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COMUNICADO 

Solicitado por: Comissão PEI -Diretoria de Ensino de Capivari  

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino 

Transmitido: NIT 

Comunicado: 496/2022 

Data: 02/09/2022 

Assunto: Questionário Periódico PEI 
 

Para apoiar o acompanhamento das escolas e da implementação do Programa Ensino Integral 
(PEI) terá continuidade a utilização dos instrumentos de apoio à gestão escolar. Estes instrumentos 
são compostos por um conjunto de questionários com aplicação periódica, cujas respostas 
compõem os painéis de indicadores. 
Os questionários referentes ao 1º semestre de 2022 serão aplicados para as escolas PEI com 
atendimento aos Anos Finais e/ou Ensino Médio entre os dias 31/08/2022 e 09/09/2022. Devem 
responder: 
 
1) Estudantes em jornada integral;  
2) Professores em Regime de Dedicação Exclusiva  
3) Trio Gestor + Supervisores. 
 
Os instrumentos foram propostos para auxiliar o trabalho de acompanhamento realizado. 
Para realizar o acompanhamento estruturado pelos instrumentos disponibilizados, é necessário 
saber que:  
 
Os questionários estão disponíveis na SED para os perfis Diretor(a), COE Escolar, Professor(a) e 
Estudante das escolas que atendem Anos Finais do Ensino Fundamental e/ou Ensino Médio. É 
possível identificá-lo pelo nome “Questionário Semestral no menu Serviços Escolares”. 
 
Recomendamos que o questionário disponível no perfil do(a) Diretor(a) e COE seja preenchido em 
conjunto com o(a) Supervisor(a) e integrantes da gestão. 
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Esta é uma ótima oportunidade para promover o diálogo sobre as práticas da unidade escolar. 
Caso seja necessário corrigir ou alterar alguma resposta, o questionário pode ser respondido 
novamente. O sistema gravará o último preenchimento. 
 
Os Diretores, Supervisores e Dirigentes poderão acompanhar em tempo real o número de 
respondentes dos questionários. 
 
Tanto os questionários quanto os painéis de indicadores são disponibilizados na SED, de acordo 
com o perfil do usuário (estudante, professor ou gestor).  
 
Para acessar e preencher os questionários, basta clicar no menu Serviços Escolares e, em seguida, 
“Questionário 1º Semestre”. Para consultar a versão em PDF dos questionários, utilize os links a 
seguir: 
 
• Gestores https://drive.google.com/file/d/1x4uDnKjotVqk8RYan7CDaDixFD0oErsQ/view  
• Professores https://drive.google.com/file/d/1Uw-fIb_9fOO5DIONGr7pCdYx4fdXbr7B/view  
• Estudantes https://drive.google.com/file/d/1452pxnK7jHLsM6RWh9E3njkkXWujE4NR/view  
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