolas, os servidores informaram que necessitam de grande reforma. A maior
parcela dos respondentes, entretanto, informou que as escolas não dispõem desse espaço
(63,4%). Já para 1,5% dos respondentes o refeitório está inadequado e não é possível utilizá-lo.
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Gráfico 15 - Condições dos refeitórios nas unidades escolares da SEEDF. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
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Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 16 mostra que quase dois terços (64,4%) das escolas da SEEDF não oferecem
Educação em Tempo Integral, já 32,0% atendem apenas alguns estudantes e apenas 3,5% das
escolas oferecem Educação em Tempo Integral.
Gráfico 16 - Percentual de unidades escolares que oferecem Educação em Tempo Integral.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
3,5%
Não

32,0%

64,4%
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Sim, atendendo a todos os estudantes

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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c) Salas dos Serviços de Apoio
O Gráfico 17 mostra as condições das salas para serviço de orientação educacional (SOE)
nas unidades escolares da SEEDF. Em 42,5% delas, as salas estão em bom estado e em 27,6%
necessitam de pequena reforma. Já em 12,7% das escolas, os servidores informaram que
necessitam de grande reforma e 14,5% informaram que as escolas não dispõem desse espaço.
Alguns respondentes informaram que esse espaço está inadequado e não é utilizado (2,6%).

Gráfico 17 - Condição das salas para serviço de orientação educacional (SOE) nas unidades
escolares da SEEDF. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
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Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico 18 - Sobre a estrutura interna da sala para serviço de orientação educacional (SOE) .
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
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Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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O Gráfico 18 mostra as condições da estrutura interna das salas para serviço de
orientação educacional (SOE). Para 12,3% dos respondentes, as escolas não dispõe dessa sala. Já
32,2% informaram que a sala não é reservada, segura, confiável, discreta ou sigilosa, sendo que
10,1% informaram que a sala não dispõe de arquivo/armário adequado para organização e
guarda dos registros de atendimento e 22,1% responderam que as salas possuem tais
arquivos/armários. Para 55,5% dos respondentes a sala é reservada, segura, confiável, discreta e
sigilosa, sendo que 16,0% informaram que a sala não dispõe de arquivo/armário adequado para
organização e guarda dos registros de atendimento e 39,5% responderam que as salas possuem
tais arquivos/armários.

Gráfico 19 - Sobre a sala para serviço especializado de apoio à aprendizagem. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
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Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 19 mostra as condições das salas para serviço especializado de apoio à
aprendizagem. Para 29,2% dos respondentes, as escolas não dispõe dessa sala, sendo que em
7,6% delas recebem o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem itinerante. Já 20,4%
informaram que a sala não é reservada, segura, confiável, discreta ou sigilosa, sendo que 7,8%
informaram que a sala não dispõe de arquivo/armário adequado para organização e guarda dos
registros de atendimento e 12,6% responderam que as salas possuem tais arquivos/armários. Para
55,4% dos respondentes a sala é reservada, segura, confiável, discreta e sigilosa, sendo que
15,0% informaram que a sala não dispõe de arquivo/armário adequado para organização e
guarda dos registros de atendimento e 35,4% responderam que as salas possuem tais
arquivos/armários.
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Gráfico 20 - Sobre a sala de recursos multifuncionais para atendimento especializado (AEE).
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
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Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 20 mostra as condições das salas de recursos multifuncionais para atendimento
especializado (AEE) nas unidades escolares da SEEDF. Em 29,2% delas, as salas estão em bom
estado e em 28,1% necessitam de pequena reforma. Já em 14,8% das escolas, os servidores
informaram que necessitam de grande reforma e 26,3% informaram que as escolas não dispõem
desse espaço. Alguns respondentes informaram que esse espaço está inadequado e não é
utilizado (1,6%).

d) Biblioteca e Sala de Leitura
O Gráfico 21 mostra as condições das bibliotecas com bibliotecário nas unidades
escolares da SEEDF.
Gráfico 21 - Condições das bibliotecas com bibliotecário nas unidades escolares da SEEDF.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
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Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Em 14,2% delas, as bibliotecas estão em bom estado e em 13,9% necessitam de pequena
reforma. Já em 8,3% das escolas, os servidores informaram que necessitam de grande reforma e
61,6% informaram que as escolas não dispõem desse espaço. Alguns respondentes informaram
que esse espaço está inadequado e não é utilizado (2,1%).

Gráfico 22 - Condições das salas de leitura nas unidades escolares da SEEDF. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
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Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 22 mostra as condições das salas de leitura nas unidades escolares da SEEDF.
Em 22,5% delas, as salas de leitura estão em bom estado e em 23,7% necessitam de pequena
reforma. Já em 14,3% das escolas, os servidores informaram que necessitam de grande reforma e
35,0% informaram que as escolas não dispõem desse espaço. Uma pequena parcela dos
respondentes informou que esse espaço está inadequado e não é utilizado (4,5%).

O Gráfico 23 mostra os resultados acerca de estímulos (projetos, atividades extras) para
que estudantes da SEEDF utilizem a Biblioteca ou a sala de leitura. Para 16,7% dos respondentes
não existe nenhum estímulo e para 40,9% existe estímulo parcial. Uma pequena parcela (9,6%)
informou que não há disponibilidade de Biblioteca nem de sala de leitura na escola. Alguns
respondentes (5,1%) informaram que a carga horária da disciplina não permite a utilização
frequente deste espaço. Pouco mais de um quarto (27,7%) informou que existe estímulo voltado
a projetos e atividades extras com os estudantes.
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Gráfico 23 - Sobre estímulos (projetos, atividades extras) para que estudantes da SEEDF
utilizem a Biblioteca ou a sala de leitura. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação –
2017
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Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 24 mostra uma possível relação entre a utilização pedagógica da Biblioteca ou
sala de leitura com a melhoria na aprendizagem dos seus estudantes. Para 5,6% dos
respondentes, não existe melhoria na aprendizagem e 31,0% não souberam informar. Já 29,7%
informaram que existe uma melhoria parcial e 7,0% informaram que a carga horária da disciplina
não permite a utilização frequente deste espaço. Pouco mais de um quarto dos respondentes
(26,8%) informou que existe uma melhoria significativa na aprendizagem dos estudantes

Gráfico 24 - Como a utilização pedagógica da Biblioteca ou sala de leitura está relacionada com
a melhoria na aprendizagem dos seus estudantes. Avaliação Institucional – Profissionais da
Educação – 2017
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Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico 25 - Frequência de uso da Biblioteca ou da sala de leitura nas unidades escolares da
SEEDF. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
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Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 25 mostra a frequência de uso da Biblioteca ou da sala de leitura nas unidades
escolares da SEEDF. Quase metade (48,0%) dos professores não utiliza a Biblioteca ou a sala de
leitura. Pouco mais de um quarto (26,7%) informou que utiliza um dos espaços semanalmente. O
uso de um desses espaços semestral, mensal ou quinzenal foi informado por 8,1%, 8,9% e 8,3%,
respectivamente, dos respondentes.
e) Banheiros
O Gráfico 26 mostra as condições das instalações sanitárias para estudantes (masculino)
nas unidades escolares da SEEDF. Para alguns respondentes ou não há banheiro masculino
(1,0%) ou são inadequados e não são utilizados (0,2%). Em quase três quartos das escolas
(72,3%), esses sanitários são utilizados, mas precisam de pequenas (47,6%) ou grandes reformas
(24,7%). Para pouco mais de um quarto dos respondentes (26,4%) os sanitários masculinos estão
em bom estado e são utilizados.
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Gráfico 26 - Condição das instalações sanitárias para estudantes (masculino) nas unidades
escolares da SEEDF. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
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Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 27 mostra as condições das instalações sanitárias para estudantes (feminino)
nas unidades escolares da SEEDF. Para alguns respondentes não há banheiro feminino (1,0%).
Em quase três quartos das escolas (72,8%), esses sanitários são utilizados, mas precisam de
pequenas (47,2%) ou grandes reformas (25,6%). Para pouco mais de um quarto dos respondentes
(26,2%) os sanitários femininos estão em bom estado e são utilizados.

Gráfico 27 - Condição das instalações sanitárias para estudantes (feminino) nas unidades
escolares da SEEDF . Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
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Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

60

Gráfico 28 - Condição das instalações sanitárias para os servidores nas unidades escolares da
SEEDF. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
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Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 28 mostra as condições das instalações sanitárias para servidores nas unidades
escolares da SEEDF. Para alguns respondentes ou não há banheiro para servidores (0,8%) ou são
inadequados e não são utilizados (0,5%). Em dois terços das escolas (66,8%), esses sanitários
são utilizados, mas precisam de pequenas (38,7%) ou grandes reformas (28,1%). Para quase um
terço dos respondentes (31,9%) os sanitários para servidores estão em bom estado e são
utilizados.

Gráfico 29 - Condição dos banheiros com chuveiro nas unidades escolares da SEEDF.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017

Não dispõe

12,9%
18,2%
51,7%

São inadequados e não são
utilizados
Precisam de grandes reformas

10,4%
6,8%

Precisam de pequenas reformas
Estão em bom estado
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O Gráfico 29 mostra as condições das instalações sanitárias com chuveiros nas unidades
escolares da SEEDF. Para pouco mais da metade dos respondentes (51,7%) não há banheiro com
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chuveiro e para 6,8% esses sanitários são inadequados e não são utilizados. Em pouco mais de
um quarto das escolas (28,6%), esses sanitários são utilizados, mas precisam de pequenas
(18,2%) ou grandes reformas (10,4%). Para 12,9% dos respondentes esses sanitários estão em
bom estado e são utilizados.
f) Espaços Técnicos
Gráfico 30 - Condições dos almoxarifados/depósitos nas unidades escolares da SEEDF.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017

22,9%

11,9%

2,1%
Não dispõe
Está inadequado e não é utilizado
31,6%

31,6%

Necessita de grandes reparos
Necessita de pequenos reparos
Está em bom estado

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 30 mostra as condições dos almoxarifados/depósitos nas unidades escolares da
SEEDF. Em 22,9% delas, as salas estão em bom estado e em 31,6% necessitam de pequena
reforma. Já em 31,6% das escolas, os servidores informaram que necessitam de grande reforma.
Pequenas parcelas dos respondentes informaram que as escolas não dispõem desse espaço
(11,9%) ou está inadequado e não é possível utilizá-lo (2,1%).

Gráfico 31 - Condições das cozinhas nas unidades escolares da SEEDF. Avaliação Institucional
– Profissionais da Educação – 2017
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Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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O Gráfico 31 mostra as condições das cozinhas nas unidades escolares da SEEDF. Em
31,0% delas, as cozinhas estão em bom estado e em 37,8% necessitam de pequena reforma. Já
em 28,1% das escolas, os servidores informaram que necessitam de grande reforma. Uma
pequena parcela dos respondentes informou que as escolas não dispõem desse espaço (3,1%).

Gráfico 32 - Condições das despensas nas unidades escolares da SEEDF. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
5,2%
34,5%

0,4%
22,5%

Não dispõe
É inadequada e não é utilizada
Necessita de grandes reparos
Necessita de pequenos reparos

37,4%

Está em bom estado

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 32 mostra as condições das despensas nas unidades escolares da SEEDF. Em
34,5% delas, as despensas estão em bom estado e em 37,4% necessitam de pequena reforma. Já
em 22,5% das escolas, os servidores informaram que necessitam de grande reforma. Pequenas
parcelas dos respondentes informaram que as escolas não dispõem desse espaço (5,2%) ou está
inadequado e não é possível utilizá-lo (0,4%).

Gráfico 33 - Condições das lavanderias nas unidades escolares da SEEDF. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017

5,0%

5,5%

3,4%

0,1%
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86,0%

Necessita de pequenos reparos
Está em bom estado

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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O Gráfico 33 mostra as condições das lavanderias nas unidades escolares da SEEDF. Em
3,4% delas, as lavanderias estão em bom estado e em 5,5% necessitam de pequena reforma. Já
em 5,0% das escolas, os servidores informaram que necessitam de grande reforma. Uma pequena
parcela dos respondentes informou que as lavanderias estão inadequadas e não é possível utilizálas (0,1%). Entretanto, a grande maioria (86,0%) informou que as escolas da SEEDF não
dispõem de lavanderia.

g) Bebedouros e Caixas Dágua
O Gráfico 34 mostra as condições dos bebedouros nas unidades escolares da SEEDF.
Para alguns respondentes ou não há bebedouros com água filtrada (4,0%) ou são inadequados e
não são utilizados (0,8%). Em mais da metade das escolas (58,6%), os bebedouros com água
filtrada são utilizados, sendo que em 19,8% das escolas precisam ser substituídos e em 38,8%
precisam de pequenos reparos. Para pouco mais de um terço dos respondentes (36,6%) os
bebedouros com água filtrada estão em bom estado e são utilizados.

Gráfico 34 - Condição dos bebedouros nas unidades escolares da SEEDF. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Não há bebedouros com água
filtrada

4,0% 0,8%
19,8%

36,6%
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Os bebedouros com água filtrada
são utilizados, mas precisam ser
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Os bebedouros com água filtrada
são utilizados, mas precisam de
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Os bebedouros com água filtrada
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utilizados

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico 35 - Sobre a disponibilidade da caixa d’água ou cisterna na Unidade Escolar. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
4,2%

0,8%

Não possui
30,3%

Possui, mas não tem condições de ser
utilizada

53,1%

Possui, mas precisa de reparos
11,5%
Possui, é utilizada, mas não atende à
demanda da unidade Escolar
Possui, é utilizada e atende à demanda
da Unidade Escolar

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 35 mostra a opinião dos servidores sobre a disponibilidade da caixa d’água ou
cisterna nas unidades escolares da SEEDF. Foi informado que 4,2% das escolas não possuem
caixas d´água e 0,8% possuem, mas não estão em condições de uso. Em 30,3% das escolas, elas
necessitam de reparos e em 11,5% não atendem à demanda da Unidade Escolar. A maior parte
dos servidores, 53,1%, informou que as caixas d´água são utilizadas e atendem à demanda da
escola.
Gráfico 36 - Sobre as características da caixa d’água nas unidades escolares da SEEDF.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
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Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 36 mostra a opinião dos servidores sobre as características das caixas d’água
nas unidades escolares da SEEDF. Foi informado que 14,7% das escolas não possuem caixas
d´água nem cisterna. As demais, 85,3%, possuem ou cisterna (18,3%) ou caixas d´água de
amianto (24,7%) ou de polietileno (33,4%) ou de fibra de vidro (8,8%).
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h) Equipamentos Didáticos e de Comunicação
Tabela 25 - Sobre os equipamentos disponíveis nas escolas da SEEDF. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017

Equipamentos

Televisão
Impressora
Retroprojetor
Data Show
Copiadora
DVD/Blu-ray
Lousa Digital
Aparelho de Som
Mapas / globo terrestre
Quadro branco
Pincel para quadro branco

Não dispõe

Dispõe, mas
não está em
condições de
uso

N
1012
381
3695
763
483
4660
8992
1302
1964
478
1438

N
1071
868
807
588
690
750
534
1184
1430
446
291

%
8,7
3,3
31,7
6,5
4,1
39,9
77,0
11,2
16,8
4,1
12,3

%
9,2
7,4
6,9
5,0
5,9
6,4
4,6
10,1
12,3
3,8
2,5

Disponível
para
professores
N
8976
7922
6815
9830
8962
6066
1707
8817
8197
10670
9756

%
76,9
67,9
58,4
84,2
76,8
52,0
14,6
75,5
70,2
91,4
83,6

Dispõe, mas
não está
disponível
para
professores
N
%
613
5,3
2501
21,4
355
3,0
491
4,2
1537
13,2
196
1,7
439
3,8
369
3,2
81
0,7
78
0,7
187
1,6

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

A Tabela 25 mostra a opinião dos servidores acerca dos equipamentos disponíveis nas
escolas da SEEDF. Entre os equipamentos com maior indisponibilidade estão a lousa digital com
77,0% dos respondentes, o DVD/Blu-ray com 39,9% e o retroprojetor com 31,7%. Entre os
equipamentos sem condições de uso destacam-se os mapas/globos terrestres com 12,3%, os
aparelhos de som (10,1%) e os televisores (9,2%). Dentre os equipamentos mais disponíveis nas
escolas, em média, 78,3% estão disponíveis aos professores. Dentre os equipamentos presentes
nas escolas, mas indisponíveis aos professores, destacam-se as impressoras com 21,4% de
indisponibilidade e as copiadoras com 13,2%.

O Gráfico 37 mostra a opinião dos servidores da SEEDF sobre o acesso a equipamentos de
comunicação e informação (fax, telefone). Para quase um quarto dos servidores (21,1%) ou não
há acesso (12,9%) ou os equipamentos de comunicação e informação raramente estão
disponíveis (8,2%). Para os demais (78,9%), o acesso aos equipamentos de comunicação e
informação ou estão disponíveis às vezes (17,5%) ou quase sempre (28,3%) ou sempre (12,9%).
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Gráfico 37 - Sobre o acesso a equipamentos de comunicação e informação (fax, telefone).
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Não há acesso

12,9%
33,1%

8,2%
17,5%
28,3%

Os equipamentos de
comunicação e informação
raramente estão disponíveis
Os equipamentos de
comunicação e informação às
vezes estão disponíveis
Os equipamentos de
comunicação e informação
quase sempre estão disponíveis
Os equipamentos de
comunicação e informação estão
sempre disponíveis

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 38 mostra que escolas onde os equipamentos de comunicação e informação
estão sempre disponíveis apresentaram média significativamente superior (4,3%) no IDEB 2015
– Anos Iniciais comparada à média das escolas que não oferecem acesso a tais equipamentos.
Gráfico 38 - Sobre o acesso a equipamentos de comunicação e informação (fax, telefone).
Avaliação Institucional - Profissionais da Educação – 2017

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN; IDEB 2015 (INEP, 2015).
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Gráfico 39 - Sobre comunicação direta com a Unidade Escolar. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017

1,7%

6,4%

1,7%
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cobertura para celular
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público
Apenas por meio de telefone fixo
da Unidade Escolar
Por meio de telefone fixo ou
celular

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 39 mostra a opinião dos servidores da SEEDF sobre a comunicação direta com
as unidades escolares. Pequenas parcelas dos respondentes informaram que suas escolas não têm
telefone fixo e nem cobertura para celular (1,7%) ou se comunicam apenas por meio de telefone
público (1,7%) ou apenas por meio de celular particular (6,4%). Para 38,7% dos respondentes a
comunicação ocorre por meio de telefone fixo ou celular e para pouco mais da metade (51,6%),
apenas por meio de telefone fixo da Unidade Escolar.

i) Equipamentos e Laboratórios de Informática
Com relação à disponibilidade do serviço de internet (Gráfico 40), 4,0% dos servidores
informaram que não dispõem desse serviço, 12,1% indicaram que o serviço é pago por terceiros;
45,9% apontaram que o serviço é pago pela escola; 23,7% informaram que é fornecido pelo
MEC; e 14,3% marcaram que é fornecido pela SEEDF. Pode-se concluir que 16,1% das
unidades escolares da SEEDF não têm internet própria.
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Gráfico 40 - Sobre disponibilidade do serviço de internet nas unidades escolares da SEEDF.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
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14,3%

12,1%
Não dispõe de internet

23,7%

Dispõe, pago por terceiros
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45,9%

Dispõe, fornecido pelo MEC
Dispõe, fornecido pela SEEDF

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 41 mostra os resultados sobre a utilização do sistema i-Educar ou SGE nas
escolas da SEEDF. Em 8,5% das escolas não são utilizados nenhum dos dois sistemas e em 3,3%
das escolas utilizam-se apenas o SGE. Quase dois quintos das escolas (39,1%) utilizam apenas o
i-Educar e quase metade (49,1%) utilizam os dois sistemas.
Gráfico 41 - Sobre a utilização do sistema i-Educar ou SGE. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017

8,5%

49,1%

Não uso nenhum dos dois
39,1%

Uso apenas o i-educar
Uso apenas o SGE
Uso os dois sistemas

3,3%

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico 42 - Sobre se os sistemas i-educar/SGE estão funcionando satisfatoriamente nas
unidades escolares da SEEDF. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Os sistemas não funcionam
satisfatoriamente
28,4%
O i-educar funciona e o SGE não
funciona

52,0%
17,1%

O SGE funciona e o i-educar não
funciona
Os sistemas i-educar /SGE estão
funcionando satisfatoriamente na
unidade escolar

2,4%

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 42 mostra a opinião dos servidores sobre se os sistemas i-educar/SGE estão
funcionando satisfatoriamente nas unidades escolares. Uma pequena parcela (2,4%) informou
que o SGE funciona e o i-educar não, entretanto, quase um quinto (17,1%) informou que o ieducar funciona e o SGE não. Pouco mais de um quarto (28,4%) dos respondentes informou que
os sistemas não funcionam satisfatoriamente. Felizmente, para mais da metade dos respondentes
(52,0%), os sistemas i-educar /SGE estão funcionando satisfatoriamente nas unidades escolares

Gráfico 43 - Sobre a utilização dos computadores nas unidades escolares da SEEDF. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Não há computador disponível
3,7%

7,6%
45,1%

18,4%

25,2%

Não uso computador da SEEDF,
nem pessoal
Uso apenas o computador
pessoal, porque o da SEEDF não
está atualizado
Uso apenas computador pessoal,
porque não há computador
disponível
Uso o computador da SEEDF

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 43 mostra os resultados sobre a utilização dos computadores nas unidades
escolares da SEEDF. Para 7,6% dos respondentes não há computador disponível e 3,7% não
utiliza nem computador da SEEDF nem pessoal. Quase um quinto (18,4%) utilizam apenas o
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computador pessoal, porque o da SEEDF não está atualizado e pouco mais de um quarto (25,2%)
utilizam apenas computador pessoal, porque não há computador disponível. Quase metade dos
respondentes (45,1%) informou que utilizam computador da SEEDF.

Tabela 26 - Forma que a Unidade Escolar adquire os equipamentos de informática. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Forma de aquisição de equipamentos de informática

Por meio do recurso da SEEDF
Por meio dos programas do MEC
Por meio de parceria/doação
Por meio da Associação de Pais e Mestres

Não selecionado
N
%

202
336
387
520

34,2
56,9
65,6
88,1

Sim
N

%

388
254
203
70

65,8
43,1
34,4
11,9

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

A Tabela 26 mostra o formato que a Unidade Escolar utiliza para adquirir equipamentos
de informática. A forma mais utilizada pelas escolas é por meio do recurso da SEEDF, indicada
por 65,8% dos respondentes. Em seguida vem os programas do MEC, responsável por 43,1% das
aquisições. Quase um terço das aquisições (34,4%) ocorre por meio de parceria/doação e apenas
11,9% ocorre por meio da Associação de Pais e Mestres.
Gráfico 44 - Condições dos laboratórios de informática nas unidades escolares da SEEDF.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017

9,0%

Não dispõe
24,7%
Está inadequado e não é utilizado

28,6%
20,2%
17,5%

Não está em bom estado, mas é
utilizado
Está em bom estado e alguns
computadores estão funcionando
Está em bom estado e com todos
os computadores funcionando

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 44 mostra as condições dos laboratórios de informática nas unidades escolares
da SEEDF. Segundo os respondentes, quase um quarto (24,7%) informou que não dispõe desse
laboratório e pouco mais de um quinto (20,2%) informou que está inadequado e não é utilizado.
Parcela muito próxima (17,5%) informou que tal laboratório não está em bom estado, mas é
utilizado. Os demais (37,6%) informaram que esse espaço está em bom estado, sendo que em
28,6% da escolas alguns computadores estão funcionando e em 9,0% com todos os
computadores funcionando.
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O Gráfico 45 mostra as condições de uso dos laboratórios de informática ( tamanho,
segurança física, ventilação, iluminação, limpeza, mobiliário e equipamentos) nas unidades
escolares da SEEDF. Segundo os respondentes, apenas 1,4% das escolas não possuem este
ambiente e 24,2% informaram que o ambiente existe, mas está em condições precárias para uso.
Pouco mais da metade dos respondentes (55,6%) informou que o ambiente existe e está em
condições parcialmente adequadas ao uso, sendo que o espaço não é utilizado em 12,4% das
escolas. Ainda segundo os respondentes, em apenas 18,8% das escolas existe o ambiente e está
em condições plenamente adequadas para usos e é utilizada.
Gráfico 45 - Quanto às condições de uso do laboratório de Informática ( tamanho, segurança
física, ventilação, iluminação, limpeza, mobiliário e equipamentos) . Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017
1,4%
18,8%

A Unidade Escolar não possui este ambiente
24,2%

12,4%

43,2%

Existe o ambiente, mas está em condições
precárias para uso
Existe o ambiente e está em condições
parcialmente adequadas ao uso
Existe o ambiente e está em condições
parcialmente adequadas de uso, mas não é
utilizado
Existe o ambiente e está em condições
plenamente adequadas para usos e é utilizada.

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 46 mostra os resultados quanto à quantidade de computadores disponíveis para
atividades pedagógicas, no Laboratório de Informática. Segundo pouco mais de três quartos
(78,8%) dos respondentes, as quantidades mais comuns de computadores são de 1 a 10 (36,0%)
ou de 11 a 20 (42,8%). Quase um quinto dos respondentes (19,0%) informou que há entre 21 a
30 computadores (11,8%) ou mais de 30 (7,2%). Para 2,2% dos respondentes, não há
computadores disponíveis em suas escolas.
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Gráfico 46 - Sobre a quantidade de computadores disponíveis para atividades pedagógicas, no
Laboratório de Informática. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
2,2%
7,2%

11,8%

Nenhum
36,0%

1 a 10
11 a 20

42,8%

21 a 30
Mais de 30

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 47 mostra a opinião dos servidores sobre se a quantidade de computadores é
satisfatória para o desenvolvimento das atividades nas unidades escolares da SEEDF. Para
16,1% dos respondentes, não há computadores em 2,7% das escolas ou os computadores não são
disponibilizados para uso com alunos (13,4%). A grande maioria (60,1%) informou que a
quantidade não é satisfatória. Para quase um quarto dos respondentes (22,8%), entretanto, a
quantidade é satisfatória.

Gráfico 47 - Sobre se a quantidade de computadores é satisfatória para o desenvolvimento das
atividades nas unidades escolares da SEEDF. Avaliação Institucional – Profissionais da
Educação – 2017
Não há computadores
0,9%

2,7%
13,4%

22,8%

Os computadores não são
disponibilizados para uso com
alunos
Não é satisfatória

60,1%

A quantidade é satisfatória

Sobram computadores

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico 48 - Sobre se os estudantes têm acesso ao Laboratório de Informática no contraturno
para realizar atividades extraclasses. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Não
10,1%
Não possui este ambiente

18,9%
63,1%
5,8%

A carga horária da disciplina não permite
a utilização frequente deste espaço
Sim, parcialmente

2,0%

Sim, geralmente

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 48 mostra a opinião dos servidores sobre se os estudantes têm acesso ao
Laboratório de Informática no contraturno para realizar atividades extraclasses. A maioria dos
respondentes (63,1%) informou que não, além disso, 2,0% informaram que suas escolas não
possuem tal ambiente e 5,8% informaram que a carga horária da disciplina não permite a
utilização frequente deste espaço. Os demais (29,0%) informaram que os estudantes têm acesso,
sendo parcial em 18,9% das escolas e em 10,1%, geral.

Gráfico 49 - Frequência de uso do Laboratório de Informática na disciplina ministrada pelos
docentes nas unidades escolares da SEEDF. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação
– 2017

18,3%
Não utilizo

7,2%

Semestral

7,2%

59,6%
7,7%

Mensal
Quinzenal
Semanal

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 49 mostra a frequência de uso do Laboratório de Informática na disciplina
ministrada pelos docentes nas unidades escolares da SEEDF. A maioria dos respondentes
(59,6%) informou que não utilizam esse espaço. Os demais, 40,4%, informaram que o utilizam
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ou semestralmente (7,7%) ou mensalmente (7,2%) ou quinzenalmente (7,2%) ou semanalmente
(18,3%).

Gráfico 50 - Acerca de estímulos (projetos, atividades extras) para uso do laboratório de
informática com os estudantes da SEEDF. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação –
2017
Não utilizo laboratório
12,1%
32,0%

Não existe nenhum estímulo

25,4%

24,5%

A carga horária da disciplina não permite
a utilização frequente deste espaço
Sim, existe estímulo parcial

6,0%
Sim, existe estímulo voltado a projetos e
atividades extras com os estudantes
Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 50 mostra a opinião dos servidores acerca de estímulos (projetos, atividades
extras) para uso do laboratório de informática com os estudantes da SEEDF. Quase um terço dos
respondentes (32,0%) informou que não utilizam esse espaço, quase um quarto (24,5%)
respondeu que não existe nenhum estímulo e 6,0% responderam que a carga horária da disciplina
não permite a utilização frequente deste espaço. Para pouco mais de um quarto (25,4%) existe
estímulo parcial e para 12,1% existe estímulo voltado a projetos e atividades extras com os
estudantes.

O Gráfico 51 mostra que escolas onde existe estímulo para o uso do laboratório de
informática, voltado a projetos e atividades extras com os estudantes, apresentaram média
significativamente superior (1,2%) na ANA 2016 – Matemática comparada à média das escolas
que não utilizam esse laboratório.
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Gráfico 51 - Sobre estímulos (projetos, atividades extras) para uso do laboratório de informática
com seus estudantes. Avaliação Institucional - Profissionais da Educação – 2017

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN; ANA 2016 (INEP, 2016a).

Gráfico 52 - Relação entre a utilização pedagógica do Laboratório de Informática e a melhoria
na aprendizagem dos estudantes da SEEDF. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação
– 2017
Não utilizo o laboratório
16,1%
Não existe melhoria na aprendizagem
51,9%

23,8%

A carga horária da disciplina não permite
a utilização frequente deste espaço
Existe uma melhoria parcial
5,6%

2,6%

Existe uma melhoria significativa na
aprendizagem dos estudantes

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 52 mostra a opinião dos servidores acerca da relação entre a utilização
pedagógica do Laboratório de Informática e a melhoria na aprendizagem dos estudantes da
SEEDF. Mais da metade dos respondentes (51,9%) informou que não utiliza o laboratório e
2,6% informaram que não existe melhoria na aprendizagem. Para 5,6% dos respondentes, a carga
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horária da disciplina não permite a utilização frequente deste espaço. Já para quase dois quintos
(39,9%), existe uma melhoria na aprendizagem dos estudantes, seja ela parcial (23,8%) ou
significativa (16,1%).

Gráfico 53 - Se a manutenção dos equipamentos do laboratório de informática é realizada
sempre que necessária. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Não é realizada manutenção
8,6%
34,1%
Sim, mas há demora na
contratação dos serviços por
parte da Unidade Escolar

43,7%

Sim, de forma parcial
13,6%
Sim, de forma ágil

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 53 mostra a opinião dos servidores acerca da manutenção dos equipamentos do
laboratório de informática. Pouco mais de um terço dos respondentes (34,1%) informou que não
é realizada manutenção. Os demais (65,9%) informou que a manutenção é realizada sempre que
necessária, sendo que 13,6% informaram que há demora na contratação dos serviços por parte da
Unidade Escolar, 43,7% que acontece de forma parcial e 13,6% de forma ágil.
Gráfico 54 - Sobre o uso de Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017

2,4%
3,3%

Não utiliza Ambientes Virtuais de
Aprendizagem (AVA)

2,5%
8,2%

Utiliza plataforma Moodle para trabalho
com EAD
Utiliza plataforma Moodle para suporte
ao ensino presencial
83,7%

Utiliza outro Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) para trabalho com
EAD
Utiliza outro Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) para suporte ao
ensino presencial

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

77

O Gráfico 54 mostra a opinião dos servidores acerca do uso de Ambientes Virtuais de
Aprendizagem. Segundo os respondentes, apenas 16,3% das escolas utilizam tais ambientes,
sendo que 5,7% utilizam a plataforma Moodle ou para trabalho com EAD (3,3%) ou para suporte
ao ensino presencial (2,4%); as demais (10,7%) utilizam outras plataformas ou para trabalho com
EAD (2,5%) ou para suporte ao ensino presencial (8,2%).

j) Laboratórios de Ciências
Gráfico 55 - Quanto às condições de uso do Laboratório de Ciências Biológicas, Química e
Física (tamanho, itens de segurança, ventilação, iluminação, limpeza, mobiliário, equipamentos e
materiais essenciais). Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
2,7%

A Unidade Escolar não possui estes
ambientes

14,0%

Existem os ambientes, mas estão sem
condições de uso

10,6%
12,9%

59,7%

Existem os ambientes, mas estão em
condições precárias de uso
Existem os ambientes e estão em condições
parcialmente adequadas de uso
Existem os ambientes e estão em condições
plenamente adequadas de uso

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 55 mostra as condições de uso dos laboratórios de ciências (tamanho, itens de
segurança, ventilação, iluminação, limpeza, mobiliário, equipamentos e materiais essenciais) nas
unidades escolares da SEEDF. Segundo os respondentes, quase três quartos das escolas da
SEEDF (72,8%) ou não possuem esse ambiente (59,7%) ou o ambiente existe, mas estão sem
condições de uso (12,9%) ou estão em condições precárias para uso (10,6%). Os demais (16,7%)
informaram que o ambiente existe e está em condições parcialmente (14,0%) ou plenamente
(2,7%) adequadas de uso.
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Gráfico 56 - Frequência de uso do Laboratório de Ciências Biológicas, Química e Física nas
disciplinas ministradas pelos docentes da SEEDF. Avaliação Institucional – Profissionais da
Educação – 2017

5,9%

8,6%
Não utilizo o laboratório

10,9%
52,9%

Semestral
Mensal

21,7%

Quinzenal
Semanal

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 56 mostra a frequência de uso do Laboratório de Ciências nas disciplinas
ministradas pelos docentes nas unidades escolares da SEEDF. A maioria dos respondentes
(52,9%) informou que não utilizam esse espaço. Os demais, 47,1%, informaram que o utilizam
ou semestralmente (21,7%) ou mensalmente (10,9%) ou quinzenalmente (5,9%) ou
semanalmente (8,6%).

Gráfico 57 - Relação entre a utilização pedagógica do Laboratório de Ciências Biológicas,
Química e Física e a melhoria na aprendizagem dos estudantes. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017
Não utilizo o laboratório
27,6%
43,4%

A carga horária da disciplina não
permite a utilização frequente
deste espaço
Existe uma melhoria parcial

18,1%
10,9%

Existe uma melhoria significativa
na aprendizagem dos estudantes

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 57 mostra a opinião dos servidores acerca da relação entre a utilização
pedagógica do Laboratório de Informática e a melhoria na aprendizagem dos estudantes da
SEEDF. Mais da metade dos respondentes (54,3%) informou que ou não utilizam o laboratório
(43,4%) ou a carga horária da disciplina não permite a utilização frequente deste espaço (10,9%).
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Já para a quase outra metade (45,7%) existe uma melhoria na aprendizagem dos estudantes, seja
ela parcial (18,1%) ou significativa (27,6%).

Gráfico 58 - Sobre o estímulo ( projetos, atividades extras) para se utilizar o Laboratório de
Ciências Biológicas, Química e Física com os estudantes da SEEDF. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017
Não utilizo laboratório
16,7%
32,1%
23,1%

12,7%

15,4%

Não existe nenhum estímulo
A carga horária da disciplina não permite a
utilização frequente deste espaço
Sim, existe estímulo parcial
Sim, existe estímulo voltado a projetos e
atividades extras com os estudantes

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 58 mostra a opinião dos servidores acerca de estímulos (projetos, atividades
extras) para uso do laboratório de ciências com os estudantes da SEEDF. Quase um terço dos
respondentes (32,1%) informou que não utilizam esse espaço. Para 15,4% dos respondentes não
existe nenhum estímulo e para 12,7% a carga horária da disciplina não permite a utilização
frequente desse espaço. Para quase dois quintos (39,8%) existe estímulo ou parcial (23,1%) ou
existe estímulo voltado a projetos e atividades extras com os estudantes (16,7%).

3.3. Gestão Escolar
Nesta seção são apresentados os dados sobre a dimensão Gestão Escolar divididos em 10
categorias, conforme mostra o Quadro 1.
a) Equipe Gestora
A Tabela 27 mostra a avaliação dos servidores de unidades escolares quanto à atuação do
Gestor Escolar. Entre as qualidades dos gestores avaliadas como ótimas, destacam-se a
“Assiduidade/Pontualidade” informada por 56,4% dos respondentes e “Atendimento com
cordialidade, presteza e eficiência” com 51,9%. As qualidades “Mediação de conflitos”,
“Liderança” e “Relacionamento Interpessoal” foram consideradas como boas por 41,1%, 39,4%
e 29,0% dos respondentes, respectivamente. Exceto “Assiduidade/Pontualidade”, as demais
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qualidades foram atribuídas como razoáveis por 12,8%, em média. As qualidades presentes na
Tabela 27 foram atribuídas como ruim ou péssimo por 2,9% e 1,8%, respectivamente.

Tabela 27 - Avaliação dos servidores de unidades escolares quanto à atuação do Gestor Escolar.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Qualidade

Péssimo

Ruim

Razoável

Bom

Ótimo

Mediação de conflitos

N
401

%
3,0

N
578

N
4,3

%
2311

%
17,0

N
5575

%
41,1

N
4701

%
34,7

Liderança

304

2,2

547

4,0

1974

14,6

5343

39,4

5398

39,8

Relacionamento Interpessoal

268

2,0

430

3,2

1746

12,9

5287

39,0

5835

43,0

Comportamento Ético

275

2,0

367

2,7

1428

10,5

4961

36,6

6535

48,2

Disponibilidade

171

1,3

326

2,4

1589

11,7

5012

36,9

6468

47,7

Assiduidade/Pontualidade
Atendimento com
cordialidade, presteza e
eficiência

138

1,0

234

1,7

1054

7,8

4486

33,1

7654

56,4

192

1,4

299

2,2

1392

10,3

4635

34,2

7047

51,9

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 59 mostra a frequência com que a equipe gestora realiza reuniões com os
profissionais por ela coordenados. A grande maioria dos respondentes (60,2%) informou que as
reuniões ocorrem semanalmente. Já 4,0% responderam que não são realizadas reuniões. Os
demais (35,8%) informaram que as reuniões ocorrem semestralmente (7,3%), bimestralmente
(7,9%), mensalmente (8,4%) ou quinzenalmente (12,2%).

Gráfico 59 - Frequência com que a equipe gestora realiza reuniões com os profissionais por ela
coordenados. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
4,0%
7,3%
7,9%

Não realiza reuniões
8,4%

60,2%

Semestral
Bimestral

12,2%

Mensal
Quinzenal
Semanal

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 60 mostra a opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre a
atividade predominante no trabalho da equipe gestora. Pouco mais da metade dos respondentes
(55,4%) informou que a atividade predominante é pedagógica; pouco mais que um terço (34,7%)
informou que são administrativas; e para 9,9% é o atendimento à comunidade.
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Gráfico 60 - Opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre a atividade
PREDOMINANTE no trabalho da equipe gestora. Avaliação Institucional – Profissionais da
Educação – 2017
9,9%
34,7%
Atividades administrativas
Atividades pedagógicas
55,4%

Atendimento à comunidade

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 61 mostra a opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF se a
Equipe Gestora dá transparência à prestação de contas dos recursos repassados à Unidade
Escolar. A grande maioria dos respondentes (78,7%) informou que há transparência, já para
10,2% não. Declararam não se interessar pelo assunto, 11,1%.

Gráfico 61 - Opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF se a Equipe Gestora dá
transparência à prestação de contas dos recursos repassados à Unidade Escolar. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017

11,1%
10,2%
Sim
Não
78,7%

Não me interesso pelo assunto

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico 62 - Opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se a Equipe
Gestora possui conhecimento dos problemas de ensino aprendizagem de seus estudantes.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
1,8%
0,3%

5,5%

Não há problemas de ensino e aprendizagem
nesta Unidade Escolar

18,7%

A Equipe Gestora não tem conhecimento dos
problemas
A Equipe Gestora tem conhecimento, mas é
omissa

73,7%

A Equipe Gestora tem conhecimento, mas
não tem condições de resolvê-los
A Equipe Gestora tem conhecimento e
procura resolvê-los

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 62 mostra a opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se
a Equipe Gestora possui conhecimento dos problemas de ensino aprendizagem de seus
estudantes. Para quase três quartos dos respondentes (73,7%) a Equipe Gestora tem
conhecimento e procura resolvê-los. Já para quase um quinto (18,7%), ela tem conhecimento,
mas não tem condições de resolvê-los. Os demais (7,6%) informaram que não há problemas de
ensino e aprendizagem na escola (0,3%) ou a Equipe Gestora não tem conhecimento dos
problemas (1,8%) ou ela tem conhecimento, mas é omissa (5,5%).
Gráfico 63 - Opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF quanto ao estímulo da
Gestão Escolar às iniciativas. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
3,0%
8,9%

8,5%

A Gestão não estimula qualquer iniciativa

4,9%
A Gestão estimula iniciativas
conservadoras e desestimula as inovadoras

74,7%

A Gestão estimula iniciativas
conservadoras, mas não estimula as
inovadoras
A Gestão estimula iniciativas
conservadoras e inovadoras
A Gestão estimula apenas iniciativas
inovadoras

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 63 mostra a opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF quanto
ao estímulo da Gestão Escolar às iniciativas. Para quase três quartos dos respondentes (74,7%),
A Gestão estimula iniciativas conservadoras e inovadoras e para 8,9% apenas as inovadoras.
Para os demais (83,7%) ou a Gestão não estimula qualquer iniciativa (8,5%) ou estimula
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iniciativas conservadoras e desestimula as inovadoras (3,0%) ou estimula iniciativas
conservadoras, mas não estimula as inovadoras (4,9%).

O Gráfico 64 mostra a opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se
o diretor permanece por tempo suficiente na Unidade Escolar, mostrando-se presente nas
atividades pedagógicas e em todos os espaços escolares (salas de aula, banheiros, quadras,
bibliotecas, refeitórios...). Para quase três quartos dos respondentes (74,3%) o diretor permanece
por tempo suficiente, mostrando-se presente nas atividades pedagógicas e em todos os espaços
escolares. Já 5,0% responderam que não permanece por tempo suficiente. Para os demais,
(20,7%), permanece por tempo suficiente, mas só se mostra presente nos espaços escolares
(9,1%) ou nas atividades pedagógicas (5,6%) ou em nenhumas destas (6,0%).

Gráfico 64 - Opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se o diretor
permanece por tempo suficiente na Unidade Escolar, mostrando-se presente nas atividades
pedagógicas e em todos os espaços escolares (salas de aula, banheiros, quadras, bibliotecas,
refeitórios...). Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
5,0%

Não permanece por tempo suficiente na
Unidade Escolar.

6,0%
9,1%
5,6%

74,3%

Permanece por tempo suficiente, mas não se
mostra presente nas atividades pedagógicas e
nos espaços escolares
Permanece por tempo suficiente, mas só se
mostra presente nos espaços escolares
Permanece por tempo suficiente, mas só se
mostra presente nas atividades pedagógicas
Permanece por tempo suficiente, mostrandose presente nas atividades pedagógicas e em
todos os espaços escolares

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico 65 - Grau de concordância com a afirmação - na Unidade Escolar em que trabalho há o
cumprimento dos princípios da Gestão Democrática (respeito à diversidade, participação da
comunidade escolar e valorização do profissional da educação). Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017
4,2%

52,2%

43,5%

Discordo
Concordo em parte
Concordo plenamente

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 65 mostra a opinião dos servidores sobre o grau de concordância com a
afirmação - na Unidade Escolar em que trabalho há o cumprimento dos princípios da Gestão
Democrática (respeito à diversidade, participação da comunidade escolar e valorização do
profissional da educação). Mais da metade dos respondentes (52,2%) concordam plenamente,
43,5% concordam em parte e 4,2% discordam.

O Gráfico 66 mostra que escolas onde seus servidores concordam plenamente que há o
cumprimento dos princípios da Gestão Democrática (respeito à diversidade, participação da
comunidade escolar, valorização do profissional da educação) apresentaram média 0,6% superior
(2,2%) no IDEB 2015 – Anos Finais comparada à média das escolas onde seus servidores
discordam dessa afirmação.
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Gráfico 66 - Sobre o cumprimento na Unidade Escolar dos princípios da Gestão Democrática
(respeito à diversidade, participação da comunidade escolar, valorização do profissional da
educação). Avaliação Institucional - Profissionais da Educação – 2017

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN; IDEB 2015 (INEP, 2015).

b) Órgãos Colegiados e Autoavaliação
O Gráfico 67 mostra a opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF quanto à
atuação do Conselho Escolar (CE) nas questões administrativas, financeiras e pedagógicas. Para
quase dois quintos dos respondentes (36,6%), a atuação do CE é quase sempre efetiva, já para
quase um quarto (23,8%), o CE não atua efetivamente. Uma pequena parcela, 1,3%, informou
que o CE não foi instituído na escola. Para pouco mais de um terço (36,6%), a atuação do CE é
efetiva.
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Gráfico 67 - Opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF quanto à atuação do
Conselho Escolar nas questões administrativas, financeiras e pedagógicas. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
1,3%
23,8%

36,6%

Não foi instituído nesta Unidade
Escolar
Não atua de forma efetiva
É quase sempre efetiva a atuação

38,2%
É efetiva a atuação

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 68 mostra que escolas onde a atuação do Conselho Escolar é efetiva
apresentaram média significativamente superior (6,5%) no IDEB 2015 – Anos Iniciais
comparada à média das escolas onde o Conselho Escolar não foi instituído.
Gráfico 68 - Sobre a natureza do Conselho Escolar (consultiva, fiscalizadora, mobilizadora,
deliberativa e representativa da comunidade escolar) e quanto à sua atuação nas questões
administrativas, financeiras e pedagógicas. Avaliação Institucional - Profissionais da Educação –
2017

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN; IDEB 2015 (INEP, 2015).
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Gráfico 69 - Frequencia das reuniões do Conselho de Classe nas unidades escolares da SEEDF.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
3,9%

0,7%

Não são realizadas reuniões do
Conselho de Classe
Anualmente

2,1% 4,0% 1,1%
10,4%

Semestralmente
Bimestralmente
Mensalmente

77,8%

Quinzenalmente
Semanalmente
Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 69 mostra a frequência das reuniões do Conselho de Classe nas unidades
escolares da SEEDF. A grande maioria dos respondentes (77,8%) informou que as reuniões
ocorrem bimestralmente. Já 4,0% responderam que não são realizadas reuniões. Os demais
(18,2%) informaram que as reuniões ocorrem anualmente (1,1%), semestralmente (10,4%),
mensalmente (3,9%), quinzenalmente (0,7%) ou semanalmente (2,1%).

Gráfico 70 - Opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se a Gestão
proporciona momentos de autoavaliação para promover melhorias no cotidiano. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017

23,3%

Não proporciona

15,9%

3,6%

16,4%

40,8%

Proporciona, mas nunca há
melhorias no cotidiano
Proporciona, mas raramente há
melhorias no cotidiano
Proporciona e quase sempre há
melhorias no cotidiano
Proporciona e sempre há
melhorias no cotidiano

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 70 mostra a opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se
a Gestão proporciona momentos de autoavaliação para promover melhorias no cotidiano. Para
quase três quartos dos respondentes (74,1%) a Gestão Escolar proporciona e há melhorias no
cotidiano sempre (23,3%) ou quase sempre (40,8%); já para 20% as melhorias raramente
(16,4%) ou nunca (3,6%) ocorrem.
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Gráfico 71 - Opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se a Gestão
proporciona momentos de formação para os servidores em geral, com vistas a suprir as falhas
identificadas no processo de avaliação. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação –
2017
Não avalia o desempenho nem
proporciona momentos de formação
7,5%

11,3%

13,4%
55,0%

Não avalia o desempenho, mas
proporciona momentos de formação
sempre que surge demanda
Avalia, mas não proporciona momentos
de formação

12,7%

Os momentos de formação
proporcionados não têm conexão com as
falhas identificadas no processo de
avaliação
Proporciona momentos de formação,
com vistas a suprir as falhas identificadas
no processo de avaliação
Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 71 mostra a opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se
a Gestão proporciona momentos de formação para os servidores em geral, com vistas a suprir as
falhas identificadas no processo de avaliação.

Gráfico 72 - Opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se a equipe gestora
envolve os pais/responsáveis nas decisões relativas a melhorias (pedagógico e estrutura física) da
Unidade Escolar. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Não envolve os pais/responsáveis, nem
eles se interessam em participar
23,2%
44,5%
3,7%
13,8%
14,9%

Não envolve os pais/responsáveis, mas
eles se interessam em participar
Envolve os pais/responsáveis apenas nas
decisões relativas a melhorias na área
pedagógica
Envolve os pais/responsáveis apenas nas
decisões relativas às melhorias na
infraestrutura física
Envolve os pais/responsáveis em todas
as decisões relativas a melhorias na área
pedagógica e na infraestrutura físi

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 72 mostra a opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se
a equipe gestora envolve os pais/responsáveis nas decisões relativas a melhorias (pedagógico e
estrutura física) da Unidade Escolar. Para quase três quartos dos respondentes (72,7%) a equipe
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gestora envolve os pais/responsáveis em todas as decisões relativas a melhorias na área
pedagógica e na infraestrutura física (44,5%) ou apenas nas decisões relativas às melhorias na
infraestrutura física (14,9%) ou apenas na área pedagógica (13,8%). Para pouco mais de um
quarto (27,3%) a equipe gestora não envolve os pais/responsáveis, mesmo havendo (3,7%) ou
não (23,2%) interessam em participar.

c) Relacionamento com a CRE
O Gráfico 73 mostra a opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF quanto à
relação da Unidade Escolar com a Coordenação Regional de Ensino (CRE). A menor parcela dos
respondentes (4,5%) informa que a CRE não acompanha as ações da Unidade Escolar. Parcelas
muito próximas a um quinto informam que a CRE cobra iniciativas, mas não dá o amparo
necessário (21,8%) ou a CRE acompanha somente quando solicitada (17,1%) ou a CRE
acompanha as ações e colabora efetivamente no que é necessário. A maior parcela, 37,1%,
informou que a CRE acompanha as ações e colabora, em parte, no que é necessário.
Gráfico 73 - Opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF quanto à relação da
Unidade Escolar com a Coordenação Regional de Ensino (CRE). Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017
A CRE não acompanha as ações da Unidade
Escolar

4,5%
19,5%

37,1%

21,8%

17,1%

A CRE cobra iniciativas da Unidade Escolar,
mas não dá o amparo necessário
A CRE acompanha somente quando
solicitada
A CRE acompanha as ações da Unidade
Escolar e colabora, em parte, no que é
necessário
A CRE acompanha as ações da Unidade
Escolar e colabora efetivamente no que é
necessário

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 74 mostra a opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se
a Coordenação Regional de Ensino (CRE) divulga os projetos e boas práticas da Unidade
Escolar. Para pouco mais de dois quintos dos respondentes (42,2%) ou a CRE não tem
conhecimento dos projetos e boas práticas (12,3%) ou tem conhecimento, mas não divulga os
projetos e boas práticas (29,9%). Para os demais, 57,8%, a CRE divulga apenas os projetos
(12,4%) ou apenas as boas práticas (3,3%) ou divulga os projetos e boas práticas (42,1%).
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Gráfico 74 - Opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se a Coordenação
Regional de Ensino (CRE) divulga os projetos e boas práticas da Unidade Escolar. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017

A CRE não tem conhecimento dos
projetos e boas práticas

12,3%
42,1%
29,9%

Tem conhecimento, mas não divulga os
projetos e boas práticas
Divulga apenas os projetos

12,4%
Divulga apenas as boas práticas
3,3%

Divulga os projetos e boas práticas

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 75 mostra a opinião dos servidores sobre o acompanhamento e avaliação da
Coordenação Regional de Ensino (CRE) de projetos desenvolvidos nas unidades escolares da
SEEDF. Para 28,3% dos respondentes, não há acompanhamento e nem avaliação. Para 37,5% a
CRE não é eficaz onde há apenas acompanhamento (20,7%) ou onde há acompanhamento e
avaliação (16,8%). Já para quase um terço dos respondentes (34,4%) a CRE é eficaz onde há
acompanhamento (19,6%) ou onde há acompanhamento e avaliação (14,6%).

Gráfico 75 - Sobre o acompanhamento e avaliação da Coordenação Regional de Ensino (CRE)
de projetos desenvolvidos nas unidades escolares da SEEDF. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017
Não há acompanhamento e nem avaliação
14,6%

28,3%

19,6%

16,8%

20,7%

Há apenas acompanhamento, mas não é
eficaz
Há acompanhamento e avaliação, mas não
é eficaz
Há acompanhamento eficaz
Há acompanhamento e avaliação eficazes

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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d) Segurança na Unidade Escolar
O Gráfico 76 mostra a opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF em
relação à ocorrência de roubos, depredações e/ou pichações no local de trabalho. Quase três
quartos dos respondentes (73,4%) informaram que sim, poucas vezes (54,9%) ou muitas vezes
(18,5%). Para o restante, pouco mais de um quarto (26,7%), não ocorrem roubos, depredações
e/ou pichações no local de trabalho.

Gráfico 76 - Opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF em relação à segurança
(ocorrência de roubos, depredações e/ou pichações no local de trabalho). Avaliação Institucional
– Profissionais da Educação – 2017

18,5%

Não ocorrem roubos,
depredações e/ou pichações no
meu local de trabalho

26,7%

Sim, poucas vezes

54,9%

Sim, muitas vezes

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico 77 - Opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre a ocorrência de
violência contra professores e/ou funcionários. Avaliação Institucional – Profissionais da
Educação – 2017

6,6%
46,6%
46,8%

Não ocorreu nenhum tipo de
violência nesta Unidade Escolar
Sim, poucas vezes
Sim, muitas vezes

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 77 mostra a opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre a
ocorrência de violência contra professores e/ou funcionários. Pouco mais da metade dos

92

respondentes (53,4%) informou que sim, poucas vezes (46,8%) ou muitas vezes (6,6%). Para o
restante, 46,6%, não ocorreu nenhum tipo de violência na Unidade Escolar.

Gráfico 78 - Opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre a ocorrência de
brigas entre estudantes no período letivo de 2016 e 2017. Avaliação Institucional – Profissionais
da Educação – 2017

17,5%

Não ocorreram brigas entre
estudantes nas instalações desta
Unidade Escolar

28,2%

Sim, poucas vezes

54,3%

Sim, muitas vezes

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 78 mostra a opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre a
ocorrência de brigas entre estudantes no período letivo de 2016 e 2017. Quase três quartos dos
respondentes (71,8%) informaram que sim, poucas vezes (54,3%) ou muitas vezes (17,5%). Para
o restante, 28,2%, não ocorreram brigas entre estudantes nas instalações da Unidade Escolar.

Gráfico 79 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre a segurança na unidade escolar. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
5,1%
11,0%
16,3%

32,5%

Péssima
Ruim
Regular
Boa

35,1%

Ótima

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 79 mostra a opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre a a
segurança na unidade escolar. Pouco mais de um terço dos respondentes (35,1%) informaram
que é regular e outro terço (32,5%) boa. Já 5,1% consideram a segurança ótima. Para o restante,
27,3%, consideram a segurança ruim (16,3%) ou péssima (11,0%).
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Gráfico 80 - Avaliação pelos servidores sobre a segurança na Unidade Escolar. Avaliação
Institucional - Profissionais da Educação – 2017

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN; ENEM 2016 (INEP, 2016b).

O Gráfico 80 mostra que escolas cujos servidores consideram a segurança ótima
apresentaram média significativamente superior (3,5%) no ENEM 2016 comparada à média das
escolas cujos servidores consideram a segurança péssima.
A Tabela 28 mostra a identificação por servidores de unidades escolares de características
de população em situação de vulnerabilidade social que se verificam nas famílias de seus
estudantes. A característica que mais se destaca é “família na qual há uma pessoa com 16 anos
ou mais, desocupada (procurando trabalho) com 4 anos ou menos de estudo” assinalada por Com
40,1% dos respondentes. Em segundo lugar vem a opção “família na qual há uma pessoa com 10
a 15 anos que não estude” com 24,4%. Segundo os respondentes, destacam-se também “família
na qual há uma mulher chefe, sem cônjuge, com filhos menores de 15 anos e analfabeta, com
24,0%.
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Tabela 28 - Identificação por servidores de unidades escolares de características de população
em situação de vulnerabilidade social que se verificam nas famílias de seus estudantes.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Características de população em situação de vulnerabilidade
social
Família na qual há uma pessoa com 16 anos ou mais, desocupada
(procurando trabalho) com 4 anos ou menos de estudo
Família na qual há uma pessoa com 10 a 15 anos que não estude
Família na qual há uma mulher chefe, sem cônjuge, com filhos
menores de 15 anos e analfabeta
Renda per capita inferior a ¼ de salário mínimo
Residem em domicílio com serviços de infraestrutura inadequados.
Conforme o IBGE, água proveniente de poço ou nascente ou outra
forma, sem banheiro e sanitário ou com escoadouro ligado a fossa
rudimentar, vala, rio,lago ou outra forma e lixo queimado
Não consigo identificar nenhuma das características listadas acima
Família com renda per capita inferior a meio salário mínimo, com
uma pessoa com deficiências
Família na qual há uma pessoa com 4 a 14 anos que não estude
Família com renda per capita inferior a meio salário mínimo com
pessoas de 60 anos ou mais

Não
selecionado
N
%

Sim
N

%

4616

59,9

3093

40,1

5828

75,6

1881

24,4

5856

76

1853

24,0

5987

77,7

1722

22,3

6065

78,7

1644

21,3

6132

79,5

1577

20,5

6155

79,8

1554

20,2

6820

88,5

889

11,5

7000

90,8

709

9,2

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

e) Recursos Financeiros
O Gráfico 81 mostra a opinião dos servidores da SEEDF sobre a forma como a
comunidade escolar participa da utilização dos recursos financeiros (RFs). Para pouco mais de
um terço dos respondentes (34,2%), a comunidade não participa do planejamento do uso dos
RFs. Percentual próximo (31,9%) considera que a comunidade não só participa do planejamento,
mas também acompanha a aplicação dos RFs. Para os demais, 33,8%, ou a comunidade participa
apenas do uso dos RFs (17,9%) ou participa do planejamento do uso dos RFs, mas não
acompanha a aplicação dos mesmos (15,9%).

Gráfico 81 - Forma como a comunidade escolar participa da utilização dos recursos financeiros.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Não participa do planejamento do uso dos
recursos financeiros
31,9%

34,2%
Participa do planejamento do uso dos
recursos financeiros

17,9%

15,9%

Participa do planejamento do uso dos
recursos financeiros, mas não acompanha a
aplicação dos mesmos
Participa do planejamento e acompanha a
aplicação dos recursos financeiros

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico 82 - Forma que a comunidade escolar participa da utilização dos recursos financeiros.
Avaliação Institucional - Profissionais da Educação – 2017

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN; IDEB 2015 (INEP, 2015).

O Gráfico 82 mostra que escolas onde a comunidade participa do planejamento e
acompanha a aplicação dos recursos financeiros apresentaram média significativamente superior
(2,2%) no IDEB 2015 – Anos Finais comparada à média das escolas onde a comunidade não
participa do planejamento dos recursos financeiros.
O Gráfico 83 mostra os resultados sobre as dificuldades dos docentes da SEEDF em
conseguir recursos pedagógicos/materiais necessários para desenvolver seus trabalhos na
unidade escolar. Para aproximadamente três quartos dos respondentes (73,3%) há pouca (39,6%)
ou nenhuma (39,6%) dificuldade em conseguir os recursos pedagógicos/materiais. Pouco mais
de um quarto afirmou que há dificuldade em conseguir os recursos pedagógicos/materiais. Os
demais, 11,7%, informaram que há muita dificuldade (10,4%) ou nunca conseguiu os recursos
pedagógicos/ materiais (1,3%).
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Gráfico 83 - Dificuldade para conseguir os recursos pedagógicos/materiais necessários para
desenvolver seus trabalhos na unidade escolar. Avaliação Institucional – Profissionais da
Educação – 2017
1,3%

Nunca consegui os recursos
pedagógicos/materiais

10,4%

23,1%

Há muita dificuldade em conseguir os
recursos pedagógicos/materiais

25,6%

Há dificuldade em conseguir os recursos
pedagógicos/materiais

39,6%

Há pouca dificuldade em conseguir os
recursos pedagógicos/materiais
Não há dificuldade em conseguir os
recursos pedagógicos/materiais

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 84 mostra a opinião dos servidores da SEEDF sobre como é definido o uso dos
recursos financeiros (RFs). Mais de três quartos dos respondentes informou que o uso dos RFs é
discutido ou pela comunidade escolar (43,8%) ou pelo Conselho Escolar (24,6%). Uma pequena
parcela (17,0%) informou que o uso dos RFs é discutido apenas pela Equipe Gestora (14,5%) ou
exclusivamente pelo Diretor (2,5%). Já para 14,6% dos respondentes, o uso dos RFs é definido
conforme a necessidade do momento.
Gráfico 84 - Como é definido o uso dos recursos financeiros. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017

14,6%

24,6%

2,5%

Conforme a necessidade do
momento
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14,5%
Discutido pela Equipe Gestora
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Discutido pelo Conselho Escolar
Discutido pela Comunidade
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Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico 85 - Como é elaborado o planejamento das aquisições. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017
1,8%

Não há planejamento

11,8%
É feito antes de cada aquisição

50,0%

20,9%
É feito pela equipe gestora para as
compras do ano, após a liberação do
recurso
É feito pela equipe gestora para as
compras do ano, antes da liberação do
recurso
É feito pela equipe gestora ouvindo a
comunidade escolar para as compras do
ano, antes da liberação do recurso

15,6%

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 85 mostra a opinião dos servidores da SEEDF sobre como é elaborado o
planejamento das aquisições. Exatamente a metade dos respondentes (50,0%) afirmou que o
planejamento das aquisições é feito pela equipe gestora ouvindo a comunidade escolar para as
compras do ano, antes da liberação do recurso Para pouco mais de um terço dos respondentes
(36,5%) o planejamento das aquisições também é feito pela equipe gestora para as compras do
ano após a liberação do recurso (20,9%) ou antes (15,6%). Para os demais, 13,6%, ou não há
planejamento (1,8%) ou é feito antes de cada aquisição (11,8%).
Gráfico 86 - Opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se a Gestão Escolar
tem objetivos claros para a aplicação dos recursos financeiros. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017
1,0% 3,3%

4,8%
11,6%

79,2%

Não recebe recursos financeiros
Não tem objetivos específicos
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recursos não está alinhada a eles
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Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 86 mostra a opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se
a Gestão Escolar tem objetivos claros para a aplicação dos recursos financeiros (RFs). Para quase
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quatro quintos dos respondentes (79,2%), a Gestão Escolar divulga seus objetivos e a aplicação
dos recursos está alinhada a eles. Para os demais, 20,8%, a Gestão Escolar ou não recebe RFs
(1,0%), ou não tem objetivos específicos (3,3%) ou não divulga seus objetivos e a aplicação dos
RFs não está alinhada a eles (4,8%) ou não divulga seus objetivos, mas a aplicação dos RFs está
alinhada a eles (11,6%).
f) Projetos
O Gráfico 87 mostra a opinião dos servidores sobre a discussão dos resultados de ações
dos projetos executados ou em andamento nas unidades escolares da SEEDF. Para pouco mais
de um terço dos respondentes (35,8%) há uma ampla discussão dos resultados com toda a
comunidade escolar e para quase dois quintos (39,6%) os professores discutem os resultados.
Para os demais respondentes, não há discussão dos resultados (9,8%) ou apenas a equipe gestora
discute os resultados (6,4%) ou apenas o Conselho Escolar discute os resultados.

Gráfico 87 - Sobre a discussão dos resultados de ações dos projetos executados ou em
andamento na Unidade Escolar. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017

9,8%

6,4%

35,8%

8,3%
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resultados
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Os professores discutem os resultados
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com toda a comunidade escolar

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico 88 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre se a equipe gestora realiza o
acompanhamento e a avaliação das ações do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
7,4%

Não há acompanhamento nem avaliação

9,3%

Há apenas acompanhamento, mas não é
eficaz

13,4%
55,3%

Há acompanhamento e avaliação, mas não
são eficazes

14,7%

Há apenas acompanhamento, que tem
sido eficaz
Há acompanhamento e avaliação, que têm
sido eficazes

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 88 mostra a opinião dos servidores da SEEDF sobre se a equipe gestora realiza
o acompanhamento e a avaliação das ações do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar.
Para 7,4% dos respondentes, não há acompanhamento e nem avaliação. Para 22,7% a equipe
gestora não é eficaz onde há apenas acompanhamento (9,3%) ou onde há acompanhamento e
avaliação (13,4%). Já para mais de dois terços dos respondentes (70,0%) a equipe gestora é
eficaz onde há acompanhamento (14,7%) ou onde há acompanhamento e avaliação (55,3%).

Gráfico 89 - Sobre a participação da equipe gestora no desenvolvimento dos projetos previstos
na Unidade Escolar. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017

Não participa dos projetos

6,9%
10,6%

Executa os projetos
16,9%
Discute e executa os projetos

58,9%
6,7%

Executa e avalia os projetos
Discute, executa e avalia os
projetos

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 89 mostra os resultados sobre a participação da equipe gestora no
desenvolvimento dos projetos previstos na Unidade Escolar. A grande maioria dos respondentes
(58,9%) informou que a equipe gestora discute, executa e avalia os projetos previstos nas UEs da
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SEEDF. Para pouco mais que um terço (34,2%) a equipe gestora, sobre os projetos, apenas
executa (10,6%) ou discute e avalia (16,9%) ou executa e avalia (6,7%). Uma pequena parcela
(6,9%) informou que a equipe gestora não participa dos projetos.

Gráfico 90 - Sobre o Plano de Ação da Orientação Educacional previsto na Unidade Escolar.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Não dispõe de plano de ação

14,0%

3,3%
3,9%
14,5%
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As ações não são integradas ao Projeto
Político Pedagógico, apresentando um
desenvolvimento abaixo do esperado em
As ações não são integradas ao Projeto
Político Pedagógico, apresentando o
desenvolvimento esperado em relação
As ações são integradas ao Projeto Político
Pedagógico, apresentando um
desenvolvimento abaixo do esperado em
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As ações são integradas ao Projeto Político
Pedagógico, apresentando o
desenvolvimento esperado em relação às
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Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 90 mostra a opinião dos servidores da SEEDF sobre o Plano de Ação da
Orientação Educacional previsto na Unidade Escolar. Para quase quatro quintos dos
respondentes (78,8%) as ações são integradas ao Projeto Político Pedagógico, apresentando um
desenvolvimento em relação às intervenções implementadas abaixo (14,5%) ou acima (64,3%)
do esperado. Para 14,0% as unidades escolares não dispõe de Plano de Ação. Para os demais,
7,2%, as ações não são integradas ao Projeto Político Pedagógico, apresentando um
desenvolvimento em relação às intervenções implementadas abaixo (3,3%) ou acima (3,9%) do
esperado.
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Gráfico 91 - Sobre o Plano de Ação do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem
previsto na Unidade Escolar. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Não dispõe de Plano de Ação
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Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 91 mostra a opinião dos servidores da SEEDF sobre o Plano de Ação da
Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem previsto na Unidade Escolar. Para mais de
quatro quintos dos respondentes (81,8%) as ações são integradas ao Projeto Político Pedagógico,
apresentando um desenvolvimento em relação às intervenções implementadas abaixo (17,3%) ou
acima (64,5%) do esperado. Para 10,7% as unidades escolares não dispõe de Plano de Ação. Para
os demais, 7,4%, as ações não são integradas ao Projeto Político Pedagógico, apresentando um
desenvolvimento em relação às intervenções implementadas abaixo (3,9%) ou acima (3,5%) do
esperado.

Gráfico 92 - Sobre a integração dos Serviços de Apoio da Unidade Escolar (EEAA, OE e Sala
de Recursos). Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Não há Serviços de Apoio na Unidade Escolar
3,3%

6,8%
6,1%
2,0%

81,8%

Não há integração dos Serviços de Apoio.

Os serviços de Apoio atuam de forma
integrada, mas não se articulam com a
equipe gestora.
Não há integração dos profissionais de
Serviço de Apoio e nem há uma articulação
do trabalho com a equipe gestor
Os Serviços de Apoio atuam de forma
integrada entre si e com equipe gestora.

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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O Gráfico 92 mostra a opinião dos servidores da SEEDF sobre a integração dos Serviços
de Apoio da Unidade Escolar (EEAA, OE e Sala de Recursos). A grande maioria dos
respondentes (81,8%) informou que os Serviços de Apoio atuam de forma integrada entre si e
com equipe gestora. Para 3,3% dos respondentes não há Serviços de Apoio na Unidade Escolar e
para 6,8% não há integração dos Serviços de Apoio. Para 8,1% os serviços de Apoio atuam de
forma integrada, mas não se articulam com a equipe gestora e para 6,1% não há nem integração e
nem articulação.

Gráfico 93 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre se a equipe gestora e os professores
definem conjuntamente os objetivos, as metas, as estratégias e o plano de ação da Unidade
Escolar. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
2,2% 5,8%
9,5%
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Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 93 mostra a opinião dos servidores da SEEDF sobre se a equipe gestora e os
professores definem conjuntamente os objetivos, as metas, as estratégias e o plano de ação da
Unidade Escolar. Mais de nove décimos dos respondentes (92,0%) informou que a Direção e os
professores definem conjuntamente os objetivos, as metas, as estratégias e o plano de ação da
Unidade Escolar sempre (46,1%), quase sempre (36,4%) ou raramente (9,5%). Para 5,8% a
Direção define e os professores executam e para 2,2% os professores definem e submetem à
Direção.
O Gráfico 94 mostra que escolas onde a Direção e os professores sempre definem
conjuntamente os objetivos, as metas, as estratégias e o plano de ação apresentaram média 2,4%
superior no IDEB 2015 – Anos Iniciais comparada à média das escolas onde os professores
definem e submetem à Direção.
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Gráfico 94 - Sobre a definição conjunta dos objetivos, metas, estratégias e o plano de ação da
Unidade Escolar A equipe gestora e os professores. Avaliação Institucional - Profissionais da
Educação – 2017

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN; IDEB 2015 (INEP, 2015).

Gráfico 95 - Sobre a participação do servidor da SEEDF no desenvolvimento dos projetos
implementados na Unidade Escolar. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
2,8%
Não participo dos projetos
15,4%
Executo os projetos
51,6%

20,1%

10,0%

Discuto e executo os projetos
Executo e avalio os projetos.
Discuto, executo e avalio os
projetos

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 95 mostra a opinião dos servidores sobre a participação do servidor da SEEDF
no desenvolvimento dos projetos implementados na Unidade Escolar. Para mais da metade dos
servidores (51,6%), os servidores discutem, executam e avaliam os projetos. Para quase um terço
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(30,1%) os servidores discutem e executam (20,1%) ou executam e avaliam (10,0%). Para os
demais (18,2%) ou não participam dos projetos (2,8%) ou apenas executam os projetos (15,4%).
g) Procedimentos Administrativos
O Gráfico 96 mostra a opinião dos servidores da SEEDF sobre os procedimentos
administrativos escolares. Para quase três quartos dos respondentes (71,5%) os procedimentos
são bem definidos e padronizados (48,5%) ou estão em fase de padronização (23,0%). Para os
demais (28,5%) são bem definidos, mas não são padronizados (8,8%) ou estão em fase de
padronização (10,8%) ou não são bem definidos e nem padronizados (8,8%).
Gráfico 96 - Sobre os procedimentos administrativos escolares. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017

10,9%

8,8%
48,5%

Não são bem definidos e nem
padronizados
Estão em fase de padronização

8,8%

São bem definidos, mas não são
padronizados

23,0%

São bem definidos e estão em fase de
padronização
São bem definidos e padronizados

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico 97 - Sobre o conhecimento do Regimento, Resoluções do CEDF e da legislação em
geral. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
3,9%
6,6%
15,8%
33,6%

Não conheço
Pouco conheço
Conheço alguns, outros não
40,1%

Conheço a maioria
Conheço tudo

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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O Gráfico 97 mostra a opinião dos servidores da SEEDF sobre o conhecimento do
Regimento, Resoluções do CEDF e da legislação em geral. Quase três quartos dos respondentes
(73,7%) responderam que conhecem alguns (40,1%) ou a maioria (33,6%). Nos extremos, 3,9%
informaram que conhecem tudo, 6,6% nada e 15,8% conhecem pouco.

Gráfico 98 - Sobre o conhecimento das discussões e decisões do CEDF. Avaliação Institucional
– Profissionais da Educação – 2017
1,8%
19,5%

13,3%
Não conheço
24,6%

Pouco conheço
Conheço algumas, outras não

40,8%

Conheço a maioria
Conheço tudo

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 98 mostra a opinião dos servidores sobre o conhecimento das discussões e
decisões do CEDF. Mais de três quartos dos respondentes (75,4%) responderam que conhecem
algumas (40,8%), pouco (24,6%) ou nenhuma (13,3%). No outro extremo, 1,8% informou que
conhecem tudo e 19,5% a maioria.

h) Comunicação
O Gráfico 99 mostra a opinião dos servidores sobre a comunicação/informação visual na
unidade escolar (murais, cartazes). Para mais da metade dos respondentes (54,5%) a
comunicação/informação visual é precária (13,3%) ou não existe (0,6%) ou, na maioria das
vezes, não é eficiente (40,6%). Para os demais (45,5%), a comunicação, na maioria das vezes, é
eficiente (40,6%) ou extremamente eficiente (15,7%).
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Gráfico 99 - Sobre a comunicação/informação visual na unidade escolar (murais, cartazes).
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
0,6%
15,7%

Não existem

13,3%

São precários
29,8%

Conseguem atingir o objetivo

40,6%
Na maioria das vezes são
eficientes
Extremamente eficientes

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 100 mostra que escolas onde a comunicação/informação visual é considerada
extremamente eficiente por seus servidores apresentaram média 0,7% superior no ENEM 2016
comparada à média das escolas onde a comunicação/informação visual é inexistente.
Gráfico 100 - Sobre a comunicação/informação visual na unidade escolar (murais, cartazes).
Avaliação Institucional - Profissionais da Educação – 2017

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN; ENEM 2016 (INEP, 2016b).
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Gráfico 101 - Sobre o fluxo e a circulação de informações no interior da unidade escolar.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
1,4%
A informação não circula

12,6%

15,0%
A circulação de informações é
precária
31,2%

39,8%

Consegue atingir o objetivo
Na maioria das vezes é eficiente
Extremamente eficiente

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 101 mostra a opinião dos servidores sobre o fluxo e a circulação de
informações no interior da unidade escolar. Para uma pequena parcela dos respondentes (16,4%)
o fluxo e a circulação de informações é precária (15,0%) ou não circula (1,4%). Para quase um
terço dos respondentes ela consegue atingir o objetivo (31,2%). Para os demais (42,4%), a
comunicação, na maioria das vezes, é eficiente (39,8%) ou extremamente eficiente (12,6%).

Gráfico 102 - Sobre os comunicados e informes sobre eventos internos da unidade escolar.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
0,3%
20,8%

Não existem

9,6%

São precários
31,2%
Conseguem atingir o objetivo
38,1%

Na maioria das vezes são
eficientes
Extremamente eficientes

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 102 mostra a opinião dos servidores os comunicados e informes sobre eventos
internos da unidade escolar. Para uma pequena parcela dos respondentes (9,9%) os informes são
precários (9,6%) ou não existem (0,3%). Para quase um terço dos respondentes eles conseguem
atingir o objetivo (31,2%). Para os demais (58,9%), os informes, na maioria das vezes, são
eficientes (38,1%) ou extremamente eficientes (20,8%).
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Gráfico 103 - Sobre a qualidade da informação prestada nos diversos setores da SEEDF.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
3,3% 4,6%
19,0%
28,7%

É péssima
É ruim
Consegue atingir o objetivo
É de boa qualidade

44,3%

É excelente

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 103 mostra a opinião dos servidores sobre a qualidade da informação prestada
nos diversos setores da SEEDF. Para quase um quarto dos respondentes (22,3%) a qualidade da
informação é excelente (3,3%) ou de boa qualidade. Quase metade (44,3%) informou que
consegue atingir o objetivo. Para um terço (33,3%) a informação é ruim (28,7%) ou péssima
(4,6%).

Gráfico 104 - Sobre o fluxo de memorandos, ofícios, convites e convocações. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
3,0%
A informação não circula

6,6%
24,1%

25,1%

A circulação de informações é
precária
Consegue atingir o objetivo

41,2%

Na maioria das vezes é eficiente
É extremamente eficiente

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 104 mostra a opinião dos servidores sobre o fluxo de memorandos, ofícios,
convites e convocações. Para pouco mais de um quarto dos servidores (28,1%) o fluxo da
informação é extremamente (6,6%) ou quase sempre (25,1%) eficiente. Para 24,1% dos
respondentes, a circulação de informações é precária e para 3,0% a informação não circula. Para
os demais (41,2%) a informação consegue atingir o objetivo.
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Gráfico 105 - Sobre o protocolo, fluxo e distribuição de documentos. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017
2,7%
7,9%

17,4%
É péssimo

26,0%

É ruim
Consegue atingir o objetivo
Na maioria das vezes é eficiente

45,9%

É extremamente eficiente

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 105 mostra a opinião dos servidores sobre o protocolo, fluxo e distribuição de
documentos. Para pouco mais de um terço dos servidores (33,9%) o fluxo de documentos é
extremamente (7,9%) ou quase sempre (26,0%) eficiente. Para 17,4% dos respondentes, o fluxo
é ruim e para 2,7% é péssima. Para os demais (45,9%) a informação consegue atingir o objetivo.

Gráfico 106 - Sobre o acesso ao arquivo/localização de documentos arquivados. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
0,4%
20,4%

É inacessível

10,4%
18,1%

É muito difícil
Não é simples, mas é eficiente

50,7%

Na maioria das vezes é simples e
eficiente
É extremamente simples e
eficiente

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 106 mostra a opinião dos servidores sobre o acesso ao arquivo/localização de
documentos arquivados. Para quase dois terços dos respondentes (71,3%), o acesso é
extremamente (20,4%) ou na maioria das vezes (50,7%) eficiente. Para quase um quinto (18,1%)
o acesso não é simples, mas é eficiente. Para os demais (10,8%) o acesso é muito difícil (10,4%)
ou inacessível (0,4%).
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i) Clima Organizacional
O Gráfico 107 mostra a opinião dos servidores da SEEDF sobre o trabalho em equipe,
espírito de cooperação e solidariedade no local de trabalho. Para quase dois terços dos
respondentes (63,3%) a maioria (42,3%) ou todos (21,0%) trabalham em equipe, de forma
cooperativa e solidária. Para mais de um quarto dos respondentes (26,6%) alguns trabalham em
equipe, de forma cooperativa e solidária e outros não. Para os demais (10,1%), poucos (9,2%) ou
ninguém (0,9%) trabalha em equipe, de forma cooperativa e solidária.

Gráfico 107 - Sobre trabalho em equipe, espírito de cooperação e solidariedade no local de
trabalho. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017

0,9%
21,0%

Ninguém trabalha em equipe, de forma
cooperativa e solidária

9,2%
26,6%

42,3%

Poucos trabalham em equipe, de forma
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Alguns trabalham em equipe, de forma
cooperativa e solidária e outros não
A maioria trabalha em equipe, de forma
cooperativa e solidária
Todos trabalham em equipe, de forma
cooperativa e solidária

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 108 mostra a opinião dos servidores sobre o relacionamento entre funcionários,
professores, estudantes, coordenadores e direção. A menor parcela dos respondentes informou
que, de forma geral, o relacionamento é péssimo (0,5%) ou ruim (2,2%). Para mais de um quinto
dos respondentes (20,9%) há problemas pontuais de relacionamento. Entretanto, para mais de
dois terços dos respondentes (76,4%) responderam que, de forma geral, o relacionamento é bom
(58,8%) ou ótimo (17,6%).
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Gráfico 108 - Sobre o relacionamento entre funcionários, professores, estudantes, coordenadores
e direção. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
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Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 109 mostra a opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre a
satisfação com as atividades que desenvolve. Uma pequena parcela dos respondentes respondeu
que está insatisfeita a ponto de pedir (1,3%) ou não (2,9%) demissão. Felizmente, a maioria
(95,8%) informou que está radiante (11,9%) ou satisfeita com algumas (26,7%) ou com a maior
parte (57,2%) das atividades que desenvolve.

Gráfico 109 - Opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre a satisfação com
as atividades que desenvolve. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
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26,7%

57,2%

Estou insatisfeito, mas não a
ponto de pedir demissão
Estou satisfeito com algumas
atividades e insatisfeito com
outras
Estou satisfeito com a maior
parte das atividades que
desenvolvo
Estou radiante com as atividades
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Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico 110 - Sobre a valorização enquanto profissional no local de trabalho. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
4,2% 1,0%
Me sinto humilhado
15,6%
Me sinto desvalorizado
18,3%
Me sinto valorizado aquém do
que mereço

60,9%

Me sinto valorizado como mereço
Me sinto valorizado mais do que
mereço

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 110 mostra a opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre a
valorização enquanto profissional no local de trabalho. Pouco mais de um terço (34,9%) dos
respondentes informou que se sente ou humilhado (1,0%) ou desvalorizado (15,6%) ou
valorizado aquém do que merece (18,3%). A maioria (65,1%), entretanto, se sente valorizada ou
como merece (60,9%) ou mais do que merece (4,2%).

Gráfico 111 - Sobre as oportunidades e condições de desenvolvimento pessoal no local de
trabalho. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
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11,1%
9,0%
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Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 111 mostra a opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre as
oportunidades e condições de desenvolvimento pessoal no local de trabalho. Para uma pequena
parcela dos respondentes (11,1%) não há oportunidades e condições de desenvolvimento no local
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de trabalho. Para os demais (89,9%) há oportunidades e condições de desenvolvimento pessoal
para muito poucos (9,0%), alguns (16,6%), quase todos (27,4%) ou todos (35,9%).

Gráfico 112 - Sobre o estímulo e apoio para inovação de processos e formas de trabalho.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
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Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 112 mostra a opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre o
estímulo e apoio para inovação de processos e formas de trabalho. Para quase três décimos dos
respondentes (29,1%), ou há indiferença (18,7%) ou forte resistência (9,3%) ou há combate
(1,1%) à inovação de processos e formas de trabalho. Para os demais (70,9%) há estímulo e
apoio para inovação de processos e formas de trabalho (54,3%) e ainda combate às velhas
práticas (16,6%).

O Gráfico 113 mostra que escolas onde os equipamentos de comunicação e informação
estão sempre disponíveis apresentaram média significativamente superior (4,3%) no IDEB 2015
– Anos Iniciais comparada à média das escolas que não oferecem acesso a tais equipamentos.
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Gráfico 113 - Sobre o estímulo e apoio para inovação de processos e formas de trabalho.
Avaliação Institucional - Profissionais da Educação – 2017

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN; IDEB 2015 (INEP, 2015).

Gráfico 114 - Opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se é importante
que a SEEDF promova formação continuada, encontros, seminários e outros para auxiliar na
execução do trabalho profissional. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
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Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 114 mostra a opinião dos servidores sobre a importância que a SEEDF
promova formação continuada, encontros, seminários e outros para auxiliar na execução do
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trabalho profissional Uma pequena parcela (4,5%) dos respondentes informou que a formação
continuada, encontros, seminários e outros são pouco importantes (3,5%) ou até dispensáveis
(1,0%) para auxiliar na execução do trabalho profissional. Para os demais, 95,5%, a formação
continuada, encontros, seminários e outros são importantes (24,4%) ou muito importantes
(55,9%) ou indispensáveis (15,1%) para auxiliar na execução do meu trabalho profissional.
Gráfico 115 - Tempo que o servidor leva do trajeto de sua casa até o local onde trabalha.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
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40,4%

Menos de 15 minutos

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 115 mostra a opinião dos servidores sobre o tempo que o servidor leva do
trajeto de sua casa até o local onde trabalha. Mais de sete quintos dos respondentes (71,0%)
informaram que o tempo do trajeto é menor que 15 minutos (30,6%) ou entre 15 e 30 minutos
(40,4%). Para os demais (29,0%), o trajeto está entre 30 minutos e 1 hora (21,5%) ou entre 1 e 2
horas (6,7%) ou maior que 2 horas (0,9%).

j) Secretaria Escolar
O Gráfico 116 mostra a opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se
o curso Técnico em Secretaria Escolar é suficiente para o bom desempenho da função. Para mais
de dois terços dos respondentes (68,2%), o curso Técnico em Secretaria Escolar ou é suficiente
(15,6%) ou fundamental (52,0%) ou extrapola o necessário (1,7%) para o bom desempenho da
função. Para os demais (30,8%), o curso ou é irrelevante (4,0%) ou insuficiente (26,8%) para o
bom desempenho da função.
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Gráfico 116 - Opinião dos servidores das secretarias das unidades escolares da SEEDF sobre se
o curso Técnico em Secretaria Escolar é suficiente para o bom desempenho da função. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
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Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 117 mostra a opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se
a estrutura dos cursos técnicos atende as necessidades da prática profissional, garantindo um
desempenho desejável. Para mais de dois quintos dos respondentes (40,9%), a estrutura dos
cursos técnicos atende as necessidades da prática profissional, mas não garante um desempenho
desejável (27,0%) ou simplesmente não atende (13,9%). Para os demais (59,1%) a estrutura dos
cursos técnicos atende as necessidades da prática profissional e garante um desempenho
desejável (47,8%), atende e não garante (6,7%) ou extrapola o necessário e garante (4,6%).

Gráfico 117 - Opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se a estrutura dos
cursos técnicos atende as necessidades da prática profissional, garantindo um desempenho
desejável. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
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Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico 118 - Quantidade de profissionais que fazem parte da equipe na Secretaria Escolar.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017

18,7%

17,0%

A Secretaria Escolar conta apenas
comigo
A Secretaria Escolar conta comigo
e mais um profissional

25,4%
38,9%

A Secretaria Escolar conta comigo
e mais dois profissionais
A Secretaria Escolar conta comigo
e três ou mais profissionais

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 118 mostra a opinião dos servidores sobre a quantidade de profissionais que
fazem parte da equipe na Secretaria Escolar. Segundo os respondentes, 17,0% das Secretarias
Escolares da SEEDF contam apenas com o secretário escolar. Nas demais escolas, elas contam
com o secretário escolar e mais um (38,9%), dois (25,4%) ou três ou mais (18,7%) profissionais.
3.4. Prática Pedagógica
Nesta seção são apresentados os dados sobre a dimensão Prática Pedagógica divididos em
7 categorias, conforme mostra o Quadro 1.
a) Projeto Político Pedagógico
O Gráfico 119 mostra a opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se
o Projeto Político Pedagógico (PPP) tem como princípio a participação efetiva de toda a
comunidade escolar Para quase metade dos respondentes (47,6%), sim, o PPP foi elaborado
pautado em estratégias que deram voz a todos os atores da comunidade escolar - funcionários,
pais, professores e estudantes. Já 29,1% responderam, em parte, que foi elaborado apenas por
alguns atores da comunidade escolar. Para quase um quarto (23,3%), não, sendo que a
elaboração do PPP ficou restrita à Equipe gestora da Unidade Escolar (5,2%), ou a Unidade
Escolar não possui PPP (0,6%) ou o respondente não participou da elaboração do PPP (17,6%).
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Gráfico 119 - Opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se o Projeto
Político Pedagógico (PPP) tem como princípio a participação efetiva de toda a comunidade
escolar. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017

0,6%

Sim. Foi elaborado pautado em
estratégias que deram voz a todos os
atores da comunidade escolar:
funcionários, pais, p
Em parte. Foi elaborado apenas por
alguns atores da comunidade escolar

17,6%

5,2%

47,6%
Não. A elaboração do PPP ficou restrita à
Equipe gestora da Unidade Escolar
29,1%
Não. A Unidade Escolar não possui PPP

Não participei da elaboração

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 120 mostra a opinião dos servidores da SEEDF sobre se houve
revisão/atualização do Projeto Político Pedagógico na Unidade Escolar para 2017. Quase dois
terços dos participantes (62,7%) informaram que sim; os demais informaram que não (6,6%) ou
não participaram (30,7%).

Gráfico 120 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre se houve revisão/atualização do Projeto
Político Pedagógico na Unidade Escolar para 2017. Avaliação Institucional – Profissionais da
Educação – 2017

30,7%

Não participei
62,7%

6,6%

Não
Sim

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico 121 - Opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se as proposições
do Projeto Político Pedagógico estão sendo alcançadas. Avaliação Institucional – Profissionais
da Educação – 2017

19,8%

12,7%

2,6%

Não conheço o PPP
Não
Sim, parcialmente
Sim, integralmente

64,9%

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 121 mostra a opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se
as proposições do Projeto Político Pedagógico estão sendo alcançadas. Quase dois terços dos
participantes (64,9%) informaram que sim, integralmente; já para 19,8% sim, parcialmente. Para
os demais (15,3%) ou as proposições não estão sendo alcançadas (2,6%) ou não o servidor não
conhece o PPP (12,7%)

b) Planejamento Escolar Anual

O Gráfico 122 mostra que mais da metade dos respondentes (55,4%) participaram da
elaboração do Plano de Ação Anual; os demais, 44,6%, informaram que não.

Gráfico 122 - Participação dos servidores das unidades escolares da SEEDF na elaboração do
Plano de Ação Anual. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017

44,6%
55,4%

Sim
Não

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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O Gráfico 123 mostra a opinião dos servidores sobre a ação mais contemplada,
considerando o planejamento escolar anual nas unidades escolares da SEEDF. Para os
respondentes, as ações mais contempladas, em ordem decrescente, foram - a proposição de
metas, ações prioritárias e estratégias, em consenso com a equipe escolar (17,2%); análise das
ações de maior impacto sobre o aprendizado dos alunos e de práticas docentes bem sucedidas,
para disseminação (15,3%); análise das relações da Unidade Escolar/comunidade e das propostas
para melhoria da participação e integração entre ambas (12,8%); análise de indicadores de
desempenho da Unidade Escolar e reflexão sobre fatores intervenientes, intra e extra-escolares
(10,7%); discussão de planos de ação para melhoria da convivência entre educadores e
educandos (7,5%); discussão sobre a concepção de avaliação dos educadores e educandos, sobre
o aprimoramento (5,4%). Já quase um terço dos respondentes (31,0%) informou que não
participou do planejamento anual da Unidade Escolar.

Gráfico 123 - Ação MAIS contemplada considerando o planejamento escolar anual nas unidades
escolares da SEEDF. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017

10,7%
31,0%

15,3%

12,8%

17,2%

5,4%

7,5%

Análise de indicadores de desempenho da
Unidade Escolar e reflexão sobre fatores
intervenientes, intra e extra-escolar
Análise das ações de maior impacto sobre o
aprendizado dos alunos e de práticas
docentes bem sucedidas, para dissemi
Discussão de planos de ação para melhoria
da convivência entre educadores e
educandos
Proposição de metas, ações prioritárias e
estratégias, em consenso com a equipe
escolar
Discussão sobre a concepção de avaliação
dos educadores e educandos, sobre o
aprimoramento.
Análise das relações da Unidade
Escolar/comunidade e das propostas para
melhoria da participação e integração ent
Não participei do planejamento anual desta
Unidade Escolar.

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 124 mostra a periodicidade das reuniões de planejamento e/ou avaliação dos
processos pedagógicos nas unidades escolares da SEEDF. Quase a metade dos respondentes
(46,2%) informou que tais reuniões ocorrem semanalmente. Já 5,4% responderam que não são
realizadas essas reuniões. Para os demais, 48,5%, tais reuniões ocorrem de forma diária (2,1%),
quinzenal (9,9%), mensal (6,1%), bimestral (18,8%), trimestral (1,0%), semestral (7,8%) ou
anual (2,8%).
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Gráfico 124 - Periodicidade das reuniões de planejamento e/ou avaliação dos processos
pedagógicos nas unidades escolares da SEEDF. Avaliação Institucional – Profissionais da
Educação – 2017
Diária

Semanal
2,8% 5,4% 2,1%

Quinzenal

7,8%
1,0%

Mensal
46,2%

18,8%

Bimestral
9,9%

Trimestral

6,1%
Semestral
Anual
Não são realizadas reuniões de
avaliação dos processos
pedagógicos
Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

c) Coordenação Pedagógica
O Gráfico 125 mostra a opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se
há um acompanhamento por parte do Coordenador Pedagógico do cumprimento do conteúdo,
planejamento e desenvolvimento das aulas dos professores de acordo com o Currículo em
Movimento. Quase metade dos respondentes (44,8%) informou que sim, e 40,7% informaram
que em parte. Já uma pequena parcela, 14,5%, informou que não.

Gráfico 125 - Opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se há um
acompanhamento por parte do Coordenador Pedagógico do cumprimento do conteúdo,
planejamento e desenvolvimento das aulas dos professores de acordo com o Currículo em
Movimento. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
14,5%
44,8%
Não
40,7%

Em parte
Sim

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico 126 - Opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se o Coordenador
Pedagógico acompanha o trabalho pedagógico e o desenvolvimento dos projetos. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017

4,5%

Sim
7,7%
Poucas vezes, somente quando
solicitado pela equipe docente

18,9%

69,0%

Não orienta e nem acompanha o
trabalho pedagógico
Não percebo este
acompanhamento na minha
disciplina

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 126 mostra a opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se
o Coordenador Pedagógico acompanha o trabalho pedagógico e o desenvolvimento dos projetos.
Para mais de dois terços dos respondentes (69,0%), sim; já para 18,9%, poucas vezes, somente
quando solicitado pelos docentes. Para os demais, 12,1%, ou não orienta e nem acompanha o
trabalho pedagógico (4,5%) ou os respondentes não percebem este acompanhamento em suas
disciplinas (7,7%).

Gráfico 127 - Frequência dos momentos de Coordenação pedagógica coletiva. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
0,8% 5,6%

Não acontecem
13,0%
Com pouca frequência

80,6%

Sim, regularmente sem a
presença do Coordenador
Pedagógico e/ou Diretor
Sim, regularmente com a
presença do Coordenador
Pedagógico e/ou Diretor

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 127 mostra a frequência dos momentos de Coordenação pedagógica coletiva
nas escolas da SEEDF. Para 6,4% dos respondentes tais momentos não acontecem (0,8%) ou
acontecem com pouca frequência (5,6%). Para a maioria (93,6%), entretanto, tais momentos
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acontecem com a presença do Coordenador Pedagógico e/ou Diretor (80,6%) ou sem a presença
destes (13,0%).

Gráfico 128 - Opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se nos momentos
de Coordenação Pedagógica coletiva são realizadas discussões e trocas de experiências entre
professores. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
2,4%
14,6%

Não
Raramente
82,9%

Sim

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 128 mostra a opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se
nos momentos de Coordenação Pedagógica coletiva são realizadas discussões e trocas de
experiências entre professores. Para uma pequena parcela dos respondentes (15,0%) a discussão
e troca de experiências não ocorre (2,4%) ou é rara. Felizmente, para a maioria dos respondentes
(82,9%) ocorre a discussão e troca de experiências nos momentos de Coordenação Pedagógica.
d) Projetos

O Gráfico 129 mostra a opinião dos servidores da SEEDF sobre se as propostas
pedagógicas das unidades escolares abordam os eixos transversais do currículo (educação para
sustentabilidade, educação para a diversidade e educação em/para direitos humanos). Para uma
pequena parcela dos respondentes (12,0%) as propostas pedagógicas não abordam tais eixos
(4,1%) ou o respondente não conhecia a Proposta Pedagógica (7,9%). Felizmente, para a maioria
dos respondentes (88,0%) as propostas pedagógicas abordam os eixos transversais do currículo
(educação para sustentabilidade, educação para a diversidade e educação em/para direitos
humanos)
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Gráfico 129 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre se as propostas pedagógicas das unidades
escolares abordam os eixos transversais do currículo (educação para sustentabilidade, educação
para a diversidade e educação em/para direitos humanos). Avaliação Institucional – Profissionais
da Educação – 2017
7,9%

4,1%
Não conheço a Proposta
Pedagógica
Não

88,0%

Sim

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

A Tabela 29 mostra a opinião dos servidores da SEEDF sobre os principais temas de
projetos das unidades escolares. Dentre os temas selecionados pelos respondentes, destacaram-se
os seguintes temas - o incentivo à pesquisa (74,6%); o protagonismo estudantil (72,6%); a redução da
evasão escolar (58,7%); e a promoção da interdisciplinaridade (49,1%). Dentre os menos

selecionados, destacam-se - o exercício da cidadania (24,9%); a inclusão social (26,5%) e o
incentivo à leitura (33,6%).

Tabela 29 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre os principais temas de projetos das
unidades escolares. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
A Unidade Escolar trabalha com projetos que
buscam:
O incentivo à pesquisa
O protagonismo estudantil
A redução da evasão escolar
A promoção da interdisciplinaridade
A promoção da cultura
A redução das taxas de reprovação
A sustentabilidade
O incentivo à leitura
A inclusão social
O exercício da cidadania

Não Selecionado
N
%
8709
74,6
8478
72,6
6847
58,7
5734
49,1
5492
47,1
5489
47,0
5185
44,4
3917
33,6
3097
26,5
2907
24,9

Sim
N
2963
3194
4825
5938
6180
6183
6487
7755
8575
8765

%
25,4
27,4
41,3
50,9
52,9
53
55,6
66,4
73,5
75,1

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico 130 - Participação da Unidade Escolar no circuito de ciências da SEEDF. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017

13,7%

57,7%

28,6%

Não
Raramente
Sim, todos os anos

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 130 mostra a opinião dos servidores sobre a participação da Unidade Escolar
no circuito de ciências da SEEDF. Mais da metade dos respondentes (57,7%) respondeu que sim,
todos os anos. Os demais, 42,3%, informaram que não (13,7%) ou raramente (28,6%).
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e) Fatores que Influenciam o Trabalho Pedagógico

Tabela 30 - Primeiro fator que mais influencia no trabalho pedagógico. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017
1º fator que mais influencia
Falta de acompanhamento psicológico para os estudantes que precisam
Indisciplina dos estudantes
Defasagem de aprendizado de estudantes
Aprovação de estudantes que não estão preparados para o próximo ciclo
Falta de condições adequadas para inclusão de estudantes com deficiência
Sobrecarga com tarefas que deveriam ser assumidas pelos pais
Necessidade de envolvimento da escola em problemas sociais e familiares
dos estudantes
Baixa valorização do professor pela comunidade escolar
Número excessivo de estudantes por turma
Precariedade da infraestrutura das unidades escolares
Inadequação do curso de formação do professor
Situações de violência promovidas pelos estudantes
Currículo não alinhado aos interesses e à realidade dos estudantes
Ausência de conteúdos mais práticos na formação inicial do professor
Insuficiência e inadequação dos materiais didáticos
Alocação inadequada de recursos financeiros da escola
Conteúdo excessivo da disciplina que leciono
Atuação da equipe gestora
Compromisso de pais/responsáveis com o aprendizado dos estudantes
Total

Frequência Porcentagem
770
10,0
1364
17,7
898
11,7
674
8,7
353
4,6
481
6,2
131

1,7

279
497
209
41
55
92
55
121
39
71
168
1410
7708

3,6
6,4
2,7
0,5
0,7
1,2
0,7
1,6
0,5
0,9
2,2
18,3
100,0

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

127

Tabela 31 - Segundo fator que mais influencia no trabalho pedagógico. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017
2º fator que mais influencia
Falta de acompanhamento psicológico para os estudantes que precisam
Indisciplina dos estudantes
Defasagem de aprendizado de estudantes
Aprovação de estudantes que não estão preparados para o próximo ciclo
Falta de condições adequadas para inclusão de estudantes com deficiência
Sobrecarga com tarefas que deveriam ser assumidas pelos pais
Necessidade de envolvimento da escola em problemas sociais e familiares
dos estudantes
Baixa valorização do professor pela comunidade escolar
Número excessivo de estudantes por turma
Precariedade da infraestrutura das unidades escolares
Inadequação do curso de formação do professor
Situações de violência promovidas pelos estudantes
Currículo não alinhado aos interesses e à realidade dos estudantes
Ausência de conteúdos mais práticos na formação inicial do professor
Insuficiência e inadequação dos materiais didáticos
Alocação inadequada de recursos financeiros da escola
Conteúdo excessivo da disciplina que leciono
Atuação da equipe gestora
Compromisso de pais/responsáveis com o aprendizado dos estudantes
Total

Frequência Porcentagem
606
7,9
1010
13,1
850
11,0
715
9,3
364
4,7
635
8,2
221

2,9

324
480
299
61
108
155
76
271
122
163
261
987
7708

4,2
6,2
3,9
0,8
1,4
2,0
1,0
3,5
1,6
2,1
3,4
12,8
100,0

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Tabela 32 - Terceiro fator que mais influencia no trabalho pedagógico. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017
3º fator que mais influencia
Falta de acompanhamento psicológico para os estudantes que precisam
Indisciplina dos estudantes
Defasagem de aprendizado de estudantes
Aprovação de estudantes que não estão preparados para o próximo ciclo
Falta de condições adequadas para inclusão de estudantes com deficiência
Sobrecarga com tarefas que deveriam ser assumidas pelos pais
Necessidade de envolvimento da escola em problemas sociais e familiares
dos estudantes
Baixa valorização do professor pela comunidade escolar
Número excessivo de estudantes por turma
Precariedade da infraestrutura das unidades escolares
Inadequação do curso de formação do professor
Situações de violência promovidas pelos estudantes
Currículo não alinhado aos interesses e à realidade dos estudantes
Ausência de conteúdos mais práticos na formação inicial do professor
Insuficiência e inadequação dos materiais didáticos
Alocação inadequada de recursos financeiros da escola
Conteúdo excessivo da disciplina que leciono
Atuação da equipe gestora
Compromisso de pais/responsáveis com o aprendizado dos estudantes
Total

Frequência Porcentagem
698
9,1
649
8,4
559
7,3
494
6,4
320
4,2
595
7,7
253

3,3

398
496
271
70
148
184
81
299
113
238
435
1407
7708

5,2
6,4
3,5
0,9
1,9
2,4
1,1
3,9
1,5
3,1
5,6
18,3
100,0

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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f) Aprendizagem Escolar
O Gráfico 131 mostra a opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se
os professores discutem as necessidades da(s) turma(s) e dos estudantes com dificuldades na
aprendizagem escolar. Pouco mais da metade dos respondentes (50,2%) informou que os
professores discutem as necessidades da(s) turma(s) e dos estudantes com dificuldades sempre
que necessário e para 37,0%, os professores discutem, mas não se preocupam com os estudantes
com dificuldades. Para 10,1%, os professores conhecem, mas não discutem as necessidades da(s)
turma(s) e nem dos estudantes com dificuldades. Para uma pequena parcela, os professores ou
não conhecem as necessidades da(s) turma(s) e nem dos estudantes com dificuldades (1,0%) ou
discutem apenas as necessidades dos estudantes com dificuldades no momento do Conselho de
classe (1,7%).

Gráfico 131 - Opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se os professores
discutem as necessidades da(s) turma(s) e dos estudantes com dificuldades na aprendizagem
escolar. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017

1,0% 10,1%

1,7%

50,2%
37,0%

Não conhecem as necessidades da(s) turma(s)
e nem dos estudantes com dificuldades
Conhecem mas não discutem as necessidades
da(s) turma(s) e nem dos estudantes com
dificuldades
Discutem apenas as necessidades dos
estudantes com dificuldades no momento do
Conselho de classe
Discutem as necessidades da(s) turma(s) sem
se preocupar com os estudantes com
dificuldades
Discutem as necessidades da(s) turma(s) e dos
estudantes com dificuldades sempre que
necessário

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 132 mostra que escolas onde os professores discutem as necessidades das
turmas e dos estudantes com dificuldade na aprendizagem escolar apresentaram média 3,6%
superior no IDEB 2015 – Anos Iniciais comparada à média das escolas que não conhecem as
necessidades das turmas e nem dos estudantes com dificuldades.

130

Gráfico 132 - Sobre a discussão das necessidades da(s) turma(s) e dos estudantes com
dificuldades na aprendizagem escolar pelos professores. Avaliação Institucional - Profissionais
da Educação – 2017

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN; IDEB 2015 (INEP, 2015).

O Gráfico 133 mostra a opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se
existe uma relação clara entre os objetivos da aprendizagem, as atividades de ensino e a
avaliação dos estudantes. Para pouco mais da metade dos respondentes (52,0%) é estabelecida
relação clara entre os objetivos da aprendizagem, as atividades de ensino e a avaliação dos
estudantes e para 33,8% a relação é clara apenas entre os objetivos da aprendizagem e as
atividades de ensino. Para 10,5%, ou é estabelecida relação clara apenas entre os objetivos da
aprendizagem e a avaliação dos estudantes (4,5%) ou apenas entre as atividades de ensino e a
avaliação dos estudantes (6,0%). Para 3,6% dos respondentes, não é estabelecida relação clara
entre os objetivos da aprendizagem, as atividades de ensino e a avaliação dos estudantes.
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Gráfico 133 - Opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se existe uma
relação clara entre os objetivos da aprendizagem, as atividades de ensino e a avaliação dos
estudantes. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
3,6%

4,5%

6,0%

52,0%
33,8%

Não é estabelecida relação clara entre os
objetivos da aprendizagem, as atividades de
ensino e a avaliação dos est
É estabelecida relação clara apenas entre os
objetivos da aprendizagem e a avaliação dos
estudantes
É estabelecida relação clara apenas entre as
atividades de ensino e a avaliação dos
estudantes
É estabelecida relação clara apenas entre os
objetivos da aprendizagem e as atividades de
ensino
É estabelecida relação clara entre os objetivos
da aprendizagem, as atividades de ensino e a
avaliação dos estudant

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 134 mostra a opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se
a equipe gestora envolve os professores na elaboração de diferentes instrumentos de avaliação.
Para 90,3% dos respondentes a equipe gestora promove a utilização de vários instrumentos de
avaliação, sendo que para 54,6% ela envolve os professores na sua elaboração e para 35,7% não
envolve. Para 8,2%, a equipe gestora promove a utilização de um único instrumento de
avaliação, sendo que para 4,0% ela envolve os professores na sua elaboração e para 4,2% não. Já
1,5% dos respondentes informou que não se envolve na elaboração dos instrumentos de
avaliação.

Gráfico 134 - Opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se a equipe
gestora envolve os professores na elaboração de diferentes instrumentos de avaliação. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
1,5% 4,2%

54,6%

4,0%

35,7%

Não se envolve na elaboração dos
instrumentos de avaliação
Promove a utilização de um único
instrumento de avaliação, mas não envolve os
professores na sua elaboração
Promove a utilização de um único
instrumento de avaliação e envolve os
professores na sua elaboração
Promove a utilização de vários instrumentos
de avaliação, mas não envolve os professores
na sua elaboração
Promove a utilização de vários instrumentos
de avaliação e envolve os professores na sua
elaboração

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Tabela 33 - Opinião dos professores sobre o Diário de Classe Eletrônico. Avaliação Institucional
– Profissionais da Educação – 2017
Benefícios do Diário de Classe Eletrônico
Você aderiu ao Diário de Classe Eletrônico?
Atende às necessidades quanto ao registro de
frequência
Atende às necessidades quanto ao registro de avaliação
diagnóstica?
Atende às necessidades de registro?
Atende às necessidades quanto ao registro de
avaliações?
Atende às necessidades quanto ao registro da
recuperação contínua?
Atende às necessidades quanto ao registro de
informações complementares?

Sim

Não

Parcialmente

N
4822

%
67,3

N
2344

%
32,7

N
-

%
-

4403

91,3

61

1,3

358

7,4

3990

82,7

171

3,5

661

13,7

3978

82,5

68

1,4

776

16,1

3663

76

315

6,5

844

17,5

3368

69,8

498

10,3

956

19,8

4362

64,3

67

1

393

5,8

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

A Tabela 33 mostra a opinião dos professores sobre o Diário de Classe Eletrônico. Pouco
mais de dois terços dos respondentes (67,3%) informaram que aderiram ao Diário. Dentre os
benefícios trazidos pelo Diário Eletrônico, destaca-se o atendimento às necessidades quanto ao
registro de frequência (91,3%), ao registro da avaliação diagnóstica (82,7%), ao registro em geral
(82,5%) e registro de avaliações (76%). Em média, os respondentes informaram que, quanto ao
atendimento às necessidades de registro escolar, o Diário Eletrônico as atende (77,8%), para
4,0% não as atende e para 13,4% não atende.

Gráfico 135 - Sobre a ética nas discussões e relações internas da unidade escolar. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
1,3% 8,2%
15,5%
50,4%
24,5%

As discussões e relações internas da unidade
escolar nunca são pautadas por princípios
éticos
As discussões e relações internas da unidade
escolar quase nunca são pautadas por
princípios éticos
Algumas discussões e relações internas da
unidade escolar são pautadas por princípios
éticos e outras não
As discussões e relações internas da unidade
escolar quase sempre são pautadas por
princípios éticos
As discussões e relações internas da unidade
escolar sempre são pautadas por princípios
éticos

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 135 mostra a opinião dos servidores sobre a ética nas discussões e relações
internas da unidade escolar. Quase três quartos dos respondentes (74,9%) informaram que as
discussões e relações internas da unidade escolar são pautadas por princípios éticos sempre
(50,4%) ou quase sempre (24,5%). Para os demais (25,1%) as discussões e relações internas da
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unidade escolar são pautadas por princípios éticos algumas vezes (15,5%), quase nunca (8,2%)
ou nunca (1,3%).
g) Pais/Responsáveis e Comunidade
O Gráfico 136 mostra a opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre a
comunicação entre a Unidade Escolar e os pais/responsáveis. Pouco mais da metade dos
respondentes, 50,3%, informou que a comunicação é frequente. Quase um terço (31,7%)
informou que os pais/responsáveis e equipe gestora têm iniciativas esporádicas na comunicação.
Para 11,7%, só a equipe gestora procura estabelecer contato com os pais/responsáveis; 5,3%
informaram que só os pais/responsáveis procuram a equipe gestora e para 1,1% não há
comunicação.

Gráfico 136 - Opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre a comunicação
entre a Unidade Escolar e os pais/responsáveis. Avaliação Institucional – Profissionais da
Educação – 2017
Não há comunicação
1,1% 5,3%
Só os pais/responsáveis procuram
a equipe gestora

11,7%
50,3%
31,7%

Só a equipe gestora procura
estabelecer contato com os
pais/responsáveis
Pais/responsáveis e equipe
gestora têm iniciativas
esporádicas na comunicação
A comunicação é frequente

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 137 mostra a opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre a
comunicação da equipe gestora com a comunidade escolar. Pouco mais da metade dos
respondentes, 50,3%, informou que a comunicação é frequente. Pouco mais de um quarto
(26,4%) informou que a comunidade e equipe gestora têm iniciativas esporádicas na
comunicação. Para 7,8%, só a equipe gestora procura envolver a comunidade promovendo
eventos de interesse público na Unidade Escolar; 13,5% informaram que a equipe gestora
responde apenas às iniciativas da comunidade e para 2,0% não há comunicação.
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Gráfico 137 - Opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre a comunicação da
equipe gestora com a comunidade escolar. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação –
2017
Não há comunicação
2,0%
13,5%

7,8%

50,3%
26,4%

A equipe gestora responde apenas às
iniciativas da comunidade
A equipe gestora procura envolver a
comunidade promovendo eventos de
interesse público na Unidade Escolar
Comunidade e equipe gestora têm
iniciativas esporádicas na comunicação
A comunicação é frequente

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

3.5. Diversidade
Nesta seção são apresentados os dados sobre a dimensão Diversidade divididos em 5
categorias, conforme mostra o Quadro 1.
a) Diversidade de estudantes
A Tabela 34 mostra os resultados sobre a diversidade de estudantes na rede pública de
ensino do Distrito Federal. Segundo os respondentes, os estudantes estrangeiros estão presentes
em pouco mais de um quarto (26,2%) das escolas; logo em seguida estão os estudantes
cumprindo medidas sócio-educativas, presentes em 14,6% das escolas. Destacam-se também os
estudantes em acolhimento institucional (12,5%) e indígenas (10,4%). Dentre os menos
presentes nas escolas, segundo os respondentes, estão os ciganos (1,5%), os intersexos (4,2%), os
travestis (4,6%) e os em situação de rua (4,8%).
Tabela 34 - Diversidade de estudantes na rede pública de ensino do Distrito Federal. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Estudantes
Estrangeiros
Cumprindo medidas Sócio Educativas
Em acolhimento institucional
Indígenas
Transgêneros
Em situação de rua
Travestis
Intersexos
Ciganos

Sim
N
126
70
60
50
32
23
22
20
7

Não
%
26,2
14,6
12,5
10,4
6,7
4,8
4,6
4,2
1,5

N
355
411
421
431
449
458
459
461
474

%
73,8
85,4
87,5
89,6
93,3
95,2
95,4
95,8
98,5

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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b) Atendimento Legal
O Gráfico 138 mostra a opinião dos servidores sobre a aplicação da Portaria nº 46/2013 SEEDF que institui a Política de Inclusão Educacional e Acompanhamento da Escolarização de
Crianças e Adolescentes em Situação de Acolhimento Institucional. Mais de um terço dos
respondentes (35,4%) afirmou que não tem conhecimento dessa portaria. Os demais, 64,6%, têm
conhecimento, mas informaram que - não há estudantes nessa situação na Unidade Escolar
(21,7%); atendem estudantes nessa situação na Unidade Escolar (8,8%); atendem estudantes
nessa situação, mas a Unidade Escolar não adota as medidas de inclusão, previstas nesta portaria
(2,6%); ou atendem estudantes nessa situação e a Unidade Escolar adota as medidas de inclusão,
previstas nesta portaria (31,5%).

Gráfico 138 - Sobre a Portaria nº 46/2013 - SEEDF que institui a Política de Inclusão
Educacional e Acompanhamento da Escolarização de Crianças e Adolescentes em Situação de
Acolhimento Institucional. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Não tenho conhecimento dessa portaria

31,5%

8,8%
2,6%

35,4%

Tenho conhecimento, mas não há estudantes
nessa situação na Unidade Escolar
Tenho conhecimento e atendo a estudantes
nessa situação na Unidade Escolar

21,7%

Tenho conhecimento e atendo estudantes
nessa situação, mas a Unidade Escolar não
adota as medidas de inclusão, previ
Tenho conhecimento, atendo estudantes
nessa situação e a Unidade Escolar adota as
medidas de inclusão, previstas nest

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 139 mostra a opinião dos servidores acerca da aplicação das Diretrizes
Pedagógicas de Escolarização na Socioeducação e a Portaria conjunta Nº 09 de 16/04/2013 que
versam sobre as rotinas de acompanhamento da escolarização de estudantes em cumprimento de
medidas Socioeducativas. Grande parte dos respondentes (78,9%) informaram que não tem
conhecimento dessa portaria (38,6%) ou tem conhecimento, mas não há estudantes nessa
situação na Unidade Escolar (40,3%). Já 21,1%, informaram que apenas têm conhecimento e
atendem estudantes nessa situação na Unidade Escolar (4,9%), já outros atendem e adotam as
normas previstas nesta portaria (14,3%) e 2,0% atendem e não adotam.
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Gráfico 139 - Sobre as Diretrizes Pedagógicas de Escolarização na Socioeducação e a Portaria
conjunta Nº 09 de 16/04/2013 que versam sobre as rotinas de acompanhamento da escolarização
de estudantes em cumprimento de medidas Socioeducativas. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017

Não tenho conhecimento dessa portaria
4,9%

2,0%

14,3%
38,6%

40,3%

Tenho conhecimento, mas não há estudantes
nessa situação na Unidade Escolar
Tenho conhecimento e atendo a estudantes
nessa situação na Unidade Escolar
Tenho conhecimento e atendo estudantes
nessa situação, mas a Unidade Escolar não
adota as normas previstas nesta port
Tenho conhecimento, atendo estudantes
nessa situação e a Unidade Escolar adota as
normas previstas nesta portaria.

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 140 mostra a opinião dos servidores sobre a aplicação do Art. 19, Inciso VI da
Resolução Nº 1/2012 e a recomendação nº 02/2013 do Conselho de Educação do Distrito
Federal, que tratam dos direitos da mulher e de outros assuntos com recorte de gênero. Quase um
quinto dos respondentes (19,9%) informou que a Unidade Escolar não tem conhecimento da
legislação. No outro extremo, 36,4%, toda a Comunidade Escolar tem conhecimento e aplica
adequadamente. Para os demais, 43,8%, apenas a Equipe Gestora tem conhecimento, não
havendo aplicação adequada (8,6%); ou a Equipe Gestora e Docentes tem conhecimento, não
havendo aplicação adequada (19,1%) ou toda a Comunidade Escolar tem conhecimento, mas não
há aplicação adequada (16,1%).
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Gráfico 140 - Sobre o Art. 19, Inciso VI da Resolução Nº 1/2012 e a recomendação nº 02/2013
do Conselho de Educação do Distrito Federal, que tratam dos direitos da mulher e de outros
assuntos com recorte de gênero. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
A Unidade Escolar não tem conhecimento da
legislação
19,9%

36,4%

8,6%

16,1%

19,1%

Apenas a Equipe Gestora tem conhecimento,
não havendo aplicação adequada
A Equipe Gestora e Docentes tem
conhecimento, não havendo aplicação
adequada
Toda a Comunidade Escolar tem
conhecimento, mas não há aplicação
adequada
Toda a Comunidade Escolar tem
conhecimento e aplica adequadamente

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 141 mostra a opinião dos servidores sobre a aplicação da Portaria nº 13 de
09/02/2010 da SEEDF e a recomendação nº 12 de 16/01/2015 do Conselho Nacional de Combate
à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais CNCD/LGBT, que determinam o uso do nome social. Dos respondentes, 17,6% informaram que
a Unidade Escolar não tem conhecimento sobre essa legislação. Já 18,5% responderam que
apenas a Equipe Gestora tem conhecimento, mas não há estudantes nessa situação na Unidade
Escolar. Para 37,8% a Equipe Gestora e Docentes têm conhecimento, mas não há estudantes
nessa situação na Unidade Escolar. Os demais, 26,1%, informaram que a Unidade Escolar atende
estudantes nessa situação, mas apenas a Equipe Gestora tem conhecimento (5,8%) ou apenas a
Equipe Gestora e Docentes têm conhecimento (20,3%).
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Gráfico 141 - Sobre a Portaria nº 13 de 09/02/2010 da SEEDF e a recomendação nº 12 de
16/01/2015 do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de
Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais - CNCD/LGBT, que determinam o uso do nome social.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017

20,3%

A Unidade Escolar não tem conhecimento
sobre essa legislação

17,6%

5,8%
18,5%

37,8%

Apenas a Equipe Gestora tem
conhecimento, mas não há estudantes
nessa situação na Unidade Escolar
A Equipe Gestora e Docentes têm
conhecimento, mas não há estudantes
nessa situação na Unidade Escolar
Apenas a Equipe Gestora tem conhecimento
e atende estudantes nessa situação na
Unidade Escolar
A Equipe Gestora e Docentes têm
conhecimento e atende estudantes nessa
situação na Unidade Escolar

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 142 mostra a opinião dos servidores sobre a aplicação das Orientações
Pedagógicas para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena na Rede Pública de
Ensino do DF contempladas no art. 26-A da LDB. Uma pequenas parcela dos respondentes
(7,8%) informou que a Unidade Escolar não tem conhecimento dessas orientações (4,6%) ou que
apenas a Equipe Gestora tem conhecimento, não havendo aplicação adequada (3,2%). Para os
demais, 92,2%, a Equipe Gestora e Docentes têm conhecimento, sendo que para 8,1% não há
aplicação adequada, ou há aplicação em alguns componentes Curriculares (45,9%) ou a
aplicação permeia todos os Componentes Curriculares (38,1%).
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Gráfico 142 - Sobre as Orientações Pedagógicas para o ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Indígena na Rede Pública de Ensino do DF contempladas no art. 26-A da LDB.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017

4,6% 3,2%

A Unidade Escolar não tem conhecimento
dessas orientações
8,1%
Apenas a Equipe Gestora tem conhecimento,
não havendo aplicação adequada

38,1%

A Equipe Gestora e Docentes têm
conhecimento, não havendo aplicação
adequada

45,9%

A Equipe Gestora e Docentes têm
conhecimento, havendo aplicação em alguns
componentes Curriculares
A Equipe Gestora e Docentes têm conhecimento
e a aplicação permeia todos os Componentes
Curriculares.
Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

c) Eixos Transversais
O Gráfico 143 mostra a opinião dos servidores da SEEDF sobre se o eixo transversal
“Educação em e para os Direitos Humanos” está presente no PPP da Unidade Escolar e é
aplicado. Para 84,6% dos respondentes, esse eixo transversal está presente em projetos e
conteúdos e é aplicado em 78,90%, mas não é aplicado em 6,6% das escolas. Para os demais,
15,4%, ou o eixo não está presente (6,4%) ou está presente apenas em projetos, mas não é
aplicado (4,8%) ou apenas em conteúdos, mas não é aplicado (4,2%).
Gráfico 143 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre se o eixo transversal “Educação em e
para os Direitos Humanos” está presente no PPP da Unidade Escolar e é aplicado. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017

6,4%

4,8%

Não está presente

4,2%
6,6%

Está presente apenas em
projetos, mas não é aplicado

78,0%

Está presente apenas em
conteúdos, mas não é aplicado
Está presente em projetos e
conteúdos, mas não é aplicado
Está presente em projetos e
conteúdos e é aplicado

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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O Gráfico 144 mostra a opinião dos servidores da SEEDF sobre se o Eixo transversal
“Educação em e para a Diversidade” está presente no PPP da Unidade escolar e é aplicado. Para
49,6% dos respondentes, esse eixo transversal está presente no PPP e é aplicado em projetos e
conteúdos (42,3%), mas não é aplicado em 7,3% das escolas. Para 39,9% dos respondentes, o
eixo está presente no PPP, é aplicado e acompanhado pela equipe pedagógica. Para os demais,
10,5%, ou o eixo não está presente no PPP (6,4%) ou não está presente, mas há aplicação em
projetos e conteúdos (4,1%).
Gráfico 144 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre se o Eixo transversal “Educação em e
para a Diversidade” está presente no PPP da Unidade escolar e é aplicado. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
6,4%

Não está presente no PPP

4,1%
7,3%

39,9%

Não está presente no PPP, mas há
aplicação em projetos e conteúdos

42,3%

Está presente no PPP, mas não está sendo
aplicado em projetos e conteúdos
Está presente no PPP, é aplicado em
projetos e conteúdos
Está presente no PPP, é aplicado e
acompanhado pela equipe pedagógica

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 145 mostra a opinião dos servidores da SEEDF sobre se a Unidade Escolar
trabalha com “Educação em Identidade de Gênero”. Quase metade dos respondentes (48,1%)
informou que não trabalha e 13,1% informaram que apenas em projetos. Os demais, 38,7%, as
escolas trabalham apenas em conteúdos de alguns Componentes Curriculares (21,3%) ou em
conteúdos de todos os Componentes Curriculares (5,0%) ou em projetos e Conteúdos de todos os
Componentes Curriculares (12,4%).
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Gráfico 145 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre se a Unidade Escolar trabalha com
“Educação em Identidade de Gênero”. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação –
2017
Não trabalha

5,0%

12,4%

Apenas em projetos
48,1%

21,3%

Apenas em conteúdos de alguns
Componentes Curriculares
13,1%

Em conteúdos de todos os
Componentes Curriculares
Em projetos e Conteúdos de
todos os Componentes
Curriculares

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 146 mostra a opinião dos servidores da SEEDF sobre se a Unidade Escolar
trabalha com o tema Orientação Sexual. Pouco mais de um terço dos respondentes (36,4%)
informaram que não trabalham. Quase metade (47,5%) trabalha apenas em projetos (17,4%) ou
em conteúdos de alguns componentes curriculares (30,1%). Os demais, 16,1%, informaram que
o tema é trabalhado em todos os componentes curriculares, seja apenas em conteúdos (4,0%) ou
em projetos e conteúdos (12,1%).

Gráfico 146 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre se a Unidade Escolar trabalha com o
tema Orientação Sexual. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017

4,0%

Não trabalha
12,1%
36,4%

Apenas em projetos

30,1%
17,4%

Apenas em conteúdos de alguns
Componentes Curriculares
Em conteúdos de todos os Componentes
Curriculares
Em projetos e Conteúdos de todos os
Componentes Curriculares

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico 147 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre se a Unidade Escolar trabalha com
“Educação em e para as relações étnico-raciais”. Avaliação Institucional – Profissionais da
Educação – 2017
Não trabalha

5,7%
21,0%

38,1%

10,1%

25,1%

Apenas em projetos

Apenas em conteúdos de alguns
Componentes Curriculares
Em conteúdos de todos os Componentes
Curriculares
Em projetos e Conteúdos de todos os
Componentes Curriculares

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 147 mostra a opinião dos servidores da SEEDF sobre se a Unidade Escolar
trabalha com “Educação em e para as relações étnico-raciais”. Mais de um terço dos
respondentes (38,1%) informaram que não trabalham. Quase metade (46,1%) trabalha apenas em
projetos (21,0%) ou em conteúdos de alguns componentes curriculares (25,1%). Os demais,
15,8%, informaram que o tema é trabalhado em todos os componentes curriculares, seja apenas
em conteúdos (10,1%) ou em projetos e conteúdos (5,7%).

d) Conflitos Relacionados a Preconceitos
O Gráfico 148 mostra a opinião dos servidores da SEEDF sobre se a Unidade Escolar
registra conflitos relacionados a preconceitos. Para uma pequena parcela dos respondentes
(15,4%) ou a escola não registra (10,1%) ou registra, mas não toma providências (5,3%). Para os
demais, 84,6%, a unidade escolar registra e desenvolve projetos de intervenção ou com os
professores (9,5%), ou com os docentes e estudantes (42,5%) ou com toda a comunidade escolar
(32,7%).
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Gráfico 148 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre se a Unidade Escolar registra conflitos
relacionados a preconceitos. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Não registra
10,1%
32,7%

5,3%
9,5%

42,5%

Registra, mas não toma providências
Registra e desenvolve projetos de
intervenção com os professores
Registra e desenvolve projetos de
intervenção com os docentes e estudantes
Registra e desenvolve projetos de
intervenção com toda a Comunidade
Escolar.

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

A Tabela 35 mostra os tipos de preconceito observados nas unidades escolares da
SEEDF. Segundo os respondentes, o racismo está presente em 49,7% das UEs, sendo também
destaques o machismo (41,8%), o preconceito cultural (35,8%), a homofobia (33,5%) e o
preconceito linguístico (33,2%). Foram verificados em menor percentual a lesbofobia (21,1%), a
transfobia (14,0%), a misoginia (13,2%), a xenofobia (12,0%) e preconceito aos estudantes que
cumprem medidas socioeducativas (9,7%).
Tabela 35 - Tipos de preconceito observados na Unidade Escolar. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017
Preconceitos
Racismo
Machismo
Cultural
Homofobia
Linguístico
Lesbofobia
Transfobia
Misoginia
Xenofobia
Aos estudantes que cumprem medidas Socioeducativas

Observados
N
%
6062
49,7
5103
41,8
4362
35,8
4090
33,5
4051
33,2
2576
21,1
1709
14,0
1610
13,2
1462
12,0
1183
9,7

Não observados
N
%
6135
50,3
7094
58,2
7835
64,2
8107
66,5
8146
66,8
9621
78,9
10488
86
10587
86,8
10735
88
11014
90,3

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 149 mostra a opinião dos servidores sobre o acompanhamento das unidades
escolares pelas Unidades de Atendimento ao Meio Aberto - UAMA e/ou Unidades de
Atendimento em Semiliberdade - USL. Segundo os respondentes, a grande maioria (70,5%) das
UEs da SEEDF não tem acompanhamento e 22,4% não necessitam de acompanhamento, nem
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pela UAMA, nem pela USL. Para os demais respondentes, 7,2%, as UEs são acompanhadas
apenas pela USL (1,2%) ou apenas pela UAMA (1,8%) ou pela UAMA e USL (4,2%).

Gráfico 149 - Acompanhamento das unidades escolares pelas Unidades de Atendimento ao
Meio Aberto - UAMA e/ou Unidades de Atendimento em Semiliberdade - USL. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017

Não tem acompanhamento
22,4%
É acompanhada apenas pela UAMA

4,2%
1,2%

É acompanhada apenas pela USL

70,5%

1,8%

É acompanhada pela UAMA e pela USL
Não necessita de acompanhamento nem
pela UAMA e nem pela USL.

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 150 mostra a opinião dos servidores sobre conflitos relacionados ao uso
abusivo de álcool e outras drogas na Unidade Escolar. Segundo 58,5% dos respondentes, não há
conflitos desse tipo nas UEs da SEEDF. Nas demais, 41,5%, há conflitos relacionados ao uso de
álcool (1,6%) ou de drogas (6,5%) ou de drogas e álcool (14,5%) ou de drogas e álcool e tráfico
de drogas (18,8%).

Gráfico 150 - Sobre conflitos relacionados ao uso abusivo de álcool e outras drogas na Unidade
Escolar. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Não há conflitos

18,8%

Há apenas conflitos relacionados
ao uso de álcool

14,5%
58,5%

Há apenas conflitos relacionados
ao uso de drogas

6,5%
Há conflitos relacionados ao uso
de álcool e drogas
1,6%
Há conflitos relacionados ao uso
de álcool, drogas e tráfico de
drogas.
Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico 151 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre se a Unidade Escolar desenvolve projetos
de mediação social de conflitos ou que visem a prevenção do uso abusivo e redução de danos
relacionados ao consumo de álcool e outras drogas. Avaliação Institucional – Profissionais da
Educação – 2017
Não desenvolve nenhum projeto nesse sentido
18,0%
49,4%

10,0%
8,6%
14,0%

Desenvolve apenas projetos que visam a
prevenção do uso abusivo de álcool e outras
drogas
Desenvolve projetos que visam a prevenção e a
redução de danos relacionados ao consumo de
álcool e outras drogas
Desenvolve apenas projetos de mediação social
de conflitos relacionados ao desenvolvimento da
cultura da paz
Desenvolve projetos de mediação social de
conflitos, inclusive de prevenção e redução de
danos relacionados ao con

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 151 mostra a opinião dos servidores da SEEDF sobre se a Unidade Escolar
desenvolve projetos de mediação social de conflitos ou que visem a prevenção do uso abusivo e
redução de danos relacionados ao consumo de álcool e outras drogas. Segundo os respondentes,
quase metade das UEs (49,4% ) não desenvolvem nenhum projeto nesse sentido. Dos 50,6%
restantes, 14,0% desenvolvem apenas projetos que visam a prevenção do uso abusivo de álcool e
outras drogas; 8,6% desenvolvem projetos que visam a prevenção e a redução de danos
relacionados ao consumo de álcool e outras drogas; 10,0% desenvolvem apenas projetos de
mediação social de conflitos relacionados ao desenvolvimento da cultura da paz; e 18,0%
desenvolvem projetos de mediação social de conflitos, inclusive de prevenção e redução de
danos relacionados ao consumo de álcool e outras drogas.

e) Ensino Religioso
O Gráfico 152 mostra a opinião dos servidores sobre a oferta do Ensino Religioso nas
unidades escolares da SEEDF. Segundo os respondentes, em mais de três quartos (76,7%) das
UEs não é ofertado Ensino Religioso. Nas demais, 23,3%, ou o assunto é abordado de forma
individual pelos docentes (7,3%) ou é ofertado por meios de projetos que visam o ensino da
diversidade religiosa (11,4%) ou é ofertado em disciplina da grade curricular, mas a procura é
baixa (1,7%) ou é ofertado em disciplina da grade curricular com boa demanda (2,9%).
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Gráfico 152 - Sobre a oferta do Ensino Religioso na Unidade Escolar. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017
Não oferta

1,7% 2,9%
11,4%

7,3%

O assunto é abordado de forma individual
pelos docentes
76,7%

Oferta por meios de projetos que visam o
ensino da diversidade religiosa
Oferta em disciplina da grade curricular,
mas a procura é baixa
Oferta em disciplina da grade curricular com
boa demanda

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 153 mostra a opinião dos servidores sobre o desenvolvimento de atividades do
Ensino Religioso na Unidade Escolar. Segundo os respondentes, 64,6% das UEs não
desenvolvem tais atividades. As demais, 35,4%, ou as desenvolvem em atividades recreativas
(4,3%) ou por meio de orações, rezas ou preces, sem frequência definida (12,2%) ou por meio de
atividades regulares de culto (0,7%) ou por meio do uso de exercícios, texto, músicas com
conteúdos que abordam a diversidade religiosa (18,2%).

Gráfico 153 - Sobre o desenvolvimento de atividades do Ensino Religioso na Unidade Escolar.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Não desenvolve

0,7%

18,2%

Em atividades recreativas

12,2%
64,6%

Por meio de orações, rezas ou preces, sem
frequência definida

4,3%
Por meio de atividades regulares de culto

Por meio do uso de exercícios, texto,
músicas com conteúdos que abordam a
diversidade religiosa

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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3.6. Acessibilidade e Educação Especial
Nesta seção são apresentados os dados sobre a dimensão Acessibilidade e Educação
Especial divididos em 3 categorias, conforme mostra o Quadro 1.
a) Acessibilidade Arquitetônica
A Tabela 36 mostra a opinião dos servidores acerca da acessibilidade arquitetônica na
rede pública do Distrito Federal.Verifica-se que o piso tátil é o item menos presente desse tipo
nas escolas da SEEDF, presente, segundo os respondentes, em apenas 15,8% das UEs. Os
demais itens constam em mais de 50% das escolas, com destaque às rampas de acesso, presentes
em 66,6%, os espaços com tamanho adequado para deslocamento (65,6%) e os banheiros
adaptados (62,1%).

Tabela 36 - Sobre a acessibilidade arquitetônica na rede pública do Distrito Federal. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Sim

Acessibilidade Arquitetônica
Rampas de acesso
Espaços com tamanho adequado para deslocamento
Banheiro adaptado
Portas largas
Piso tátil

N
9039
8894
8424
7571
2143

Não
%
66,6
65,6
62,1
55,8
15,8

N
4527
4672
5142
5995
11423

%
33,4
34,4
37,9
44,2
84,2

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico 154 - Sobre as instalações sanitárias adaptadas para pessoas com deficiência. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017

Não dispõe
20,6%

26,2%
São inadequadas
11,0%

28,4%
13,9%

Precisam de grandes reformas
Precisam de pequenas reformas
Estão em bom estado e são
utilizadas

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 154 mostra a opinião dos servidores sobre as instalações sanitárias adaptadas
para pessoas com deficiência. Tais instalações não estão presentes em mais de um quarto
(26,2%) das UEs ou estão inadequadas em 11,0% delas, segundo os respondentes. Já 13,9%
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necessitam de grandes reformas. Felizmente, em quase metade das escolas (49,0%) essas
instalações ou precisam de pequenas reformas (28,4%) ou estão em bom estado e são utilizadas.

Gráfico 155 - Sobre a acessibilidade aos espaços e o mobiliário para pessoas com deficiência.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017

12,1%
29,8%
Não dispõe
24,3%

Está inadequada
Necessita de grandes reparos
14,2%

19,6%

Necessita de pequenos reparos
Está em bom estado

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 155 mostra a opinião dos servidores acerca da acessibilidade aos espaços e o
mobiliário para pessoas com deficiência. Segundo os respondentes, quase metade (49,4%) das
UEs ou não dispõe desses itens (29,8%) ou estão inadequados (19,6%). Uma pequena parcela
(14,2%) necessita de grandes reparos. Felizmente, em um pouco mais de um terço das escolas
(36,4%) tais itens ou necessitam de pequena reforma (24,3%) ou estão em bom estado.

b) Acessibilidades Diversas
O Gráfico 156 mostra a opinião dos servidores sobre a acessibilidade comunicacional.
Segundo os respondentes, tal item não está presente em 71,4% das UEs da SEEDF. Nas demais,
28,6%, ou há apenas atendimento em Braille (5,4%) ou em Braille e Libras (11,2%) ou em
Braille e Libras, com instrumento de matrícula acessível (4,1%) ou em Braille e Libras,
instrumento de matrícula acessível, com ampliação do direito de acesso (7,9%).
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Gráfico 156 - Sobre a acessibilidade comunicacional. Avaliação Institucional – Profissionais da
Educação – 2017
Não há
4,1%

7,9%
Há atendimento em Braille

11,2%
5,4%
71,4%

Há atendimento em Braille e Libras

Há atendimento em Braille e Libras, com
instrumento de matrícula acessível
Há atendimento em Braille e Libras, instrumento
de matrícula acessível, com ampliação do direito
de acesso
Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 157 mostra a opinião dos servidores sobre se a acessibilidade metodológica
está presente em todas as atividades pedagógicas. Segundo os respondentes, não há tal tipo de
acessibilidade em 7,5% das UEs da SEEDF. Em quase um terço (29,3%) delas há apenas
adequação curricular (14,1%) ou adequação curricular e flexibilidade avaliativa (15,2%). Em
quase dois terços (63,2%) há adequação curricular, flexibilidade avaliativa e organização da
rotina pedagógica (31,3%) e em 31,9% há tais itens anteriores mais sala ambiente (TGD), que
permite acessibilidade em todas as atividades pedagógicas

Gráfico 157 - Sobre a acessibilidade metodológica - há acessibilidade em todas as atividades
pedagógicas. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Não há
7,5%
31,3%

14,1%

Há adequação curricular

15,2%
31,9%

Há adequação curricular e flexibilidade
avaliativa
Há adequação curricular, flexibilidade avaliativa
e organização da rotina pedagógica
Há adequação curricular, flexibilidade avaliativa,
organização da rotina pedagógica e sala
ambiente (TGD), que per

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico 158 - Sobre a acessibilidade atitudinal. Avaliação Institucional – Profissionais da
Educação – 2017
Não há
10,0%
15,8%
Há práticas de valores e respeito, tolerância,
equidade, igualdade de direitos, sem
discriminação

28,8%
33,5%

Há práticas de valores e respeito, tolerância,
equidade, igualdade de direitos, sem
discriminação, bem como compree

11,9%

Há práticas de valores e respeito, tolerância,
equidade, igualdade de direitos, sem
discriminação, bem como compree
Há práticas de valores e respeito, tolerância,
equidade, igualdade de direitos, sem
discriminação, bem como compree
Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

O Gráfico 158 mostra a opinião dos servidores sobre a acessibilidade atitudinal. Tal
acessibilidade, segundo os respondentes, não está presente em 10,0% dos respondentes. Nas
demais 90,0% ela está presente com características acumulativas, ou seja, em 28,8% há práticas
de valores e respeito, tolerância, equidade, igualdade de direitos, sem discriminação; em 11,9%
os itens anteriores mais compreensão do comportamento diferente e difícil de estudantes com
TGD ; em 33,5% os itens anteriores mais o saber esperar o tempo de resposta destes estudantes;
e em 15,8% os itens anteriores mais a participação de pessoa com deficiência no Conselho
Escolar.

Gráfico 159 - Sobre a acessibilidade programática para os estudantes e profissionais da
educação com deficiência. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Não há
18,5%

4,1%

Existe, mas não é colocada em prática

8,7%

52,5%
16,3%

Há documentos reguladores dos direitos dos
profissionais de educação com deficiência
Há obrigatoriedade de aceitação de matrícula
de estudantes com deficiências
Há documentos reguladores dos direitos dos
profissionais de educação com deficiência e
obrigatoriedade de aceitaçã

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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O Gráfico 159 mostra a opinião dos servidores acerca da acessibilidade programática
para os estudantes e profissionais da educação com deficiência. Em mais da metade (52,5%) das
UEs da SEEDF, segundo os respondentes, há documentos reguladores dos direitos dos
profissionais de educação com deficiência e obrigatoriedade de aceitação de matrícula de
estudantes com deficiências. Nas demais, 47,5%, ou não há tal acessibilidade (18,5%) ou há, mas
não é colocada em prática (4,1%), ou há documentos reguladores dos direitos dos profissionais
de educação com deficiência (8,7%) ou há obrigatoriedade de aceitação de matrícula de
estudantes com deficiências (16,3%).

Tabela 37 - Sobre a acessibilidade Instrumental e recursos para atendimento na educação
inclusiva. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Acessibilidade
Instrumental e
recursos para
atendimento na
educação inclusiva
Máquina Braille e
computador com
impressora Braille
Mouse adaptado,
órteses, reglete
DOSVOX (sistema
operacional para
cegos)
Colméia (periférico de
entradas de dados)
PRANCHA para
comunicação
alternativa
Linha braille
(ferramenta para
aprender e ensinar
Braille)
Piso tátil
Áudio descrição
Tecnologia assistiva lupa, contraste de cor,
luz e sombra
Maca para troca de
roupas
Livros acessíveis a
pessoas com
deficiência visual ou
física
Manutenção dos
equipamentos
Transporte escolar
Ampliação de fonte
para materiais
impressos

N

%

N

%

N

%

N

%

É utilizado
e está em
boas
condições
N
%

6955

90,2

213

2,8

77

1

281

3,6

181

2,3

6918

89,8

272

3,5

82

1,1

286

3,7

149

1,9

6908

89,6

269

3,5

69

0,9

296

3,8

165

2,1

6885

89,3

287

3,7

81

1,1

312

4

142

1,8

6780

88

288

3,7

88

1,1

338

4,4

213

2,8

6662

86,4

291

3,8

90

1,2

383

5

281

3,6

6614
6557

85,8
85,1

158
371

2,1
4,8

170
120

2,2
1,6

421
446

5,5
5,8

344
213

4,5
2,8

6309

81,9

426

5,5

142

1,8

602

7,8

228

3

6027

78,2

237

3,1

236

3,1

725

9,4

482

6,3

5955

77,3

377

4,9

177

2,3

789

10,2

409

5,3

5909

76,7

253

3,3

259

3,4

957

12,4

329

4,3

4808

62,4

375

4,9

471

6,1

946

12,3

1107

14,4

4677

60,7

427

5,5

326

4,2

1069

13,9

1208

15,7

Não existe

Não é
utilizado

Está em más
condições de
uso

Necessita de
atualização

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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A Tabela 37 mostra a opinião dos servidores sobre a acessibilidade Instrumental e
recursos para atendimento na educação inclusiva. Segundo os respondentes, todos os recursos
apresentados nessa tabela não estão disponíveis em pelo menos 60% das UEs da SEEDF. Em
média, 81,5% das UEs não possuem tais itens. Entre os itens mais ausentes destacam-se a
Máquina Braille e computador com impressora Braille (90,2%); mouse adaptado, órteses e
reglete (89,8%); DOSVOX (sistema operacional para cegos) (89,6%); e Colméia (periférico de
entradas de dados) (89,3%). Dentre os itens com boas condições de uso, destacam-se os recursos
- Ampliação de fonte para materiais impressos (15,7%) e transporte escolar (14,4%).

c) Educação Inclusiva
O Gráfico 160 mostra a opinião dos servidores sobre a Educação Inclusiva. Segundo os
respondentes, pouco mais de um terço (33,6%) das UEs da SEEDF promovem ações inclusivas.
Entretanto, em 5,8% delas, não são desenvolvidas tais ações. Nas demais, 60,6% planejam
atividades com características acumulativas, tais como - com acessibilidade (12,8%); com o item
anterior mais atenção individual a estudantes Transtorno Global do Desenvolvimento TGD/Transtorno do Espectro Autista - TEA ou Altas Habilidades/Super dotação (11,8%); e com
os anteriores e ainda orienta os pais.
Gráfico 160 - Sobre Educação Inclusiva. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação –
2017
Não há ações inclusivas na Unidade Escolar
5,8%
Promove ações inclusivas

36,0%
33,6%

Planeja suas atividades com acessibilidade
11,8%

12,8%
Planeja suas atividades com acessibilidade e
dá atenção individual a estudantes
Transtorno Global do Desenvolvimento
Planeja suas atividades com acessibilidade,
dá atenção individual a estudantes
Transtorno Global do Desenvolvimento -

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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O Gráfico 161 mostra que escolas que planejam suas atividades com acessibilidade e dá
atenção individual a estudantes com Transtorno Global do Desenvolvimento apresentaram média
significativamente superior (1,6%) na ANA 2016 – Língua Portuguesa Leitura comparada à
média das escolas onde não há ações inclusivas.
Gráfico 161 - Sobre a Educação Inclusiva. Avaliação Institucional - Profissionais da Educação –
2017

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN; ANA 2016 (INEP, 2016a).

O Gráfico 162 mostra a opinião dos servidores sobre a articulação/parceria da Itinerância
e Coordenação Intermediária da Educação Especial com as unidades escolares da SEEDF. Em
quase metade das escolas (47,5%), segundo os respondentes, há um trabalho de articulação e
parceria das unidades escolares com as duas. Neste sentido, em 18,0% existe boa relação e
parceria apenas com a Coordenação Intermediária e em 10,4% apenas com a Itinerância. No
quase um quarto restante (24,2%) ou não há itinerância nem Coordenação Intermediária (16,1%)
ou não há um trabalho de articulação e parceria das unidades escolares com as duas (8,1%).
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Gráfico 162 - Sobre a articulação/parceria da Itinerância e Coordenação Intermediária da
Educação Especial com as unidades escolares. Avaliação Institucional – Profissionais da
Educação – 2017
Não há itinerância nem
Coordenação Intermediária desta
modalidade de ensino
16,1%
8,1%

47,5%

10,4%
18,0%

Não há um trabalho de
articulação e parceria das
Unidades Escolares com as duas
Existe boa relação e parceria
apenas com a Itinerância
Existe boa relação e parceria
apenas com a Coordenação
Intermediária
Há um trabalho de articulação e
parceria das Unidades Escolares
com as duas

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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4. CONCLUSÕES
A abrangência de informações levantadas nas avaliações institucionais realizadas pela
GAVIN juntamente com o rigor estatístico com que são produzidos dados e resultados, análises
descritivas e inferenciais, permitirão à SEEDF a obtenção de indicadores que proporcionarão
informações fidedignas a serem disponibilizadas por meio de um sistema interativo, ágil e
dinâmico, já em construção, e que subsidiarão o planejamento de ações e a definição de metas de
crescimento, valorizando as potencialidades dos estudantes e buscando dirimir as fragilidades
com base nas mudanças necessárias apontadas pelos resultados.
Portanto, a partir desta demonstração e verificação do comportamento dos números e seus
efeitos sobre as decisões estratégicas da SEEDF, podemos inferir com convicção, que a
relevância dos resultados da Avaliação Institucional (AVI) é inegável e essencial para a
retroalimentação das informações e mensuração dos efeitos das decisões que afetam o alcance
das metas e objetivos traçados, sendo vital o aprimoramento constante das ferramentas e técnicas
aplicadas.
A qualidade dos dados produzidos pela GAVIN juntamente com a análise dos fatores
associados ao desempenho escolar proporcionará à SEEDF informações fidedignas, em tempo
ágil, subsidiando o planejamento de políticas públicas e ações que tragam inovações para a rede
contribuindo na melhoria da qualidade do ensino ofertado.
No âmbito da unidade escolar, os resultados das AVIs subsidiarão a reflexão de toda a
comunidade escolar quanto à atuação da unidade escolar e seu projeto político-pedagógico, bem
como as suas relações com a comunidade, sinalizando possíveis disfunções no seu cotidiano, de
modo a viabilizar o aperfeiçoamento do exercício da Gestão Democrática e a adequação das
políticas públicas educacionais.
Ao retomar o processo avaliativo com os instrumentos elaborados e sistemas
desenvolvidos por seus servidores/técnicos da DIAV, a SEEDF se apropria de uma metodologia
customizada, adequando-a a sua realidade e perfil, e assim, consolidando a AVI em suas
atribuições e cotidiano. Assim, a AVI articulada com os outros níveis de avaliação está sendo
resgatada e fortalecida no âmbito da SEEDF.
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ANEXO 1 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Gráfico A1 - Sobre as instalações sanitárias adaptadas para Educação Infantil. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017

16,1%

10,8%

0,9%

Não dispõe
São inadequadas e não são
utilizadas

33,6%

Precisam de grandes reformas

38,7%
Precisam de pequenas
reformas
Estão em bom estado e são
utilizadas

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A2 - Sobre o parque infantil. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação –
2017

12,8%

9,4%

3,7%
Não dispõe
É inadequado e não é utilizado

33,6%
40,5%

Necessita de grandes reparos
Necessita de pequenos reparos
Apresenta bom estado

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico A3 - Sobre a organização do trabalho pedagógico. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017
Não dispõe de materiais e nem de ambientes
adequados
14,9%
45,4%

12,4%
20,3%
7,1%

Dispõe de ambientes, mas não de materiais
adequados
Dispõe de materiais, mas não de ambientes
adequados
Dispõe de materiais e de ambientes adequados,
mas não há sequência de atividades adequadas
Dispõe de materiais e de ambientes adequados e
atividades permanentes ou ocasionais que
resultam num bom trabalho pedag

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A4 - Sobre a estrutura do plano de aula e a articulação com o Currículo em Movimento.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017

0,8%

Não há plano de aula
1,9%

7,6%

16,6%

73,1%

O Plano de aula não contempla as linguagens, os
objetivos, as atividades, os recursos, nem a
avaliação do Currículo
O Plano de Aula contempla apenas os objetivos e
as atividades do Currículo em movimento
O Plano de Aula contempla apenas os objetivos,
atividades, linguagens e recursos do Currículo em
movimento
O Plano de Aula contempla os objetivos, atividades,
linguagens, recursos e prevê a forma de avaliação
prevista no Cur

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico A5 - Sobre os materiais pedagógicos disponíveis. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017

Não há materiais pedagógicos
1,9%
31,9%
42,8%

Não há quantidade suficiente de
materiais pedagógicos,
brinquedos e livros
Há quantidade suficiente, mas
não há variedade de materiais
pedagógicos

20,9%

2,4%

Há quantidade suficiente, boa
variedade, mas os materiais não
estão acessíveis
Há quantidade suficiente, boa
variedade e os materiais estão
acessíveis às crianças

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A6 - Sobre a Coordenação Pedagógica. Avaliação Institucional – Profissionais da
Educação – 2017

Não acontece coordenação
pedagógica

1,9% 2,4%
9,5%

É usada apenas para estudo
12,4%
É usada apenas para estudo e
discussão do plano de aula

73,8%
É usada apenas para discussão do
plano de aula e avaliação da
prática pedagógica
Contempla a discussão do plano
de aula, avaliação da prática
pedagógica e estudo

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico A7 - Sobre os cursos promovidos pela EAPE para Educação Infantil. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Não há
6,4%

5,6%

25,9%
57,6%

Não atendem aos objetivos desta etapa da
Educação básica
A carga horária dificulta a participação

4,5%

São realizados, mas não há aplicabilidade em
sala de aula
Tem contribuído significativamente para os
resultados no processo de ensino
aprendizagem

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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ANEXO 2 - ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS
Gráfico A8 - Sobre a Equipe de Atendimento Especializado. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017
Não há Equipe de Atendimento
Especializado
8,8%

Há somente um pedagogo

31,7%
26,1%

Há somente um psicólogo

28,8%
4,7%

Há pedagogo e psicólogo, mas
não atendem regularmente os
estudantes
Há pedagogo e psicólogo que
atendem regularmente os
estudantes

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A9 - Opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se a Sala de
Recursos faz atendimento regular e efetivo aos estudantes. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017

7,3%

10,8%

14,7%

52,0%

Não há sala de recursos
Há sala de recursos, mas não há
atendimento
O atendimento é regular, mas
não é efetivo

15,2%

O atendimento é efetivo, mas
não é regular
O atendimento é regular e efetivo

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico A10 - Sobre a implementação do 2° Ciclo nas unidades escolares de Anos Iniciais,
prevista no PDE para o ano de 2018 - a Equipe Gestora discutiu as Diretrizes Pedagógicas do 2°
Ciclo para aprendizagens. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Não houve discussão sobre o
assunto.
22,2%

Apenas os coordenadores
pedagógicos participaram da
discussão

32,1%

Apenas os professores
participaram da discussão
39,3%
5,2%

Houve discussão com
coordenadores e professores

1,2%
Houve discussão com
coordenadores, professores e
com a comunidade escolar
Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A11 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre se a Unidade Escolar estabelece
estratégias didático-pedagógicas com a articulação dos profissionais dos Serviços de Apoio para
melhorias nas aprendizagens dos estudantes. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação
– 2017
Não estabelece estratégias

14,8%

6,7%
3,7%

61,8%

13,0%

Estabelece, mas a Equipe de Atendimento
Especializado não se envolve
Estabelece, mas a Equipe Gestora não
contribui no planejamento
Estabelece, mas o Serviço de Orientação
Educacional não elabora projetos
Estabelece com o envolvimento da Equipe
de Atendimento Especializado, Equipe
Gestora e Serviço de Orientação Educacio

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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ANEXO 3 - ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS
Gráfico A12 - Sobre a implementação do 3° Ciclo nas unidades escolares de Anos Finais
prevista no PDE para o ano de 2018, a Equipe Gestora discutiu as Diretrizes Pedagógicas do 3°
Ciclo para aprendizagens. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017

2,2%
9,5%
32,5%

1,6%

Não houve discussão sobre o
assunto
Apenas com os coordenadores
Apenas com os professores

54,2%

Com coordenadores e
professores
Com coordenadores, professores
e com a comunidade escolar

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A13 - Opinião dos servidores das unidades escolares da SEEDF sobre se a direção
proporciona momentos de formação continuada durante as coordenações pedagógicas coletivas
para a equipe, com vistas a suprir as falhas identificadas no processo de avaliação. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Não proporciona momentos de formação
continuada
12,2%

5,7%
15,7%

54,2%
12,1%

Proporciona momentos de formação
continuada fora das coordenações pedagógicas
coletivas
Proporciona momentos de formação, mas não
continuada
Os momentos de formação continuada não têm
conexão com as falhas identificadas no
processo de avaliação
Proporciona momentos de formação
continuada, com vistas a suprir as falhas
identificadas no processo de avaliação

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico A14 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre se a unidade escolar realiza conselho de
classe participativo e utiliza a ata instituída pela Coordenação Regional de Ensino (CRE) .
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Desconheço conselho de classe
participativo e ata instituída
14,1%
10,2%
50,7%

7,3%
17,6%

Não realiza conselho de classe
participativo, nem utiliza a ata
instituída
Realiza conselho de classe
participativo, mas não utiliza a
ata instituída
Não realiza conselho de classe
participativo, mas utiliza a ata
instituída
Realiza conselho de classe
participativo e utiliza a ata
instituída

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A15 - Sobre o atendimento dos Orientadores Educacionais. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017

Não há Orientador Educacional

Só atende estudantes que apresentam
fragilidades comportamentais e/ou
interacionais que podem
Prejudicar ou afetar o desenvolvimento
escolar

22,7%
43,6%
7,6%
12,5%
13,2%

0,5%

Só atende quando encaminhado pelo corpo
docente
O Orientador Educacional só atende
estudantes da Unidade Escolar
Faz o acompanhamento e dá apoio aos
profissionais de educação, estudantes, seus
familiares e faz a articulação da c

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico A16 - Sobre Projetos interventivos. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação
– 2017

A Unidade Escolar não realiza
Projetos interventivos
11,0%
37,0%

12,7%
11,6%

27,7%

A Unidade Escolar raramente
realiza projetos interventivos
Os projetos interventivos
acontecem, mas não são
construídos coletivamente
Os projetos interventivos
acontecem, mas precisam passar
por avaliação/adequação
Os projetos interventivos
realizados resultam em melhoria
na aprendizagem

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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ANEXO 4 - CICLOS
Gráfico A17 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre a organização escolar em ciclos para as
aprendizagens que será implantada em toda a rede de ensino desta SEEDF, em 2018. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017

A UE está totalmente preparada
para a implementação
29,9%
45,0%
A UE ainda não implantou a
organização escolar em ciclos e
os docentes necessitam mais
orientações da SEEDF quanto

25,2%

A UE ainda não implantou a
organização escolar em ciclos e
necessita de mais conhecimento
sobre a concepção, bem c

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A18 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre as formações continuadas e cursos
certificados pela EAPE sobre a organização escolar em ciclos para as aprendizagens realizadas
nas coordenações pedagógicas. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
As formações têm contribuído para as
mudanças das práticas nas salas de aula
18,9%

16,2%
16,5%

35,6%

8,3%

4,5%

As formações não têm sido suficientes para
a promoção das mudanças da prática
docente
As formações não são realizadas

As formações são realizadas, mas não
participo
Formação continuada tem contribuído para
a melhoria das aprendizagens
Minha Unidade Escolar ainda não aderiu à
organização escolar em ciclos

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico A19 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre mudanças na prática pedagógica docente
em virtude da organização escolar em ciclos para as aprendizagens. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017

4,2% 0,8%
5,2%

Aprovação automática e avaliação somativa

Exclusão de provas escritas e promoção de
autoavaliação

32,1%

51,2%

Progressão continuada e promoção
automática
Reagrupamento interclasse e intraclasse e
Projetos Interventivos

6,5%

Ainda não realizei nenhuma das estratégias

Minha Unidade Escolar ainda não aderiu à
organização escolar em ciclos

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A20 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre se a organização escolar em ciclos para
as aprendizagens está fundamentada nos seguintes documentos - Currículo em Movimento do
Distrito Federal, Diretrizes Pedagógicas para a Organização Escolar do 2º e 3º ciclo e Diretrizes
de Avaliação. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017

Os registros (Diários, Atas de Conselho, RAv Relatório de Avaliação, RFA - Relatório
Formativo de Avaliação) ut
32,7%

32,8%

Entendo que há a necessidade e urgência de
reformulação dos registros (Diários, Atas de
Conselho, RAv, RFA) utiliza

8,4%
26,1%

Não vejo relação direta entre os registros e a
proposta de organização escolar em ciclos para
as aprendizagens
Minha Unidade Escolar ainda não aderiu à
organização escolar em ciclos

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico A21 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre se o desafio da defasagem escolar
idade/ano é grande e responsabilidade de todos.Atualmente, 22,24%* dos estudantes do ensino
fundamental da SEEDF encontram-se em situação de defasagem. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017

17,5%

16,8%

Conheço o PAAE (Programa para avanço das
aprendizagens escolares), suas concepções
metodológicas e seus dispositivo
Conheço a porcentagem de estudantes em
situação de defasagem escolar da Unidade
Escolar onde atuo e trabalhamos na pe

15,7%
42,8%
7,2%

Conheço a porcentagem de estudantes em
situação de defasagem escolar, mas não
realizo ações interventivas com os e
Na Unidade Escolar em que atuo existe(m)
turma(s) de PAAE, ainda assim, eu adoto
estratégias pedagógicas para recupera
Na Unidade Escolar em que atuo não existem
estudantes em situação de defasagem
idade/ano

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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ANEXO 5 - ENSINO MÉDIO
Gráfico A22 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre a Estratégia 3.3, da Meta 3, do Plano
Distrital de Educação (PDE) que descreve - “Adotar, após amplo debate democrático com a
comunidade escolar, até o terceiro ano de vigência deste Plano, modelo de organização escolar
em semestralidade. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017

6,1%
Nunca ouvi falar do PDE
20,3%

13,2%
2,8%

Ouvi falar, mas não tive
interesse em ler
Li, mas não entendi
Li, superficialmente

57,6%

Conheço o PDE
detalhadamente

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A23 - Conhecimento de que, segundo o Plano Distrital de Educação, a partir de 2018,
todas as unidades escolares de Ensino Médio da rede pública do Distrito Federal deverão estar
organizadas em Semestralidade. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017

2,8% 2,4%
Nunca ouvi falar do PDE
10,8%
Nunca recebi essa informação
14,5%
Ouvi falar nos corredores
69,5%
Recebi a informação, mas não dei
importância ao fato
Tenho conhecimento e estou me
preparando para a mudança

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico A24 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre se a Secretaria de Educação do Distrito
Federal disponibilizou curso de formação acerca da organização pedagógica na Semestralidade.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017

Nunca soube da disponibilidade
de algum curso acerca da
Semestralidade
11,9%

Ouvi falar, mas não tenho
interesse

7,6%
6,5%

51,3%

Tenho interesse, mas não tenho
tempo
22,7%
Tenho interesse, mas ainda não
fiz o curso
Já fiz o curso de formação

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A25 - Conhecimento de que a SUBEB e a EAPE estão proporcionando curso de
formação sobre a Semestralidade para todos os professores de Ensino Médio da rede pública do
Distrito Federal. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017

Nunca ouvi falar
12,3%

7,4%

48,3%

10,0%

Ouvi falar, mas não tenho
interesse
Tenho interesse, mas não
tenho tempo

22,1%

Tenho interesse, mas ainda não
fiz o curso
Já fiz o curso de formação

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico A26 - Conhecimento de quem são os representantes da Unidade Escolar que estão
participando do curso de formação sobre a Semestralidade oferecido pela SUBEB e pela EAPE.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Não ouvi falar da formação

15,2%

6,9%

39,6%

Ouvi falar da formação, mas não me
interessei em saber quem são

8,7%
Ouvi falar da formação, mas não foram
divulgados os nomes dos representantes

29,7%

Tenho conhecimento dos nomes
divulgados como representantes
Tenho conhecimento dos nomes
divulgados como representantes e estou
discutindo o tema com eles
Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A27 - Conhecimento de quem são os representantes da Unidade Escolar que estão
participando do curso de formação oferecido pela SUBEB e pela EAPE estão realizando
formação sobre a Semestralidade nas coordenações coletivas locais. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017
Não sei quem são os
representantes
19,5%

A formação não está sendo
realizada
10,0%

59,5%

6,9%

4,1%

A formação está sendo realizada,
mas ainda não participei
A formação está acontecendo,
mas não está sendo realizada
pelos representantes
A formação está sendo realizada
pelos representantes

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico A28 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre se o modelo de formação adotado pela
SUBEB e pela EAPE está sendo efetivo na preparação dos professores para a implementação da
Semestralidade em 2018. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017

16,7%

Não tenho conhecimento deste
modelo de formação

22,3%

Ainda não fiz a formação
28,6%

22,7%

Fiz a formação, mas não está
sendo efetiva
Fiz a formação, mas acho que
deve ser aperfeiçoada

9,7%

Fiz a formação e acho que está
sendo efetiva

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A29 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre se na apresentação da Semestralidade
aos pais/responsáveis, eles demonstraram apoio à organização pedagógica semestral. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017

14,4%

3,3%

38,4%
21,0%

23,0%

A Semestralidade não foi apresentada aos
pais/responsáveis antes de sua
implementação
Na apresentação da Semestralidade aos
pais/responsáveis, eles rejeitaram a
organização pedagógica semestral
Na apresentação da Semestralidade aos
pais/responsáveis, eles não rejeitaram nem
apoiaram a organização pedagógic
Na apresentação da Semestralidade aos
pais/responsáveis, eles ficaram divididos
quanto à organização pedagógica s
Na apresentação da Semestralidade aos
pais/responsáveis, eles se mostraram à
favoráveis organização pedagógica s

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Tabela A1 - Sobre os benefícios da Semestralidade. Avaliação Institucional – Profissionais da
Educação – 2017
Benefícios da Semestralidade
Você considera que a distribuição dos
componentes curriculares em blocos
facilitará o processo de
ensino/aprendizagem?
A Semestralidade pode contribuir para a
integração entre os componentes
curriculares, promovendo, assim, a
interdisciplinaridade?
A distribuição dos componentes
curriculares em blocos poderá promover
impactos positivos nos resultados dos
estudantes nos exames externos (ENEM,
PAS, vestibulares)?
Você concorda que a avaliação
diagnóstica é instrumento essencial para o
planejamento das ações pedagógicas na
Semestralidade, dada a necessidade de
reorganização dos espaços e tempos que
ela preconiza?
Você concorda que a Semestralidade
exigirá do professor uma nova concepção
de planejamento pedagógico?
Você concorda que é necessário
ressignificar o Conselho de Classe para
atingir os objetivos da Semestralidade?
Você considera que a distribuição dos
componentes curriculares em blocos
favorece o exercício do protagonismo
estudantil?
Você considera que a avaliação formativa
é essencial para o sucesso da
Semestralidade?
Você considera que a recuperação
contínua é determinante para o sucesso da
Semestralidade?
Você considera que a Semestralidade
poderá promover a diminuição dos
índices de reprovação de sua Unidade
Escolar?
Você considera que a Semestralidade
poderá promover a diminuição dos
índices de evasão de sua Unidade
Escolar?
Você concorda que, em função de
proporcionar maior contato do professor
com o estudante, a Semestralidade pode
gerar melhor aproveitamento do tempo
escolar?

Sem
opinião
formada
N
%

Não

Parcialmente

Sim

N

%

N

%

N

%

98

21,2

135

29,2

153

33,1

76

16,5

99

21,4

145

31,4

150

32,5

68

14,7

113

24,5

172

37,2

124

26,8

53

11,5

83

18,0

48

10,4

131

28,4

200

43,3

69

14,9

30

6,5

74

16,0

289

62,6

95

20,6

29

6,3

89

19,3

249

53,9

105

22,7

150

32,5

131

28,4

76

16,5

97

21,0

59

12,8

137

29,7

169

36,6

86

18,6

91

19,7

121

26,2

164

35,5

96

20,8

137

29,7

143

31,0

86

18,6

98

21,2

165

35,7

128

27,7

71

15,4

90

19,5

111

24,0

150

32,5

111

24,0

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico A30 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre se na apresentação da Semestralidade
aos estudantes, eles demonstraram apoio à organização pedagógica semestral. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
A Semestralidade não foi apresentada aos
estudantes antes de sua implementação
5,6%

12,5%
37,0%

22,0%
23,0%

Na apresentação da Semestralidade aos
estudantes, eles rejeitaram a organização
pedagógica semestral
Na apresentação da Semestralidade aos
estudantes, eles não rejeitaram nem apoiaram
a organização pedagógica semest
Na apresentação da Semestralidade aos
estudantes, eles ficaram divididos quanto à
organização pedagógica semestral
Na apresentação da Semestralidade aos
estudantes, eles se mostraram à favoráveis
organização pedagógica semestral

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A31 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre se as coordenações coletivas foram
importantes para o processo de implementação da Semestralidade. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017

3,0%

7,9%

7,9%
48,5%
32,8%

As coordenações coletivas não foram
utilizadas para o processo de implementação
da Semestralidade
As coordenações coletivas não foram
importantes para o processo de
implementação da Semestralidade
As coordenações coletivas tiveram pouca
importância para o processo de
implementação da Semestralidade
As coordenações coletivas foram importantes
para o processo de implementação da
Semestralidade
As coordenações coletivas foram
fundamentais para o processo de
implementação da Semestralidade

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico A32 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre a apropriação das “Diretrizes para a
Organização do Trabalho Pedagógico na Semestralidade - Ensino Médio” . Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Não conheço as “Diretrizes para a
Organização do Trabalho Pedagógico na
Semestralidade: Ensino Médio”

12,8%
34,8%

11,5%
2,0%

39,0%

Conheço, mas não li as “Diretrizes para a
Organização do Trabalho Pedagógico na
Semestralidade: Ensino Médio”
Li, mas não entendi as “Diretrizes para a
Organização do Trabalho Pedagógico na
Semestralidade: Ensino Médio”
Li as “Diretrizes para a Organização do
Trabalho Pedagógico na Semestralidade:
Ensino Médio” mas não me aprofun
Eu me apropriei das “Diretrizes para a
Organização do Trabalho Pedagógico na
Semestralidade: Ensino Médio”

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A33 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre a relevância de haver mais formação
acerca da Semestralidade. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017

23,6%

Sim

12,5%
63,9%

Não
Parcialmente

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Tabela A2 - Sobre os benefícios da distribuição dos componentes curriculares nos dois blocos
da semestralidade. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Benefícios da distribuição dos componentes
curriculares nos dois blocos da semestralidade
Facilita o desenvolvimento do processo de ensinoaprendizagem
Favorece o foco educacional no desenvolvimento de
competências e habilidades
Favorece a interdisciplinaridade

N
176

%
57,7

N
53

%
17,4

Parcialme
nte
N
%
76
24,9

173

56,7

53

17,4

79

25,9

131

43,0

87

28,5

87

28,5

Sim

Não

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Tabela A3 - Sobre os benefícios da distribuição dos componentes curriculares nos dois blocos
da semestralidade. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Benefícios da distribuição dos
componentes curriculares nos dois blocos
da semestralidade
Favorece um processo educacional mais
próximo da realidade do estudante
Favorece um processo educacional mais
próximo da realidade do estudante
Favorece o planejamento do(a) professor(a)
Gerou impactos positivos em sua prática
pedagógica
Aprimora o uso dos espaços disponíveis na
Unidade Escolar

Sim

Não

Parcialment
e
N
%
97
31,8

N
136

%
44,6

N
72

%
23,6

138

45,2

73

23,9

94

30,8

201
162

65,9
53,1

40
68

13,1
22,3

64
75

21,0
24,6

144

47,2

77

25,2

84

27,5

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Tabela A4 - Sobre os impactos nos indicadores da Unidade Escolar, após a implementação da
Semestralidade. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Impactos nos indicadores da
Unidade Escolar, após a
implementação da
Semestralidade
Houve melhoria nos resultados dos
estudantes nas turmas em que você
atua
Houve redução nos índices de
evasão nas turmas em que você atua
Houve redução nos índices de
abandono nas turmas em que você
atua
Houve redução nos índices de
faltas/ausências nas turmas em que
você atua
Houve melhoria na participação dos
estudantes durante as aulas
Houve melhoria no IDEB da
Unidade Escolar

Sim

Parcialmen
te

Não

Não
conheço
esta
informação
N
%

N

%

N

%

N

%

109

35,7

51

16,7

74

24,3

71

23,3

87

28,5

75

24,6

61

20,0

82

26,9

79

25,9

79

25,9

68

22,3

79

25,9

71

23,3

96

31,5

72

23,6

66

21,6

103

33,8

69

22,6

86

28,2

47

15,4

52

17,0

34

11,1

55

18,0

164

53,8

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Tabela A5 - Sobre os benefícios da Semestralidade. Avaliação Institucional – Profissionais da
Educação – 2017
Sim

Benefícios da Semestralidade
A Semestralidade representou
aprimoramento no sistema de avaliação
adotado em sua Unidade Escolar?
A avaliação diagnóstica é instrumento
essencial para o sucesso da organização
pedagógica em semestres. Ela tem sido
aplicada em sua Unidade Escolar?
A Semestralidade tornou a aplicação da
avaliação formativa mais eficiente?
A Semestralidade favorece a realização da
recuperação contínua?
A Semestralidade favorece a construção de
estruturas avaliativas coletivas e
interdisciplinares?

Não

Parcialment
e
N
%

N

%

N

%

125

41,0

65

21,3

115

37,7

173

56,7

33

10,8

99

32,5

128

42,0

69

22,6

108

35,4

134

43,9

67

22,0

104

34,1

125

41,0

71

23,3

109

35,7

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Tabela A6 - Sobre as contribuições da Semestralidade como modelo de organização escolar.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Contribuições da Semestralidade
A interdisciplinaridade na Unidade Escolar
Promover trocas de experiências na equipe
A implantação de avaliação formativa
Maior envolvimento de estudantes nas aulas
Ampliar o contato entre professores e
estudantes em sala de aula
Reduzir a evasão escolar
A transformação da coordenação pedagógica
num espaço de formação continuada
Desenvolver ações do programa Ensino
Médio inovador na unidade Escolar
Cumprimento das atividades planejadas no
início do semestre
Alterar, modificar sua prática pedagógica
Diminuir os índices de reprovação escolar

Sim

Não

N
111
142
142
122

%
36,4
46,6
46,6
40,0

N
72
59
66
76

%
23,6
19,3
21,6
24,9

Em parte
N
%
122
40,0
104
34,1
97
31,8
107
35,1

179

58,7

50

16,4

76

24,9

91

29,8

109

35,7

105

34,4

124

40,7

73

23,9

108

35,4

114

37,4

84

27,5

107

35,1

148

48,5

58

19,0

99

32,5

172
117

56,4
38,4

46
80

15,1
26,2

87
108

28,5
35,4

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Tabela A7 - Principais projetos disponíveis nas unidades escolares da SEEDF. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Sim

Projetos
Grêmio Estudantil
Projeto de Matemática
Feira de Ciências
Sarau
Feira/Mostra Cultural
Cine clube
Produção de filmes
Fotografia
Teatro
Música
Dança
Artes Plásticas
Literatura/poesia
Projeto relacionado ao ENEM, PAS ou vestibulares
Programa de rádio escolar

N
396
376
558
348
607
300
305
215
370
383
349
434
446
522
200

%
52,2
49,6
73,6
45,9
80,1
39,6
40,2
28,4
48,8
50,5
46,0
57,3
58,8
68,9
26,4

Não
N
362
382
200
410
151
458
453
543
388
375
409
324
312
236
558

%
47,8
50,4
26,4
54,1
19,9
60,4
59,8
71,6
51,2
49,5
54,0
42,7
41,2
31,1
73,6

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A34 - Sobre a participação dos estudantes nos exames externos PAS e ENEM.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
A Unidade Escolar não apresenta ações
específicas relacionadas ao exames
9,1%

5,4%
A Unidade Escolar somente acompanha a
participação

35,1%
22,6%

27,8%

A Unidade Escolar incentiva, mas a
participação dos estudantes não é
expressiva
A Unidade Escolar incentiva e a participação
dos estudantes é representativa
A Unidade Escolar incentiva, monitora e a
participação dos estudantes é
representativa

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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ANEXO 6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Gráfico A35 - Sobre a Estratégia de Matrícula da Educação de Jovens e Adultos. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Não há o conhecimento da Estratégia de
Matrícula pelos gestores e coordenadores
5,6%

9,7%

15,5%
57,6%
11,6%

Os gestores e coordenadores não
participaram da elaboração do
planejamento das estratégias de matrícula
mais recent
Os gestores e coordenadores participaram
da elaboração do planejamento das
estratégias de matrícula mais recentes e
Os gestores e coordenadores não
participaram da elaboração do
planejamento das estratégias de matrícula
mais recent
Os gestores e coordenadores participaram
da elaboração do planejamento das
estratégias de matrícula mais recentes e

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A36 - Sobre a estrutura pedagógica em relação ao Projeto Político Pedagógico – PPP da
Unidade Escolar. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Não houve participação de segmentos da
EJA na elaboração do PPP
Apenas alguns segmentos da EJA
participaram da elaboração do PPP

21,1%

33,9%

21,8%
7,7%
15,5%

Todos os segmentos da EJA participaram da
elaboração do PPP, por meio de
acompanhamento da sua construção e
execuç
Todos os segmentos da EJA participaram da
elaboração do PPP mediante intervenções
pedagógicas, coordenadas pela equ
Todos os segmentos da EJA participaram da
elaboração do PPP mediante intervenções
pedagógicas bem como acompanhamen

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico A37 - Sobre projetos específicos para EJA. Avaliação Institucional – Profissionais da
Educação – 2017
Não há projetos específicos para a
EJA
14,0%

54,7%

6,1%

21,1%

4,1%

Há apenas projetos gerais que
envolvem a EJA, mas não
apresentam resultados positivos
Há apenas projetos gerais que
envolvem a EJA, que apresentam
resultados positivos
Há projetos específicos para EJA,
mas não apresentam resultados
positivos
Há projetos específicos e
apresentam resultados positivos

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A38 - Sobre a coordenação pedagógica. Avaliação Institucional – Profissionais da
Educação – 2017
Não há coordenação pedagógica
3,4% 1,2%

5,3%
14,8%

75,3%

O gestor não possibilita nem incentiva a
participação nos espaços de coordenação
pedagógica que são oferecidos m
O gestor não possibilita nem incentiva a
participação nos espaços de coordenação
pedagógica que são oferecidos s
O gestor possibilita e incentiva a participação
nos espaços de coordenação pedagógica que
são oferecidos mensalme
O gestor possibilita e incentiva a participação
nos espaços de coordenação pedagógica que
são oferecidos semanalm

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico A39 - Sobre a formação do docente da Educação de Jovens e Adultos - EJA. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Não há formação específica para o
docente

23,5%
48,9%
5,3%
11,4%
10,9%

O gestor não fomenta a formação dos
docentes de EJA e nem os docentes
buscam participar por iniciativa própria
dos c
O gestor não fomenta a formação dos
docentes de EJA, mas os docentes
buscam participar por iniciativa própria
dos cu
O gestor fomenta a formação dos
docentes da EJA porque os docentes não
buscam participar por iniciativa própria
dos
O gestor fomenta a formação dos
docentes da EJA e os docentes ainda
buscam participar por iniciativa própria
dos curs

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A40 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre se o Gestor da EJA permanece por
tempo suficiente no turno noturno da Unidade Escolar, mostrando-se presente nas atividades
pedagógicas e em todos os espaços escolares (salas de aula, banheiros, quadras, bibliotecas,
refeitórios...) . Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017

14,3%

5,1%
9,7%

62,2%

8,7%

Não permanece por tempo suficiente para se
mostrar presente nas atividades pedagógicas e
em todos os espaços escolare
Permanece por tempo suficiente, mas não se
mostra presente nas atividades pedagógicas e
nos espaços escolares
Permanece por tempo suficiente, mas só se
mostra presente nos espaços escolares
Permanece por tempo suficiente, mas só se
mostra presente nas atividades pedagógicas
Permanece por tempo suficiente mostrando-se
presente nas atividades pedagógicas e em
todos os espaços escolares

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico A41 - Sobre o acompanhamento da EJA pelo gestor. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017
Não acompanha de forma sistematizada
13,3%

8,2%

12,3%

57,6%
8,5%

Acompanha esporadicamente o processo de
ensino aprendizagem e não propõe
intervenções
Acompanha esporadicamente o processo de
ensino aprendizagem e propõe intervenções
Acompanha sistematicamente o processo de
ensino aprendizagem, mas não propõe
intervenções
Acompanha sistematicamente o processo de
ensino aprendizagem e propõe as
intervenções necessárias

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Tabela A8 - Sobre a oferta de serviços para o turno noturno da EJA. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017
Serviços para o turno noturno da EJA
Secretaria
Cantina
Biblioteca
Laboratórios de Informática
Laboratórios de Ciências
Orientação Educacional

Sim

Não

N

%

N

%

370
360
289
215
64
232

89,6
87,2
70,0
52,1
15,5
56,2

43
53
124
198
349
181

10,4
12,8
30,0
47,9
84,5
43,8

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A42 - Sobre material didático da Educação de Jovens e Adultos. Avaliação Institucional
– Profissionais da Educação – 2017
Não há material específico

31,0%

38,3%

Utilizam-se apenas livros didáticos escolhidos
pela equipe gestora
Utilizam-se apenas livros didáticos escolhidos
com a participação dos docentes

12,1%

12,6%

6,1%

Utilizam-se livros escolhidos com a
participação dos docentes e recursos
didáticos construídos pela equipe gestora
Utilizam-se livros e recursos didáticos
escolhidos ou construídos com a participação
dos docentes

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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ANEXO 7 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Gráfico A43 - Sobre o espaço físico para os cursos técnicos. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017
Não foi planejado, nem foi feita
qualquer adaptação e o espaço
físico não atende as necessidades
15,3%

26,3%

16,9%

Foi adaptado, mas o espaço físico
atende parcialmente os cursos
técnicos oferecidos
Foi adaptado e o espaço físico
atende as necessidades dos cursos
técnicos oferecidos

35,6%

Foi planejado, mas o espaço físico
atende parcialmente os cursos
técnicos oferecidos

5,9%

Foi planejado e o espaço físico
atende as necessidades dos cursos
técnicos oferecidos
Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A44 - Sobre os laboratórios específicos para cada curso. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017
Não há laboratório específico
7,6%
11,9%
49,2%

7,6%

23,7%

Os laboratórios não atendem as
necessidades, nem há previsão de criação
ou ampliação para o triênio 2016/2019
Os laboratórios não atendem as
necessidades, mas há previsão de criação
ou ampliação para o triênio 2016/2019
Os laboratórios atendem as necessidades e
há previsão de criação ou ampliação para o
triênio 2016/2019
Os laboratórios atendem as necessidades e
não há necessidade de criação ou
ampliação para o triênio 2016/2019

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Tabela A9 - Forma de atendimento dos estudantes com deficiência auditiva. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Forma de atendimento dos estudantes com
deficiência auditiva
Professores itinerantes
Sala de Recursos
Equipe de atendimento
Não há acompanhamento
Não há estudante

Não selecionado
N
%

N

%

109
86
95
100
66

9
32
23
18
52

7,6
27,1
19,5
15,3
44,1

92,4
72,9
80,5
84,7
55,9

Sim

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Tabela A10 - Forma de atendimento dos estudantes com deficiência visual. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Forma de atendimento dos estudantes com
deficiência visual
Professores itinerantes
Sala de Recursos
Equipe de atendimento
Não há acompanhamento
Não há estudante

Não selecionado
N
%
107
90,7
64
54,2
75
63,6
102
86,4
91
77,1

Sim
N
11
54
43
16
27

%
9,3
45,8
36,4
13,6
22,9

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Tabela A11 - Forma de atendimento dos estudantes com deficiência física. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Forma de atendimento dos estudantes com
deficiência física
Professores itinerantes
Sala de Recursos
Equipe de atendimento
Não há acompanhamento
Não há estudante

Não selecionado
N
%
107
90,7
77
65,3
75
63,6
90
76,3
101
85,6

Sim
N
11
41
43
28
17

%
9,3
34,7
36,4
23,7
14,4

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Tabela A12 - Forma de atendimento dos estudantes com deficiência intelectual. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Forma de atendimento dos estudantes com
deficiência intelectual
Professores itinerantes
Sala de Recursos
Equipe de atendimento
Não há acompanhamento
Não há estudante

Não selecionado
N
%
107
90,7
72
61,0
76
64,4
92
78,0
103
87,3

Sim
N
11
46
42
26
15

%
9,3
39,0
35,6
22,0
12,7

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico A45 - Sobre o servidor de hospedagem do sistema de EAD. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017
Não há oferta EAD

11,9%

Não sustenta a demanda da
Unidade Escolar necessitando de
substituição

14,4%

67,8%

2,5%
3,4%

Não sustenta a demanda da
Unidade Escolar necessitando de
upgrade de armazenamento
Sustenta a demanda, mas
necessitará de upgrade ou
substituição
Sustenta a demanda

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A46 - Sobre o Laboratório de Informática. Avaliação Institucional – Profissionais da
Educação – 2017
2,6%

Não há laboratório de Informática
15,8%

31,6%

23,7%
26,3%

Não atende a demanda da Unidade Escolar
nem dos cursos de EAD necessitando de novo
laboratório
Atende a demanda da Unidade Escolar, mas
não dos cursos de EAD necessitando de novos
equipamentos
Atende a demanda da Unidade Escolar e dos
cursos de EAD necessitando de manutenção
periódica
Atende a demanda da Unidade Escolar e dos
cursos de EAD

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico A47 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre se os cursos técnicos ofertados
demandam campo de estágio. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017

Não demandam
29,7%
45,8%

Demandam apenas na Unidade
Escolar
Demandam fora da Unidade
Escolar, mas na CRE

8,5%
15,3%

Demandam fora da CRE
Demandam dentro e fora da
Unidade Escolar

0,8%

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Tabela A13 - Local de atuação dos docentes de disciplinas consideradas extintas. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Local de atuação
Apoio
Sala de Aula
Laboratório
Biblioteca
Não há docentes de disciplinas extintas

Não selecionado
N
%
85
72,0
103
87,3
108
91,5
86
72,9
58
49,2

Sim
N
33
15
10
32
60

%
28,0
12,7
8,5
27,1
50,8

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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ANEXO 8 - CENTROS INTERESCOLARES DE LÍNGUAS
Gráfico A48 - Sobre projetos específicos para EJA no CIL. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017
Não há

22,1%

Há apenas projetos gerais que
envolvem a EJA, mas não
apresentam resultados positivos

0,8%
9,2%
59,5%
8,4%

Há apenas projetos gerais que
envolvem a EJA, que apresentam
resultados positivos
Há projetos específicos para EJA,
mas não apresentam resultados
positivos
Há projetos específicos e
apresentam resultados positivos

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A49 - Sobre o atendimento dos Orientadores Educacionais. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017
Não há Orientador Educacional

21,4%
43,5%
7,6%

7,6%

19,8%

Só atende estudantes que apresentam
fragilidades comportamentais e/ou
interacionais que podem prejudicar ou
afetar o de
Só atende quando encaminhado pelo corpo
docente

O Orientador Educacional atende somente
os estudantes

Faz o acompanhamento e apoio aos
profissionais de educação, estudantes, seus
familiares e articulação da comunidade
Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico A50 - Sobre oferta de internet. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação –
2017
Não disponibiliza internet

13,7%

7,6%

Disponibiliza internet apenas
para professores em uma sala
específica

15,3%
50,4%

13,0%

Disponibiliza internet para
professores e estudantes em
uma sala específica
Disponibiliza internet em
algumas salas de aula para
professores e estudantes
Disponibiliza internet em todas
as salas de aula para professores
e estudantes

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A51 - Sobre o material didático. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação –
2017
Não há material específico

19,8%

13,7%
17,6%

20,6%
28,2%

Há indicação de material didático para
aquisição, mas não há produção de material
complementar pela Unidade Es
Há indicação de material didático e produção
complementar na Unidade Escolar
Há indicação de material didático e sistema de
banco de livros ou apoio a estudantes carentes
para sua aquisição,
Há indicação de material didático e sistema de
banco de livros ou apoio a estudantes carentes
para sua aquisição,

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico A52 - Sobre os projetos pedagógico para os estudantes dos Anos Iniciais. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Não há projetos pedagógicos específicos

16,8%

4,6%

Executa apenas projetos interventivos que
não envolvem Jovens Educadores Sociais

1,5%
4,6%
72,5%

Executa apenas projetos específicos que não
envolvem Jovens Educadores Sociais
Executa projetos interventivos e projetos
específicos não envolvendo Jovens
Educadores Sociais
Executa projetos interventivos e projetos
específicos envolvendo Jovens Educadores
Sociais

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A53 - Sobre a Educação a Distância – EAD. Avaliação Institucional – Profissionais da
Educação – 2017
Não oferece EAD
0,8%

6,9%

2,3% 3,1%
Oferece com utilização de material impresso

Oferece com utilização de Ambiente Virtual
de Aprendizagem – AVA
87,0%

Oferece com utilização de Ambiente Virtual
de Aprendizagem – AVA e material impresso
Oferece com utilização de outros recursos
tecnológicos

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico A54 - Relações com outras instituições externas à SEEDF. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017
Não há parcerias estabelecidas

29,0%

Promove atividades ou cursos vinculados a
outras instituições, organizações ou missões
diplomáticas sem formaliza

46,6%

9,9%
5,3%

Promove atividades ou cursos vinculados a
outras instituições, organizações ou missões
diplomáticas sem formaliza

9,2%

Realiza termo de cooperação ou projetos
piloto para promoção de atividades ou cursos
vinculados a outras instituiç
Realiza termo de cooperação ou projetos
piloto para promoção de atividades ou cursos
vinculados a outras instituiç

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A55 - Sobre o Laboratório de Línguas. Avaliação Institucional – Profissionais da
Educação – 2017

13,0%
9,2%

Não dispõe

7,6%

Está inadequado e não é utilizado
65,6%

Necessita de grandes reparos
Necessita de pequenos reparos

4,6%

Apresenta bom estado

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico A56 - Sobre a avaliação dos estudantes. Avaliação Institucional – Profissionais da
Educação – 2017

0,8%

2,3% 3,8%

Trabalha na perspectiva de ciclos de
aprendizagem com retenção, mas não
trabalha com avaliação formativa e processu
Trabalha na perspectiva de ciclos de
aprendizagem sem retenção, mas não
trabalha com avaliação formativa e processu

32,1%

61,1%

Trabalha por níveis com possível reprovação
em cada um deles, mas não trabalha com
avaliação formativa e processu
Trabalha por níveis com possível reprovação
em cada um deles com avaliação formativa e
processual
Trabalha na perspectiva de ciclos de
aprendizagem com avaliação formativa e
processual

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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ANEXO 9 - PROFESSOR E ESTUDANTE
Tabela A14 - Aspectos que trazem maior satisfação em ser professor da SEEDF. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Aspectos
Salário
Condições de
trabalho
Apoio da direção aos
problemas que
ocorrem em sala de
aula
Respeito dos
estudantes pela
figura do professor

N
586

%
8,1

Satisfeito,
com
restrições
N
%
2740 38,0

728

10,1

3321

46,1

165

2,3

2296

31,9

697

9,7

2838

39,4

2951

40,9

343

4,8

858

11,9

217

3,0

1548

21,5

2946

40,9

177

2,5

1769

24,5

767

10,6

Satisfeito

Indiferente

Insatisfeito

N
116

%
1,6

N
2686

%
37,3

Dá vontade
de mudar de
emprego
N
%
1079 15,0

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Tabela A15 - Primeiro aspecto que traz maior satisfação em ser professor da SEEDF. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
1º aspecto
Minha contribuição para o aprendizado dos alunos
Responsabilidade Social
Oportunidade de aprendizado
Convívio com a equipe da escola
Convívio com os estudantes
Oportunidade de crescimento profissional
Estabilidade da carreira
Minha contribuição para a melhoria dos resultados da escola nas
avaliações externas
Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal
Interesse dos estudantes pelas aulas
Reconhecimento da direção e/ou coordenação da escola
Reconhecimento dos pais e estudantes
Boas condições de trabalho
Remuneração
Reconhecimento da sociedade em geral
Total

Frequência Porcentagem
4579
63,5
694
9,6
141
2,0
62
0,9
208
2,9
63
0,9
312
4,3
54

0,7

130
221
51
134
120
207
230
7206

1,8
3,1
0,7
1,9
1,7
2,9
3,2
100,0

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Tabela A16 - Segundo aspecto que traz maior satisfação em ser professor da SEEDF. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
2º aspecto
Minha contribuição para o aprendizado dos alunos
Responsabilidade Social
Oportunidade de aprendizado
Convívio com a equipe da escola
Convívio com os estudantes
Oportunidade de crescimento profissional
Estabilidade da carreira
Minha contribuição para a melhoria dos resultados da escola nas
avaliações externas
Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal
Interesse dos estudantes pelas aulas
Reconhecimento da direção e/ou coordenação da escola
Reconhecimento dos pais e estudantes
Boas condições de trabalho
Remuneração
Reconhecimento da sociedade em geral
Total

Frequência Porcentagem
805
11,2
1876
26,0
640
8,9
237
3,3
593
8,2
331
4,6
420
5,8
253

3,5

297
465
134
333
236
322
264
7206

4,1
6,5
1,9
4,6
3,3
4,5
3,7
100,0

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Tabela A17 - Terceiro aspecto que traz maior satisfação em ser professor da SEEDF. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
3º aspecto
Minha contribuição para o aprendizado dos alunos
Responsabilidade Social
Oportunidade de aprendizado
Convívio com a equipe da escola
Convívio com os estudantes
Oportunidade de crescimento profissional
Estabilidade da carreira
Minha contribuição para a melhoria dos resultados da escola nas
avaliações externas
Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal
Interesse dos estudantes pelas aulas
Reconhecimento da direção e/ou coordenação da escola
Reconhecimento dos pais e estudantes
Boas condições de trabalho
Remuneração
Reconhecimento da sociedade em geral
Total

Frequência Porcentagem
348
4,8
612
8,5
988
13,7
319
4,4
557
7,7
374
5,2
613
8,5
318

4,4

455
432
216
502
289
516
667
7206

6,3
6,0
3,0
7,0
4,0
7,2
9,3
100,0

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico A57 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre se as atividades de ensino e as avaliações
são planejadas de acordo com os objetivos de aprendizagem propostos no Currículo em
Movimento da SEEDF. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
2,0% 0,8%
14,6%
Sempre
50,5%

Quase sempre
Parcialmente

32,1%

Raramente
Nunca

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A58 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre o planejamento de atividades
diferenciadas de acordo com as necessidades de aprendizagem dos estudantes. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
2,7% 0,5%
15,1%

Sempre

45,8%

Quase sempre
Parcialmente

35,9%

Raramente
Nunca

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A59 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre se é dada atenção individual e estímulo
aos estudantes com dificuldade. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Não
1,0% 3,0% 4,6%
Não, pois não há tempo suficiente
durante a aula para atendimento
individual

25,2%

66,3%

Não, pois há um grande número
de estudantes que requer
atenção individual
Sim, na medida do possível

Sim
Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Tabela A18 - Reação perante as adversidades no ambiente de trabalho. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017

Adversidades

Indisciplina
Briga entre alunos
Problemas de saúde
Problemas
psicológicos
Bullying

Sei
exatamente
o que fazer e
ajo
N
%
5763 80,0
5288 73,4
5248 72,8

Na hora eu
improviso

Fico inerte

Dá vontade
de fugir

Saio
correndo

N
1130
1452
1533

%
15,7
20,1
21,3

N
33
134
247

%
0,5
1,9
3,4

N
271
265
158

%
3,8
3,7
2,2

N
9
67
20

%
0,1
0,9
0,3

4471

62,0

2004

27,8

372

5,2

327

4,5

32

0,4

6093

84,6

1008

14,0

44

0,6

51

0,7

10

0,1

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A60 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre estar preparado para trabalhar com
estudantes com deficiência e/ou transtorno global do desenvolvimento. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017

Não
18,9%

20,2%

6,1%

Sim, estou preparado
15,4%

Sim, mas necessito de um maior
aprimoramento
Não, apesar de ter formação não
me sinto seguro

39,4%

Não, necessito do apoio de
profissionais especializados

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A61 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre estar preparado para trabalhar com
estudantes com altas habilidades/super-dotação. Avaliação Institucional – Profissionais da
Educação – 2017
9,3%

Sim, estou preparado

40,0%

43,3%
7,4%

Sim, mas necessito de um maior
aprimoramento
Não, apesar de ter formação não
me sinto seguro
Não, necessito do apoio de
profissionais especializados

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico A62 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre a participação em cursos de
capacitação/formação continuada na EAPE. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação
– 2017
Sim e contribuem ou contribuíram
para aumentar meus
conhecimentos

13,8%

50,2%
36,1%

Sim e inspiram ou inspiraram
novas proposições e ideias para
meu trabalho pedagógico
Não, pois os cursos oferecidos
não contribuem ou contribuíram
significativamente para a minha
práxis

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A63 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre a participação em cursos de
capacitação/formação continuada em outros órgãos ou instituições. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017
Nunca participei
28,4%

13,5%

55,4%

2,7%
Não participo mais, pois os cursos não
contribuiram significativamente para a minha
práxis
Sim e contribuem ou contribuíram para
aumentar meus conhecimentos
Sim e inspiram ou inspiraram novas proposições
e ideias meu trabalho pedagógico

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico A64 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre a utilização de atividades extra-classe
como reforço de aprendizagem. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
4,9%
30,5%

20,4%
Nunca
Raramente
Quase sempre
44,2%

Sempre

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A65 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre se exercícios, atividades para casa e
avaliações são corrigidos e devolvidos em tempo hábil para intervenções no processo de
aprendizagem. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
8,1%

Não
91,9%

Sim

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Tabela A19 - Técnicas de ensino mais utilizadas nas escolas da SEEDF. Avaliação Institucional
– Profissionais da Educação – 2017
Técnicas de ensino
Aula expositiva
Trabalho em grupo
Seminários
Monitoria
Teatro, dança e música, entre outras técnicas cênicas
Debates
Saída de campo
Passeios e visitas
Aulas práticas
Recursos audiovisuais tais como - projetor, data show,
filmes, músicas, entre outras coisas

Não selecionado
N
%
883
12,3
1536
21,3
5475
76,1
5703
79,2
4111
57,1
3590
49,9
5497
76,4
3543
49,2
2267
31,5
1219

16,9

Sim
N
6315
5662
1723
1495
3087
3608
1701
3655
4931

%
87,7
78,7
23,9
20,8
42,9
50,1
23,6
50,8
68,5

5979 83,1

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Tabela A20 - Opinião dos docentes da SEEDF quanto à medida que alguns problemas
interferem na aprendizagem dos estudantes. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação
– 2017

Problema

Indisciplina
Nível
socioeconômico e
cultural dos
estudantes
Desinteresse e falta
de esforço
Falta de apoio dos
pais/responsáveis
Infrequência dos
estudantes
Falta de leitura

O problema
existe e
interfere
muito na
aprendizage
m dos meus
estudantes
N
%
3625 50,6

O problema
existe e
interfere em
parte na
aprendizage
m dos meus
estudantes
N
%
2142 29,9

O problema
existe, mas
não
interfere na
aprendizage
m dos meus
estudantes
N
%
541
7,5

1719

24,2

3841

54,0

1317

4144

58,0

2132

29,8

4001

55,9

2400

3066

42,8

4123

57,6

Meus
estudantes
não têm esse
problema

A Unidade
Escolar não
tem esse
problema

N
780

%
10,9

N
82

%
1,1

18,5

198

2,8

33

0,5

303

4,2

516

7,2

55

0,8

33,5

328

4,6

378

5,3

51

0,7

2457

34,3

488

6,8

1070

14,9

77

1,1

1959

27,4

348

4,9

600

8,4

126

1,8

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico A66 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre a ocasião que é mais comum um
responsável ser convidado a comparecer à escola para tratar de assunto relacionado a um
estudante. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
1,6%

Os pais nunca são convidados para tratar de
assuntos relacionados aos estudantes

14,2%
21,9%

48,1%

14,2%

Quando a escola promove reuniões de
pais/responsáveis
Quando o estudante apresenta dificuldade de
aprendizagem
Quando o estudante se comporta de modo
indisciplinado
Em outros casos, quando necessário

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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ANEXO 10 - RELAÇÃO COM PAI/RESPONSÁVEL E A COMUNIDADE
Tabela A21 - Participação dos pais/responsáveis nas atividades escolares. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Forma de participação dos pais/responsáveis
Há reuniões com pais ou responsáveis para
apresentação do desempenho dos estudantes?
A comunicação da Unidade Escolar com os pais
é frequente?
Os pais/responsáveis entram em contato com a
Equipe Gestora por iniciativa própria?
A Equipe Gestora envolve-se em atividades
organizadas pela comunidade?
A Equipe Gestora procura envolver os
pais/responsáveis nas decisões relativas às
melhorias na Unidade Escolar?

Nunca
N
%

Raramente Quase sempre
N
%
N
%

Sempre
N
%

232

2,0

472

4,0

2127

18,2

8840 75,7

112

1,0

759

6,5

3933

33,7

6867 58,8

207

1,8

5809

49,8

4148

35,5

1507 12,9

1252 10,3 4362

35,8

4204

34,5

2378 19,5

488

20,6

5391

44,2

3808 31,2

4,0

2509

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A67 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre a medida tomada na Unidade Escolar em
relação à ausência dos pais e/ou responsáveis no acompanhamento da vida escolar dos
estudantes. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Envia uma correspondência para
a família
18,5%

11,3%

1,3%
Vai à casa do estudante

7,9%
Telefona aos pais ou responsáveis
61,1%

A Unidade Escolar ainda não
encontrou um meio eficiente de
comunicação com a família
Informa ao Conselho Tutelar

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico A68 - Sobre a participação da comunidade na tomada de decisões. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017

5,1%
A comunidade nunca participa
das decisões

8,2%
18,7%

A comunidade participa de
poucas decisões
41,8%
26,1%

A comunidade participa de várias
decisões
A comunidade participa da maior
parte das decisões
A comunidade participa de todas
as decisões

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A69 - Sobre o compromisso da comunidade com a unidade escolar. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
2,7% 4,5%

A comunidade não tem nenhum
compromisso com a unidade escolar

19,3%
30,1%

43,5%

Poucos têm compromisso com a unidade
escolar
Alguns têm compromisso com a unidade
escolar, outros não
A maioria tem compromisso com a
unidade escolar
Toda a comunidade é comprometida com
a unidade escolar

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

202

Gráfico A70 - Sobre a imagem da unidade escolar para comunidade. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017
0,9% 3,9%

10,0%

A imagem da unidade escolar, perante a
comunidade, é péssima

29,0%
A imagem da unidade escolar, perante a
comunidade, é ruim
56,1%

A unidade escolar tem uma imagem apagada
perante a comunidade
A unidade escolar tem imagem positiva
perante a comunidade
A unidade escolar é respeitada pela
comunidade

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A71 - Sobre a contribuição da unidade escolar para o desenvolvimento local e regional.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
5,3% 5,0%

10,3%

A unidade escolar não tem contribuído para o
desenvolvimento local e regional
A unidade escolar tem contribuição irrelevante

33,8%

45,6%

A unidade escolar tem contribuição relevante
A unidade escolar tem contribuição muito
relevante
O desenvolvimento local e regional se deve
exclusivamente ao trabalho da unidade escolar

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico A72 - Sobre a contribuição da unidade escolar para melhoria do ensino. Avaliação
Institucional – Profissionais da Educação – 2017
1,7%

4,1%

A unidade escolar não tem contribuído
para a melhoria do ensino

10,5%
37,1%
46,6%

A unidade escolar tem contribuição
irrelevante
A unidade escolar tem contribuição
relevante
A unidade escolar tem contribuição muito
relevante
A melhoria do ensino se deve
exclusivamente ao trabalho da unidade
escolar

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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ANEXO 11 - AVALIAÇÃO
Gráfico A73 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre a realização de uma avaliação
diagnóstica no início do ano letivo para que possa ser colocado em prática seu planejamento de
forma adequada às características dos estudantes. Avaliação Institucional – Profissionais da
Educação – 2017

1,7%

5,8%
7,4%

Não realizo avaliação diagnóstica no início do
ano letivo e nem planejamento adequado às
características dos estu
Não realizo avaliação diagnóstica no início do
ano letivo, mas faço planejamento adequado
às características dos
Realizo avaliação diagnóstica no início do ano
letivo, mas não faço planejamento adequado
às características do

85,0%

Realizo avaliação diagnóstica no início do ano
letivo e faço planejamento adequado às
características dos estuda

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A74 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre a adoção de diferentes instrumentos de
avaliação e proposição de várias situações de aprendizagem para possibilitar o desenvolvimento
das capacidades dos estudantes. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
1,7%
0,3%

2,0% 4,4%

50,0%
41,7%

Não adoto diferentes instrumentos de
avaliação, nem proporciono situações de
aprendizagem variadas para possibilita
Não adoto diferentes instrumentos de
avaliação, mas proporciono várias situações de
aprendizagem para possibilitar
Adoto diferentes instrumentos de avaliação,
mas não proporciono situações de
aprendizagem variadas para possibilita
Adoto diferentes instrumentos de avaliação e
proporciono situações de aprendizagem
variadas, mas não verifico a inf
Adoto diferentes instrumentos de avaliação e
proporciono situações de aprendizagem
variadas para possibilitar o dese
Total

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico A75 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre se os objetivos de ensino são levados em
consideração no momento da elaboração das avaliações de desempenho dos estudantes.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
1,4%

Não
Sim
98,6%

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A76 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre a utilização dos resultados das
avaliações para identificar problemas potenciais e propor soluções. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017

0,6%

2,5%
1,7% 4,6%

90,6%

Não utilizo os resultados das avaliações, nem
localizo problemas potenciais para propor
soluções
Não utilizo os resultados das avaliações, mas
localizo problemas potenciais e proponho
soluções
Utilizo os resultados das avaliações, mas não
localizo problemas potenciais e nem proponho
soluções
Utilizo os resultados das avaliações e localizo
problemas potenciais, mas não proponho
soluções
Utilizo os resultados das avaliações para localizar
problemas potenciais e propor soluções

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico A77 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre a realização de monitoramento contínuo
do progresso dos estudantes a fim de identificar quantos e quais estão com dificuldades em cada
conteúdo. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Não monitoro o progresso dos estudantes nem
identifico quantos e quais estão com
dificuldades em cada conteúdo

1,2% 2,8% 5,4%

28,2%
62,4%

Não monitoro o progresso dos estudantes mas
identifico quantos e quais estão com
dificuldades em cada conteúdo
Monitoro o progresso dos estudantes, mas não
identifico quantos e quais estão com
dificuldades em cada conteúdo
Monitoro o progresso dos estudantes e
identifico quantos e quais estão com
dificuldades em cada conteúdo
Monitoro continuamente o progresso dos
estudantes, identifico quantos e quais estão
com dificuldades em cada conteúdo

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A78 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre a orientação e acompanhamento, por
parte da gestão, quanto à elaboração das avaliações. Avaliação Institucional – Profissionais da
Educação – 2017
7,7%

7,2%

23,7%
21,1%
40,4%

Não há qualquer orientação por parte da
gestão
A gestão não orienta nem acompanha as
avaliações
A gestão raramente orienta e acompanha a
elaboração das avaliações
A gestão frequentemente orienta e
acompanha a elaboração das avaliações
A gestão orienta e acompanha a elaboração
de todas as avaliações

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico A79 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre se os professores da mesma série
discutem o desempenho dos estudantes. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação –
2017
1,9%

6,0%
21,9%

59,2%

11,0%

Os professores da mesma série nunca se
reúnem para discutir o desempenho dos
estudantes
Os professores da mesma série raramente se
reúnem para discutir o desempenho dos
estudantes
Os professores da mesma série se reúnem
para discutir o desempenho dos estudantes
apenas nos Conselhos de Classe
Os professores da mesma série se reúnem
para discutir o desempenho dos estudantes
apenas após as avaliações
Os professores da mesma série sempre se
reúnem para discutir o desempenho dos
estudantes

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A80 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre se há uma preocupação em preparar os
estudantes para as avaliações externas (ANA, Prova Brasil, Provinha Brasil e ENEM e outras) .
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
1,9% 5,3%

Não há divulgação das avaliações externas

16,0%
22,6%

54,2%

Não há preocupação com avaliações externas
Há preocupação com avaliações externas, mas
não há ações que preparem os alunos para
elas
Há preocupação com avaliações externas,
inclusive com o planejamento de ações para
preparar os alunos para elas
Todas as ações são direcionadas ao preparo
dos alunos para as avaliações externas

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico A81 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre a percepção em relação à preocupação
da Equipe Gestora quanto ao atingimento das metas do IDEB. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017
Não é divulgado
29,7%

15,2%

8,3%
É divulgado, apenas no mural da Unidade
Escolar ou por meio de cartazes, informativos e
banners
É divulgado, apenas em reuniões com a
comunidade escolar

23,4%
23,4%

É divulgado de forma individualizada aos
professores de cada área
É divulgado de forma individualizada aos
professores de cada área, em reuniões com a
comunidade escolar e no mural da
Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A82 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre a atuação da equipe gestora em relação
ao resultado das avaliações externas. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
9,6%

Não apresenta os resultados
9,3%
10,0%

62,0%

9,1%

Apresenta os resultados, mas não discute
com a equipe docente nem sugere
intervenções pedagógicas
Apresenta os resultados, discute com a
equipe docente mas não sugere intervenções
pedagógicas
Apresenta os resultados, sugere intervenções
pedagógicas mas não discute com a equipe
docente
Discute os resultados com a equipe docente e
propõe intervenções pedagógicas

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Gráfico A83 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre se as avaliações externas contribuem
para a qualidade da educação nas escolas públicas brasileiras. Avaliação Institucional –
Profissionais da Educação – 2017

12,2%

3,4%

34,7%
15,3%

34,4%

Não contribuem pois, como não levam em
consideração os fatores associados que
interferem no aprendizado, não retrat
Não contribuem pois, como não direcionam
como realizar as intervenções, não podem
reorientar o trabalho do professo
Contribuem em parte, pois retratam a
realidade do ensino mas não direcionam
como realizar as intervenções
Contribuem em parte, mas não levam em
consideração os fatores associados que
interferem no aprendizado
Contribuem significativamente, pois oferecem
um diagnóstico e podem reorientar o trabalho
do professor em sala

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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ANEXO 12 - EDUCAÇÃO DO CAMPO
Gráfico A84 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre se o Projeto Político-Pedagógico da
unidade escolar contempla a diversidade do campo em todos os seus aspectos (sociais, culturais,
políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia), de forma a constituir uma identidade na
vinculação da escola. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017

26,2%

11,7%

4,4%
8,3%

49,3%

Não conheço o Projeto Político-Pedagógico da
minha unidade escolar
O Projeto Político-Pedagógico da unidade
escolar não contempla a diversidade do
campo
O Projeto Político-Pedagógico da unidade
escolar não contempla a diversidade do
campo na maioria dos seus aspectos
O Projeto Político-Pedagógico da unidade
escolar contempla a diversidade do campo na
maioria dos seus aspectos
O Projeto Político-Pedagógico da unidade
escolar contempla a diversidade do campo
em todos os seus aspectos

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Gráfico A85 - Opinião dos servidores da SEEDF sobre se o(s) projeto(s) pedagógico(s)
desenvolvidos pela unidade escolar realizam-se como espaços públicos de investigação e
articulação de experiências e estudos direcionados para o desenvolvimento social,
economicamente justo e ambientalmente sustentável. Avaliação Institucional – Profissionais da
Educação – 2017
Não conheço os projetos pedagógicos da
minha unidade escolar
22,5%

8,9%

7,2%
13,9%

47,5%

O(s) projeto(s) pedagógico(s) desenvolvidos
pela minha unidade escolar não se realizam
como espaços públicos de inve
O(s) projeto(s) pedagógico(s) desenvolvidos
pela minha unidade escolar realizam-se
como espaços públicos de investiga
A maioria do(s) projeto(s) pedagógico(s)
desenvolvidos pela minha unidade escolar
realizam-se como espaços públicos d
Todo(s) o(s) projeto(s) pedagógico(s)
desenvolvidos pela minha unidade escolar
realizam-se como espaços públicos de i

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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ANEXO 13 - AMBIENTE ORGANIZACIONAL
Tabela A22 - Avaliação do ambiente organizacional por parte dos servidores da SEEDF.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Características do ambiente
organizacional
Quando avalio as atividades que
eu executo, sinto orgulho
Eu recebo os equipamentos e/ou
recursos necessários para
realizar meu trabalho
Considero que o meu trabalho é
reconhecido e valorizado pelos
meus familiares e amigos
Percebo que as instalações
físicas do meu ambiente de
trabalho são adequadas para a
realização das minhas atividades
profissionais
A distância entre o meu local de
trabalho e minha residência é
satisfatória

Discordo
totalmente
N
%

Discordo
parcialmente
N
%

Concordo
parcialmente
N
%

Concordo
totalmente
N
%

114

0,8

532

3,9

6599

48,6

6321

46,6

1216

9,0

2457

18,1

7546

55,6

2347

17,3

416

3,1

924

6,8

5555

40,9

6671

49,2

1595

11,8

2661

19,6

7512

55,4

1798

13,3

914

6,7

994

7,3

3875

28,6

7783

57,4

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.
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Tabela A23 - Avaliação do ambiente organizacional do local de trabalho por parte dos
servidores da SEEDF. Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Características do ambiente
organizacional - Local de trabalho

Discordo
totalmente
N

Este é um lugar em que sinto orgulho
490
de trabalhar
Posso contar com a colaboração dos
259
colegas de trabalho
Percebo reconhecimento pelo bom
960
trabalho e esforço extra
Recebo informações sobre assuntos
537
relacionados a SEEDF
A equipe tem clareza dos objetivos do
trabalho desenvolvido e de como
451
alcançá-los
Há envolvimento dos servidores em
decisões que afetam suas atividades e
888
seu ambiente de trabalho
As atividades são bem distribuídas e
720
coordenadas adequadamente
Os servidores têm autonomia para
417
desenvolver suas atividades
O tratamento dado aos servidores
994
independe da sua posição hierárquica
Aqui os servidores se importam uns
623
com os outros
Percebo que as relações no ambiente de
1208
trabalho são igualitárias e justas
Percebo que a equipe gestora possui as
habilidades necessárias para executar
588
suas atribuições
Há honestidade e ética na condução das
379
atividades, por parte da gestão
Sinto-me valorizado como pessoa e
não somente como servidor, pela
664
equipe gestora
Pretendo trabalhar aqui por muito
1032
tempo
Os veículos de comunicação interna
são eficientes na divulgação das
845
informações da SEEDF
Considero bom o relacionamento entre
451
gestores e demais servidores
Os conflitos de trabalho são bem
686
resolvidos
As equipes possuem uma carga de
830
trabalho adequada
Percebo ações que contemplam a
promoção do bem-estar no trabalho
1263
para os servidores
Os documentos e a legislação
favorecem a execução das minhas
731
atividades
São oferecidas oportunidades de
formação continuada que atendem às
1334
minhas necessidades
Percebo que posso ser criativo no meu
411
ambiente de trabalho
Considero que o meu trabalho é
483
reconhecido e valorizado pelos colegas
As regras são claras e servem para
1055
todos
Recebo orientação correta e rápida para
692
solução dos meus problemas funcionais
Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Discordo
parcialmente

Concordo
parcialmente

Concordo
totalmente

%

N

%

N

%

N

%

3,6

839

6,2

5488

40,5

6749

49,7

1,9

813

6,0

6580

48,5

5914

43,6

7,1

1374

10,1

6480

47,8

4752

35,0

4,0

1291

9,5

6674

49,2

5064

37,3

3,3

1165

8,6

6634

48,9

5316

39,2

6,5

1463

10,8

7024

51,8

4191

30,9

5,3

1561

11,5

7026

51,8

4259

31,4

3,1

953

7,0

5986

44,1

6210

45,8

7,3

1404

10,3

5190

38,3

5978

44,1

4,6

1449

10,7

7277

53,6

4217

31,1

8,9

1885

13,9

6729

49,6

3744

27,6

4,3

1088

8,0

5155

38,0

6735

49,6

2,8

770

5,7

4083

30,1

8334

61,4

4,9

995

7,3

4701

34,7

7206

53,1

7,6

1075

7,9

4375

32,2

7084

52,2

6,2

1686

12,4

6825

50,3

4210

31,0

3,3

946

7,0

5478

40,4

6691

49,3

5,1

1293

9,5

6466

47,7

5121

37,7

6,1

1346

9,9

5744

42,3

5646

41,6

9,3

1729

12,7

6256

46,1

4318

31,8

5,4

1670

12,3

7355

54,2

3810

28,1

9,8

1952

14,4

6501

47,9

3779

27,9

3,0

631

4,7

4871

35,9

7653

56,4

3,6

1102

8,1

6993

51,5

4988

36,8

7,8

1542

11,4

5699

42,0

5270

38,8

5,1

1493

11,0

6232

45,9

5149

38,0
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Tabela A24 - Avaliação do ambiente organizacional da SEEDF em geral pelos seus servidores.
Avaliação Institucional – Profissionais da Educação – 2017
Características do ambiente
organizacional - SEEDF

Discordo
totalmente
N

Este é um lugar em que sinto orgulho
860
de trabalhar
Posso contar com a colaboração dos
1111
colegas de trabalho
Percebo reconhecimento pelo bom
3478
trabalho e esforço extra
Recebo informações sobre assuntos
1393
relacionados a SEEDF
A equipe tem clareza dos objetivos do
trabalho desenvolvido e de como
1371
alcançá-los
Há envolvimento dos servidores em
decisões que afetam suas atividades e
2506
seu ambiente de trabalho
As atividades são bem distribuídas e
1801
coordenadas adequadamente
Os servidores têm autonomia para
1335
desenvolver suas atividades
O tratamento dado aos servidores
2334
independe da sua posição hierárquica
Aqui os servidores se importam uns
2285
com os outros
Percebo que as relações no ambiente de
2387
trabalho são igualitárias e justas
Percebo que a equipe gestora possui as
habilidades necessárias para executar
1263
suas atribuições
Há honestidade e ética na condução das
997
atividades, por parte da gestão
Sinto-me valorizado como pessoa e não
somente como servidor, pela equipe
2314
gestora
Pretendo trabalhar aqui por muito
1058
tempo
Os veículos de comunicação interna
são eficientes na divulgação das
1663
informações da SEEDF
Considero bom o relacionamento entre
1070
gestores e demais servidores
Os conflitos de trabalho são bem
1137
resolvidos
As equipes possuem uma carga de
1164
trabalho adequada
Percebo ações que contemplam a
promoção do bem-estar no trabalho
2568
para os servidores
Os documentos e a legislação
favorecem a execução das minhas
1328
atividades
São oferecidas oportunidades de
formação continuada que atendem às
1469
minhas necessidades
Percebo que posso ser criativo no meu
951
ambiente de trabalho
Considero que o meu trabalho é
1740
reconhecido e valorizado pelos colegas
As regras são claras e servem para
1762
todos
Recebo orientação correta e rápida para
1841
solução dos meus problemas funcionais
Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV/GAVIN.

Discordo
parcialmente

Concordo
parcialmente

Concordo
totalmente

%

N

%

N

%

N

%

6,3

1756

12,9

6328

46,6

4622

34,1

8,2

2728

20,1

7146

52,7

2581

19,0

25,6

2977

21,9

5391

39,7

1720

12,7

10,3

2479

18,3

6592

48,6

3102

22,9

10,1

2839

20,9

6804

50,2

2552

18,8

18,5

2887

21,3

6163

45,4

2010

14,8

13,3

3144

23,2

6431

47,4

2190

16,1

9,8

2558

18,9

6428

47,4

3245

23,9

17,2

2576

19,0

5566

41,0

3090

22,8

16,8

3278

24,2

6339

46,7

1664

12,3

17,6

3232

23,8

6090

44,9

1857

13,7

9,3

2687

19,8

6254

46,1

3362

24,8

7,3

2200

16,2

5929

43,7

4440

32,7

17,1

2684

19,8

5722

42,2

2846

21,0

7,8

1297

9,6

4152

30,6

7059

52,0

12,3

2741

20,2

6587

48,6

2575

19,0

7,9

2293

16,9

6630

48,9

3573

26,3

8,4

2367

17,4

6838

50,4

3224

23,8

8,6

1945

14,3

5854

43,2

4603

33,9

18,9

2867

21,1

5932

43,7

2199

16,2

9,8

2443

18,0

6787

50,0

3008

22,2

10,8

2257

16,6

6380

47,0

3460

25,5

7,0

1647

12,1

5763

42,5

5205

38,4

12,8

2503

18,5

6665

49,1

2658

19,6

13,0

2494

18,4

5648

41,6

3662

27,0

13,6

2805

20,7

6104

45,0

2816

20,8

214

215

