Rede: 375/21
Data: 30/06/2021
Assunto: “QUESTIONÁRIO BIMESTRAL – Instrumentos de Apoio à Gestão
Escolar”.
Senhores Diretores, Vice-diretores e Professores Coordenadores:
Sabemos que as equipes escolares podem ter desafios diversos, que demandam
encaminhamentos também diversos para sua superação. Para apoiar este importante
e detalhado trabalho, em 2020, disponibilizamos às escolas do Programa Ensino
Integral 3 questionários para serem respondidos por 1) Trio Gestor e Supervisores de
Ensino; 2) Professores; 3) Estudantes. Estes questionários abordaram temas
relacionados à atual rotina de formação da equipe escolar e questões que poderiam
ser aprofundadas; rotina e instrumentos de gestão; comunicação com pais e
responsáveis; participação e engajamento dos estudantes; Protagonismo Juvenil,
Projeto de Vida, Acolhimento, Eletivas, Tutoria, dentre outras práticas pedagógicas e
componentes curriculares; satisfação com a escola entre outros. Fornecendo assim,
uma visão ampla da escola, composta por vivências de diferentes públicos, a partir de
um acompanhamento estruturado, de maneira a potencializar o processo de
acompanhamento.
Dando continuidade a estes instrumentos desenvolvidos em 2020 e aplicando as
melhorias sugeridas pelos Supervisores que os utilizaram, dia 22 de junho, foi
realizado uma Orientação Técnica sobre os Instrumentos de Apoio à Gestão Escolar
das escolas de Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio por meio do
Canal CMSP. O objetivo foi compartilhar com os supervisores, que são uma liderança
fundamental no processo de acompanhamento das escolas, a experiência de 2020 e
a proposta para 2021. Conforme explicado na OT, estes instrumentos foram
propostos para auxiliar o trabalho de acompanhamento realizado.
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Caso opte por realizar o acompanhamento estruturado pelos instrumentos
disponibilizados, é necessário saber que:
• Os questionários estão disponíveis para os perfis Diretor(a), Professor(a) e
Estudante na SED. É possível identificá-lo pelo nome “Questionário Bimestral”.
• Recomendamos que o questionário disponível no perfil do(a) Diretor(a) de Escola
seja preenchido em conjunto com o(a) Supervisor(a), Vice-diretor(a) e Professor(a)
Coordenador(a), assim como realizado no ano anterior.
• Caso seja necessário corrigir ou alterar alguma resposta, o questionário pode ser
respondido novamente. O sistema gravará o último preenchimento.
• Embora este instrumento tenha iniciado nas escolas PEI, atualmente está
disponível para todas as escolas que atendem Anos Finais do Ensino Fundamental e
Ensino Médio.
ATENÇÃO: O prazo para responder é até 08 de Julho.
Os

formulários

dos

Gestores

serão

respondidos

juntamente

com

os

Supervisores de rotina e com o apoio dos PCNP´s, podendo ser presencial ou
online por videochamada (meet, teams, zoom).
Escolas do Programa Ensino Integral (PEI):
• Professores(as): http://bit.ly/quest_professor_pei
• Estudantes: http://bit.ly/quest_estudante_pei

NPE – Núcleo Pedagógico Educacional

Escolas com jornada parcial:
• Professores (as): http://bit.ly/quest_professor_parcial
• Estudantes: http://bit.ly/quest_estudante_parcial
A partir de 20/julho, os Supervisores e os Dirigentes poderão acessar os relatórios
com resultados na SED de forma a promover propostas de ação com base nas
respostas. Estes relatórios são instrumentos chave para análise e proposição de
ações, inclusive formativas, para fortalecer a aprendizagem dos estudantes nas
escolas.
Em caso de dúvidas, utilize o e-mail: dent2ese@educacao.sp.gov.br

Atenciosamente,

Profa. Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino Substituto
Diretoria de Ensino – Região Norte 2
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