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RESUMO 

 

 

A Avaliação Institucional é um instrumento essencial para auxiliar a escola a 
compreender a sua realidade, no intuito de se buscar novas práticas. Para que 
essa avaliação possa realmente exercer seu papel, é necessário envolvimento 
de todos os segmentos atinentes ao ambiente escolar. Entretanto, muitas vezes, 
a escola não é capaz de enxergar a importância da participação efetiva do aluno 
da educação infantil na Avaliação Institucional, tendo, por vezes, sua 
participação diminuída, ou até mesmo anulada. Desse modo, o presente estudo 
teve como objetivo geral analisar a participação dos alunos da educação infantil 
na Avaliação Institucional de um Jardim de Infância. Nesta perspectiva, a 
presente pesquisa apresenta dados relevantes sobre esta participação, de modo 
a conhecer a sua importância nesse processo avaliativo. Utilizando-se de 
questionários dirigidos a docentes e coordenadores pedagógicos, a pesquisa 
detecta opiniões pertinentes à concepção de Avaliação Institucional do 
professor, bem como sobre os fatores inibidores e facilitadores da participação 
do aluno do Jardim de Infância nessa prática avaliativa da/na escola, gerando 
conhecimentos que favorecerão uma análise crítica deste envolvimento, objeto 
do estudo. A pesquisa foi realizada tendo como referência uma vasta bibliografia, 
no qual pode-se citar Freitas, Gadotti e Veiga, que apresentaram em suas obras 
valiosas reflexões, capazes de possibilitar o aprofundamento do conhecimento 
sobre o tema.  
 
Palavras chave: Avaliação Institucional; Educação Infantil; Projeto Político- 
Pedagógico. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos tempos, tem se notado que a Avaliação Institucional tem 

passado por um movimento de reconhecimento da sua importância no processo 

pedagógico, como facilitador na busca de soluções e aperfeiçoamento do 

trabalho desenvolvido na escola. Freitas (2006, p.16) afirma que “a avaliação 

institucional é um processo coletivo que mobiliza a escola toda para os 

problemas pautados pelas avaliações e reconhecidos pelo coletivo, com vistas 

a sua superação”. 

Diversas inquietações referentes ao processo de Avaliação Institucional 

se apresentam no nosso cotidiano educacional. Porém, como educadora atuante 

na escola pesquisada desde 2010, muito me inquieta pesquisar sobre a 

participação do aluno na Avaliação Institucional do Jardim de Infância.   

Como educadora, carrego comigo uma trajetória de origem familiar 

simples, porém extremamente motivadora no que se refere aos estudos, onde o 

grande sonho do meu pai era o de ver suas filhas professoras. Iniciei minha 

formação como professora no Curso de Magistério na Secretaria de Estado e 

Educação do Distrito Federal (SEEDF) no ano de 1997, graduando-me como 

pedagoga na sequência. Mergulhei-me no universo da educação para não mais 

sair. Ao longo de uma década e meia de trajetória na Secretaria de Educação do 

Distrito Federal, atuei como professora, coordenadora, supervisora pedagógica, 

vice-diretora e atualmente desempenho a função de diretora no Jardim de 

Infância pesquisado.  

Esse Jardim de Infância foi inaugurado em 1975, construído pelo Banco 

Central do Brasil e localizado numa área residencial cujos apartamentos eram 

dos funcionários do Banco. Naquela época, os alunos eram moradores da 

vizinhança e em muito contribuíram com a relação ativa comunidade-escola. O 

Jardim de Infância, situado na Asa Sul (Brasília), possui uma boa estrutura física 

de alvenaria, murado, onde dispõe de 04 (quatro) salas de aula, cada uma com 

seu banheiro, 1 (um) laboratório de informática, 1 (uma) sala de professores, 1 

(uma) sala de coordenação, 1(uma) secretaria, 1(uma) sala de direção, 1 (uma) 

cozinha, 2 (duas) salas de depósito, sendo uma de material e outra de gêneros 

alimentícios. São 2 (dois) banheiros para uso de servidores e professores, 1 (um) 
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pátio coberto e outro descoberto. Para o lazer dos alunos há 1 (uma) piscina, 1 

(uma) casinha de bonecas e 1 (um) parquinho de grama sintética e brinquedos 

de polipropileno, além de1 (uma) brinquedoteca e1 (uma) biblioteca. 

Atualmente, a Escola atende um total de cento e sessenta e dois alunos, 

sendo quatro turmas de 4 anos (1º período) com 22 alunos cada, duas turmas 

de 5 anos (2º período) com 22 alunos cada e duas turmas de 5 anos (2º período) 

com quinze alunos cada. Essas últimas apresentam redução no número de 

alunos por se tratarem de turmas inclusivas com alunos com necessidades 

especiais (ANEE). 

Desde a minha formação como educadora, criei um vínculo afetivo com a 

Educação Infantil, optando sempre que possível para atuar nesse segmento. 

Atuo nessa escola desde 2010 e nesse período, aconteceu, por diversas vezes 

a Avaliação Institucional da escola. Porém, sempre me inquietou saber em que 

medida a participação dos pequenos alunos da Educação Infantil é realmente 

efetiva no processo da Avaliação Institucional.   

A Avaliação Institucional deve ser utilizada como referência para a busca 

de melhorias educacionais e/ou de manutenção de experiências exitosas, como 

prevê o Projeto Político-Pedagógico (PPP) da Instituição. Entende-se que, 

mesmo tendo pouca idade, os alunos de educação infantil podem e devem ser 

valorizados nesse momento, participando de forma ativa na Avaliação 

Institucional do Jardim de Infância na perspectiva da gestão democrática. 

Portanto, a questão que segue surgiu como Problema motivador para essa 

pesquisa: Em que medida os alunos da educação infantil participam na Avaliação 

Institucional de um Jardim de Infância na perspectiva da gestão democrática? 

Neste sentido, a presente pesquisa teve como objetivo geral analisar a 

participação dos alunos da educação infantil na Avaliação Institucional de um 

Jardim de Infância. Para o alcance deste objetivo, foram definidos os seguintes 

objetivos específicos: 

  Identificar os fatores facilitadores e inibidores à participação dos alunos 

da Educação Infantil na Avaliação Institucional de um Jardim de Infância como 

parâmetro para elaboração do Projeto Político-Pedagógico. 

 Analisar a concepção de Avaliação Institucional dos professores de um 

Jardim de Infância. 
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Para responder o questionamento levantado, este trabalho está assim 

organizado: no primeiro capítulo são abordados aspectos relevantes sobre a 

Avaliação Institucional, sobre a trajetória, importância e contextualização da 

Educação Infantil e sobre a aplicação dessa Avaliação Institucional na Educação 

Infantil. No segundo capítulo, explanou-se sobre a metodologia utilizada, 

explicitando a intenção da pesquisa, as peculiaridades sobre a escola, sobre os 

entrevistados, como foi delineada a pesquisa de campo e como foi composta a 

amostra. No terceiro e último capítulo, foram expostas a análise e a interpretação 

dos dados, a qual foi possível levantar e apurar os dados sobre a participação 

do aluno do Jardim de Infância na Avaliação Institucional, tendo como base a 

visão dos professores entrevistados. 
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CAPÍTULO I – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 FALANDO SOBRE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

1.1.1 Os Diferentes níveis da Avaliação no âmbito escolar 

 

No conjunto de documentos legais, normativos e de orientações 

pedagógicas encontramos dispositivos sobre avaliação do desenvolvimento das 

crianças, bem como sobre a política de educação infantil, nos seus diferentes 

aspectos e âmbitos de formulação e aplicação. Uma vez que eles são produto 

de um debate amplamente participativo, do qual tomaram parte estudiosos, 

pesquisadores, professores, representantes de entidades da área, eles 

constituem um consistente ponto de partida para as reflexões acerca da 

Avaliação na educação infantil.  

É necessário ressaltar que, a avaliação ocorre em três níveis essências: 

A Avaliação diária realizada pelo docente, A Avaliação Externa em larga escala 

e a Avaliação Institucional. 

No que se refere a Avaliação Diária, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), no art. 31, firmou uma posição clara e precisa de 

que “na educação infantil, a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e 

registro do desenvolvimento infantil, sem o objetivo de promoção, mesmo para 

o aceso ao ensino fundamental”.  O Currículo da Educação Básica – Educação 

Infantil é claro em afirmar que,  

[...]na Educação Infantil a avaliação se dá principalmente pela 
observação sistemática, registro em caderno de campo, fichas, 
questionários, relatórios e reflexão, portfólios (exposição das 
produções das crianças), autoavaliação para as crianças maiores 
(importantíssima para a tomada de consciência da criança de seu 
momento de aprendizagens e desenvolvimento). (DISTRITO 
FEDERAL, 2014) 
 

Essa avaliação deve ser realizada, portanto, todos os dias, de forma 

contínua e processual pelo professor regente. 

Quanto a Avaliação Externa, a educação infantil não participa da 

modalidade de avaliação de larga escala, como a Prova Brasil, por exemplo. 

Muitos educadores resistem à aplicação desses tipos de teste, que são aplicados 

de forma generalizada, objetivando marcar o estágio ou nível de 
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desenvolvimento e o alcance de objetivos pré-determinados para respectivas 

idades cronológicas. Porém, também há educadores e gestores que conseguem 

vislumbrar aspectos positivos nessa modalidade de avaliação, como indicações 

seguras e precisas para a elaboração de atividades, oferta de estímulos e 

intervenções específicas sobre itens que sinalizem maior necessidade de 

atenção. O debate está, portanto, instalado nas instituições de educação infantil.  

Possivelmente, tal debate evoluirá para um entendimento que proporcione 

benefícios nos aspectos pedagógicos do desenvolvimento e aprendizagem das 

crianças nos estabelecimentos de educação infantil. 

A Avalição Institucional é aquela que tem como foco avaliar o trabalho da 

escola. Essa avaliação precisa permear todos os recantos da instituição, pois o 

objetivo deve ser o de avaliar o todo e se aprofundar nas particularidades 

(dificuldades e possibilidades). Para isso, se faz imprescindível a reflexão 

coletiva, de tal modo que novas ações sejam traçadas em função da realidade e 

necessidades de todos os segmentos envolvidos (comunidade escolar, 

professores, gestores e alunos) de forma a promover continuamente as 

aprendizagens de estudantes e profissionais que ali atuam. A Avaliação 

Institucional precisa ser um processo permanente, tendo como função orientar, 

inventariar, tranquilizar, apoiar, harmonizar, reforçar e corrigir os aspectos que 

foram avaliados. Assim sendo, deve ser incorporada no ato do ensino e integrada 

na ação contínua de formação, caracterizando-se como uma aliada importante 

na melhoria da qualidade da educação, na medida em que promove a 

identificação de problemas. O educador se apropria dos aspectos do 

desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes e o educando, dos seus 

sucessos e suas dificuldades. Dessa forma, a Avaliação Institucional promove a 

reestruturação de todo um processo educacional, bem como a introdução de 

mudanças dentro da própria instituição, colaborando assim com a necessária 

reestruturação das atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão da escola, 

objetivando melhorias nesses aspectos fundamentais.  

A Avaliação Institucional tem, cada vez mais, conquistado espaço nas 

escolas de educação infantil. Na Secretaria de Estado e Educação do Distrito 

Federal (SEEDF) a prática tem sido cada vez mais incentivada e propagada. 

Uma ação extremamente eficaz realizada por essa Secretaria de Educação tem 

sido as Plenarinhas. Este projeto tem por objetivo subsidiar e instrumentalizar o 
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debate em torno da (re)construção do PPP das instituições, a partir da escuta 

sensível das crianças. Tal escuta nos remete diretamente a uma Avaliação 

Institucional com a contribuição direta dos alunos. Nessa etapa de escolarização, 

é necessário que a escola proporcione meios eficazes para essa participação 

eficiente, através de rodas de conversas, debates, análise de desenhos, ideias 

e valorização dos diferentes pontos de vistas das crianças.  

 

1.1.2 Aspectos a serem levados em conta na Avaliação Institucional 

 

Avaliar significa aferir, estimar, julgar, emitir valor, dar a mais valia a algo 

ou alguém. No âmbito educacional se faz necessário a busca de uma 

compreensão de que, avaliar não pode ser uma atitude neutra. É importante 

perceber que avaliar perpassa pela objetividade e subjetividade daquele que 

avalia, implicando também em concepções filosóficas, ideológicas e até mesmo 

em diferentes visões de mundo. De acordo com Dias Sobrinho (2005, p.26) a 

“objetividade e subjetividade constituem o pensamento, as concepções de 

mundo e respectivas atitudes diante da vida de uma maneira co-essencial e não 

excludente. ” 

 A Avaliação Institucional precisa ser diferenciada da avaliação da 

aprendizagem dos estudantes, embora ambas estejam intrinsicamente 

relacionadas. Dessa forma, a avaliação da aprendizagem, tanto deverá estar a 

serviço da análise do desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes, quanto 

como servir de parâmetro para a avaliação do trabalho do docente. No mesmo 

sentido, a Avalição Institucional poderá ajudar a explicar os resultados da 

avaliação da aprendizagem e a avaliação da aprendizagem, por sua vez, é um 

importante referencial para a Avaliação Institucional. Do mesmo modo, deve-se 

cuidar para que a Avaliação Institucional não se detenha a momentos 

programados previamente no calendário escolar. Assim sendo, a mesma 

perderia sua essência. Antes, essa avaliação deve estar elencada em diversos 

tempos e atividades da escola, não ocorrendo apenas em momentos estanques. 

O âmbito educacional tem se dedicado, há um tempo significativo, ao 

estudo das avaliações das aprendizagens. Porém, se faz necessário salientar 

que ainda existem muitos obstáculos a serem vencidos para que essa avaliação 

seja de fato um instrumento eficaz e democrático para promoção do 
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desenvolvimento dos estudantes. De toda maneira, os professores, estão (ou 

deveriam estar) familiarizados com este tema. Entretanto, a Avaliação 

Institucional é um tema relativamente recente, principalmente no âmbito da 

educação infantil. No Brasil, as iniciativas de Avaliação Institucional se deram 

inicialmente nas instituições de ensino superior. Estas vêm buscando meios de 

condução dessa avaliação desde a década de 80 e que já está consolidada pelo 

SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior), através da lei 

nº 10.861 de 2004. 

 É essencial que a Avaliação Institucional seja alicerçada em um caráter 

essencialmente formativo. Dessa maneira, a mesma terá relação direta com os 

processos de construção do trabalho pedagógico, de tal forma que assuma a 

sua dimensão coletiva, que é o de envolver a comunidade escolar. Segundo 

Pereira, 

Há muitas formas de realizar avaliação institucional, cabendo à escola 
encontrar as alternativas que melhor atendam às suas necessidades. 
Deve-se levar em conta especialmente cinco condições que se 
desdobram em etapas do processo autoavaliativo da escola: a) os 
participantes, b) a interação entre eles, c) como coletar informações, d) 
a análise das informações colhidas, e) a retomada das ações a partir 
da análise. Essas condições/etapas precisam estar em sintonia com o 
espaço estabelecido para a avaliação, o qual pode ser diluído nos 
diferentes momentos de trabalhos coletivos da escola – coordenações 
coletivas, reuniões de equipes, nas quais se incluem a de orientação 
educacional e apoio à aprendizagem, reuniões de pais, reuniões dos 
demais funcionários da escola – desde que se tenha em mente que a 
avaliação institucional não se limita a um único dia e horário 
estabelecidos no ano ou no semestre. Pode-se, no entanto, constituir 
momentos específicos de socialização das informações coletadas, o 
que favorece a reflexão coletiva acerca dos aspectos suscitados pela 
avaliação e, consequentemente, a definição de novas ações. É 
importante que sejam garantidas as manifestações de todos os 
segmentos que compõem a comunidade escolar: professores, equipe 
gestora e demais funcionários da escola, alunos e pais. (2015, p.117) 

 
Nesse sentido, se torna extremamente importante considerar todos os 

segmentos que fazem parte do processo pedagógico da escola no que se refere 

a Avaliação Institucional, não excluindo aqui os alunos. É preciso ter claro que, 

na educação infantil, os alunos têm muito a contribuir para a Avaliação 

Institucional não devendo ter sua importância diminuída em detrimento de sua 

pouca idade. Os alunos são os beneficiados ou prejudicados diretos no contexto 

escolar, portanto devem ter sua opinião apreciada de forma coerente. Os 

estudantes dessa fase, quando abordados de maneira pedagogicamente 

apropriada, são extremamente capazes de se posicionarem criticamente, quer 
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através de falas, de desenhos ou de outras estratégias que melhor se adequem 

aos diferentes contextos. 

Se faz necessário pensar na Avaliação Institucional como uma “teia” que 

se dedique a abranger a análise da escola como um todo, nas dimensões 

políticas, pedagógicas e administrativas. A mesma necessita ter como marco o 

PPP e buscar subsidiar seu constante aprimoramento, por meio do julgamento 

das decisões tomadas pelos diversos segmentos da escola, das diferentes 

propostas traçadas, das ações que foram realizadas e suas condições de 

realização bem como dos resultados obtidos. 

Segundo Balzan (2008, p. 116) a Avaliação Institucional é um elemento 

indissociável da qualidade do ensino, já que ambos se complementam, pois “há 

necessidade de se avaliar e inovar a própria avaliação”. 

 Portanto, se torna necessário a compreensão de que a Avaliação 

Institucional precisa acontecer de forma permanente, bem como possuir a 

participação e envolvimento de todos os segmentos da escola: famílias, 

estudantes, professores, gestores e demais personagens que atuem nesse 

ambiente. A Secretaria de Estado e Educação do Governo do Distrito Federal 

(SEEDF/GDF) incentiva, através do calendário escolar e por meio da Jornada 

Ampliada, momentos propícios para essa avaliação, que devem ocorrer durante 

todo ano letivo, nas coordenações pedagógicas coletivas, conselhos de classe, 

reuniões com as famílias, assembleias escolares e diversas outras ocasiões. 

Não devem, portanto, ser momentos estanques, mas antes devem ser 

momentos que induzam positivamente a discussão e reflexão coletiva. 

Ainda objetivando a qualidade da educação, a SEEDF/GDF, por meio da 

Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação Educacional – 

SUPLAV, planeja, executa e ainda avalia as políticas públicas educacionais que 

são demandadas pelo Governo do Distrito Federal (GDF). Buscando qualificar 

essas ações, a Coordenação de Avaliação Educacional (Coordenação 

subordinada à SUPLAV), criou o Sistema Permanente de Avaliação Educacional 

do DF. Este sistema foi pensado e criado pela própria rede, tendo como objetivo 

o Acompanhamento do Desempenho Escolar dos Estudantes (ADEE) com a 

finalidade de subsidiar a implementação e/ou o redirecionamento de políticas 

públicas, assim como oferecer à escola e aos professores informações que 

busquem promover a melhoria do seu trabalho. Segundo as DCNEI: 
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Para tanto, esse sistema de avaliação terá como eixo condutor a 
análise, pela escola, dos dados levantados por seu intermédio, 
associando-os à avaliação realizada pelos professores em sala de aula 
(avaliação da aprendizagem) e a análise do trabalho realizado por toda 
a escola (avaliação institucional). Aqui se insere a avaliação 
institucional auxiliando na reflexão sobre os dados emanados da 
escola e aqueles do exame próprio da SEEDF e ou outros testes e 

exames.  (DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 60) 
 

 Todo esse acompanhamento por parte da SEEDF/GDF contribui para que 

a Avaliação Institucional seja um processo contínuo, participativo e formativo nas 

escolas. Assim sendo, as análises das informações acabam por favorecer a 

reflexão e o redirecionamento eficaz do trabalho pedagógico. 

 Cabe lembrar que, o Currículo em Movimento da Educação Básica (2014) 

oferece claramente, elementos facilitadores para a elaboração dos instrumentos 

de avaliação, sendo assim um ponto de partida e de chegada.  

 

1.1.3 Gestão Democrática e a Avaliação Institucional  

 

A gestão democrática é conquista da busca de educadores e movimentos 

sociais organizados em defesa da qualidade da educação pública. Essa busca 

constante em favor da democratização da educação, consolidou na aprovação 

do princípio da gestão democrática na Constituição Federal (BRASIL, C. F. art. 

206, 2006). Assim sendo, as instituições escolares passaram a ter legitimidade 

ao exercer a democratização da gestão como ferramenta na melhoria do 

processo educacional. Segundo Gadotti (2001) não faria sentido uma Lei de 

Gestão Democrática do Ensino Público que concedesse autonomia pedagógica, 

administrativa e financeira às escolas, caso o gestor, professores, alunos, e 

demais membros da comunidade escolar não tivessem pleno conhecimento 

sobre o real significado político da autonomia. Para este autor, o exercício desta 

autonomia não é dádiva, mas sim uma construção contínua, individual e coletiva. 

Nesse sentido, efetivar uma gestão democrática necessita da participação de 

todos os segmentos da comunidade escolar, levando assim a uma construção 

de espaços dinâmicos, marcados pela pluralidade, bem como pelas diversas 

maneiras de se compreender a escola. 

Pensando na promoção de uma escola democrática, gestores e docentes 

precisam proporcionar um espaço de interação de saberes e delegação de poder 

em prol da significativa aprendizagem. É importante que se busque pensar o 
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trabalho coletivamente, de modo que as construções das mediações sejam 

capazes de garantir que obstáculos não se transformem em imobilismo, que as 

diferenças que sempre existirão não sejam fatores impeditivos das coerentes 

ações educativas. Esse contexto relacional implica em buscar e promover o 

objetivo comum que deve ser o desenvolvimento integral do aluno e do sucesso 

da escola através da implantação de um Projeto Político-Pedagógico que possa 

traduzir os interesses e anseios de sua comunidade. 

O sucesso na implantação de um projeto de gestão democrática perpassa 

pela ruptura de modelos tradicionais de gerenciamento e consequentemente 

impõe alterações no âmbito das escolas. 

A gestão democrática exige a compreensão em profundidade dos 
problemas postos pela prática pedagógica. Ela visa romper com a 
separação entre concepção e execução, entre o pensar e o fazer, entre 
a teoria e a prática. Busca resgatar o controle do processo e do produto 
do trabalho pelos educadores (VEIGA, 1997, p.18). 
 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN –, Lei nº 

9394/1996, reserva o Artigo 14 para regulamentar este preceito constitucional:  

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as 
suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do 
projeto- pedagógico da escola; 
II - participação das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes (BRASIL, 1996). 
 

Porém, a LDBEN estabelece apenas princípios norteadores para que os 

sistemas de ensino e as instituições escolares tenham ferramentas para se 

responsabilizarem e assim sejam capazes de exercitar a esperada autonomia 

em seus respectivos níveis. A LDBEN estabelece, portanto, a participação dos 

personagens envolvidos no processo educacional ao expandir os limites 

decisórios tradicionais, alcançando assim à comunidade escolar. Essa 

participação da comunidade escolar busca assumir características propositivas 

de acompanhamento e até mesmo controle, sendo evidenciados através da 

participação efetiva em fóruns como os Conselhos Escolares e em processos de 

avaliação.   

Na gestão democrática, a Avaliação Institucional se torna uma ação eficaz 

e estratégica de acompanhamento, controle e proposição voltada à qualificação 

do trabalho pedagógico realizado, vez que a “gestão da escola implica na tomada 
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de decisões e na sua respectiva execução e avaliação. ” (Regimento das Escolas 

Municipais de São Paulo, apud SILVA, 2002, p. 16). 

Segundo Alberto e Balzan (2008, p. 755), a Avaliação Institucional deve 

ser entendida como um processo participativo cuja “finalidade seja a 

identificação de tudo o que afeta a qualidade de suas atividades-fim (ensino, 

pesquisa, e a extensão) e atividades-meio (gestão acadêmica e administrativa)”. 

Em uma gestão democrática se faz necessário a superação da concepção de 

trabalhar para a comunidade e que se aproprie da ideia de se trabalhar com ela. 

Assim sendo, não apenas os processos de Avaliação Institucional poderão 

avançar, mas tantas outras atividades relacionadas com a construção e 

reconstrução constante dos Projetos Político-Pedagógicos. 

Assim sendo, a Avaliação Institucional se torna uma ferramenta essencial 

para a compreensão da realidade da escola de modo pleno, bem como de 

projeção das ações necessárias que vislumbrem alcançar os objetivos 

institucionais.  É importante salientar que, sua efetiva implementação está 

intrinsicamente relacionada com a gestão democrática, tendo em vista que a 

tomada de decisões dentro dos aspectos coletivos se faz necessário, além da 

própria legislação vigente apontar para a constituição de comissões paritárias, 

participativas e com a presença da sociedade civil organizada (Conselhos 

Escolares, Associações de Pais e Mestres (APMs), etc.) de modo que a escola 

seja capaz de construir seus projetos institucionais e suas avaliações com a 

comunidade. 

Cabe lembrar que a Avaliação Institucional é um processo, que deve ser 

valorizado pela gestão democrática e pelo qual toda comunidade escolar tem a 

oportunidade de avaliar e buscar propostas eficientes a execução do Projeto 

Político-Pedagógico, de modo a garantir a qualidade educacional almejada. 

 

1.2 O PROTAGONISTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

1. 2.1 O contexto histórico da Educação Infantil  

 

 Historicamente, os adultos (familiares ou não) eram os responsáveis por 

transmitir conhecimento, informalmente, para as crianças pequenas, através da 

convivência e rotina diária. Com o passar dos tempos, a educação formal para 
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essas crianças tornou-se algo almejado pelas famílias, porém, o acesso a essa 

educação não fazia parte da realidade das classes economicamente mais 

carentes da sociedade. 

 A ideia de educação infantil, tendo como ponto de vista a infância como 

uma fase essencial para a formação do indivíduo, surgiu com o alemão Friedrich 

Froebel (1782-1852). O educador propôs a criação de “kindergartens” (jardins de 

infância) como um espaço onde as crianças estariam livres para aprenderem 

sobre si mesmas e sobre o outro, valorizando suas criações, interesses e 

desejos, com ênfase na ludicidade.  

 Além de Froebel, outros educadores também se propuseram a pensar de 

forma pioneira na educação infantil como uma etapa importante no 

desenvolvimento humano, como por exemplo Montessori (1870-1952). Para 

Kramer (1992) tais concepções de educação foram criadas devido as condições 

de abandono e pobreza que as crianças eram submetidas. Porém apenas no 

século XX, esse atendimento foi ampliado, passando a atender os filhos de mães 

que trabalhavam fora, especialmente nas indústrias bélicas, assumindo assim 

um caráter assistencialista e social.  

 A concepção de educação infantil, no Brasil, veio durante o período onde 

o capitalismo estava sendo estruturado. Com isso havia uma onda crescente de 

urbanização com a consequente necessidade da liberação da mulher (mãe) para 

o trabalho fora de casa. Esse período também acompanhou a concepção da 

preocupação com aspectos nutricionais e de higiene, o que prepararia cidadãos 

mais saudáveis. Assim sendo, a concepção de educação infantil assumia um 

caráter assistencial. 

 Na década de 80, a educação infantil no Brasil já havia se expandido e 

começava a tomar vultos de caráter de menos assistencialismo. Nesse período 

se iniciou, por parte da comunidade, um vislumbre dos aspectos pedagógicos, 

dos direitos das crianças e da necessidade de uma qualidade da educação. 

Através do movimento de vários segmentos da sociedade (Organizações Não 

Governamentais/ONGS, pesquisadores, educadores e outros), a educação 

passou a ser dever do Estado e da família, legitimado na Constituição Federal 

de 1988. 

 Com isso, houve a inclusão da creche e pré-escola no sistema de ensino 

oficial, através do artigo 208, inciso IV na Constituição. Nesse sentido, a 
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educação infantil começa a deixar para trás sua característica assistencial, 

passando a ser gerida por órgãos competentes educacionais, que deveriam 

assegurar o acesso gratuito da comunidade. 

 Na sequência, outros documentos importantes vieram a confirmar a oferta 

da educação infantil como um direito da criança de 0 (zero) a 6 (seis) anos, como 

o Estatuto da Criança e Adolescente, através da Lei 8.069/ 1990, e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) através da Lei 9394/1996. 

Essa legislação promoveu um grande avanço para a educação infantil no Brasil, 

pois a integrou como primeira etapa da Educação Básica. 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade a educação integral da criança até seis anos de idade, em 
seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade (BRASIL, 1996). 

  

A partir de então, o acesso à educação infantil se torna um direito apurado 

e certo a ser amparado. Cabe salientar que, a Lei 11. 274/2006, diminui a 

abrangência da educação infantil ao atendimento de crianças de quatro e cinco 

anos, tendo em vista que a s crianças de seis anos passaram a integrar o sistema 

de ensino fundamental, devendo estar obrigatoriamente matriculadas. Assim 

sendo, o ensino fundamental passou de oito para nove anos de duração. 

Surge, em 1998, através da elaboração do Parecer da Câmara de 

Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE/CEB) n 22/98, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI), com o objetivo 

de nortear a construção das Propostas Pedagógicas das instituições de todo o 

país. Desse modo, as propostas pedagógicas precisam contemplar os Princípios 

Éticos (valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 

respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades 

e singularidades, os   Princípios Políticos (garantia dos direitos de cidadania, do 

exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática) e os Princípios 

Estéticos (valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da 

diversidade de manifestações artísticas e culturais). Tais propostas devem 

sustentar as práticas de educação infantil e privilegiar aprendizagens como 

solidariedade, respeito, valorização do eu e do próximo.  Portanto, de acordo 

como a Resolução CNE/CEB nº 05/09, art.8º, na integração dessas metas,  

[...] proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter 
como objetivo principal promover o desenvolvimento integral das 
crianças de zero a cinco anos de idade garantindo a cada uma delas o 
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acesso a processos de construção de conhecimentos e a 
aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o direito à 
proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, 
à convivência e interação com outras crianças. (BRASIL, 1999). 
 

 O Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (RCNEI, 1998) 

criado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), em consonância com a 

legislação, se tornou um marco para a educação infantil, pois reforça sua 

importância. O documento traz ideias e propostas sugestivas, não sendo, 

portanto, de caráter obrigatório, diferentemente das Diretrizes (DCNEI). O 

mesmo foi organizado em três volumes, que auxiliam o amparo das diversas 

necessidades da educação infantil. Podemos defini-lo como um conjunto de 

orientações e referências pedagógicas que tem por meta auxiliar o professor, 

vislumbrando assim uma melhoria na prática educacional. Cabe salientar que o 

RCNEI traz consigo a pretensão de indicar metas qualitativas que possam 

contribuir para o desenvolvimento do aluno da educação infantil. O documento 

atenta para as práticas educativas, procurando contribuir assim para o 

planejamento, desenvolvimento e avaliação das práticas pedagógicas buscando 

que as crianças cresçam como cidadãos que tenham seus direitos reconhecidos.  

O RCNEI é, portanto, um documento grandemente relevante no aspecto da 

formação do docente, pois o orienta no processo de ensino aprendizagem, 

buscando vislumbrar uma melhoria no trabalho pedagógico de qualidade, 

considerando e respeitando sempre as várias vertentes sociais e culturais dos 

estudantes. 

Quanto ao Currículo de Educação Infantil, não existe um documento 

oficial na esfera nacional, tendo em vista a pluralidade e diversidade cultural do 

nosso país. O currículo é sempre o resultado de uma seleção de elementos da 

cultura. Através de diretrizes e normas vindas do âmbito do Governo Federal, os 

Estados e Municípios devem criar e implantar orientações curriculares às suas 

redes escolares. E, como orienta a LDBEN, as escolas devem também 

reelaborar especificamente essas orientações, através da construção coletiva do 

Projeto Político-Pedagógico. 

No que diz respeito a construção do Currículo no Distrito Federal, após 

amplo debate, estudo e considerações, a SEEDF publicou em 2013, o Currículo 

em Movimento. Entre as publicações, há um volume específico para a Educação 

Infantil intitulado por Currículo em Movimento da Educação Básica -  Educação 
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Infantil. A publicação deste, que representa bem mais que um simples 

documento, teve como ponto de partida e suporte teórico – prático, documentos 

e ações coletivas desenvolvidas nas escolas públicas. A construção deste 

documento buscou embasamento teórico através de grupos de estudos, mas 

também buscou partir e participar da realidade do cotidiano das escolas. Com 

isso, foi possível dar visibilidade ao princípio da relação dialógica construída por 

uma metodologia de trabalho com todos os personagens envolvidos, uma vez 

que, segundo o Currículo em Movimento da Educação Básica -  Educação 

Infantil: 

 [...] a reflexão e a produção do currículo somente ganham sentido e 
materialidade com o protagonismo incessante dos profissionais, 
condutores dos processos das aprendizagens e desenvolvimento das 
crianças em cada uma das Instituições onde a Educação Infantil se faz 
presente, mesmo que com uma única turma.  (DISTRITO FEDERAL, 
2014, P.13). 
 

  O Currículo em Movimento da Educação Básica -  Educação Infantil vem 

nortear subsídios para que as instituições de educação infantil elaborem, 

desenvolvam e avaliem seu projeto político-pedagógico, bem como ampliar as 

possibilidades de qualificar, articular e reavaliar o trabalho já realizado.  

  Encontramos no Currículo em Movimento da Educação Básica -  

Educação Infantil, importantes concepções sobre a participação do aluno no 

processo de avaliação. Segundo o documento,   

[...] estimular a utilização da autoavaliação, que difere da autonotação, 
poderá desenvolver elementos fortalecedores da metaavaliação e da 
metacognição . As crianças, conhecedoras dos critérios e ou objetivos 
que se esperam ou desejam que elas alcancem, podem ser ativas no 
processo de qualificação das aprendizagens. A autoavaliação poderá 
partir de elementos atitudinais e ou comportamentais e avançar para 
aqueles que se referem às distintas potencialidades humanas. 
Entendemos que (des)silenciar as crianças (dando-lhes vez e voz) 
poderá torná-las cidadãs responsáveis por meio da autorregulação e 
do automonitoramento das próprias aprendizagens. Diante dessa 
perspectiva, entendemos que o uso ético e encorajador dos dados 
emanados pela autoavaliação podem garantir estreitamento e 
fortalecimento dos vínculos entre crianças e adultos. (DISTRITO 
FEDERAL, 2014, p. 76).  

 

 Assim sendo, entendemos que o Currículo ressalta a importância de se 

promover condições para que a criança de educação infantil tenha voz no 

processo educacional. A criança deve ser compreendida como centro da 

organização do PPP da unidade escolar, de modo que o adulto, que lida com 

ela, seja capaz de observar e traduzir os anseios e singularidades que possuem 
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no planejamento pedagógico. O olhar atento e cuidadoso às especificidades da 

educação infantil deve se dar, também, sobre os materiais produzidos pelas 

crianças, sejam eles: orais, escritos, gráficos, fotográficos, audiovisuais ou 

outros. Tais materiais são verdadeiras e infinitas fontes de dados para a contínua 

Avaliação Institucional. 

   

1.2.2 Entendendo o aluno como protagonista 

 

Nos últimos tempos, os educadores têm concebido a ideia de criança 

como um ser humano concreto, repleto de autonomia e com direitos civis.  

Os alunos de educação infantil possuem diversas características capazes 

de diferenciá-las entre si. Podem ser diferenciadas por gênero, etnia, 

necessidades especiais, características emocionais, classes sociais, etc. Porém, 

ao mesmo tempo possuem características universais como, a vulnerabilidade do 

nascimento, o acelerado ritmo de seu desenvolvimento nos primeiros anos de 

vida e a inúmeras possibilidades de interagir e aprender em diversas situações. 

Estas crianças possuem, de forma geral, necessidade de alimentação, afeto, 

proteção, atenção, brincadeiras, higiene, escuta sensível, etc.  

Embora apresentem fragilidades próprias à idade, essas crianças são, 

paradoxalmente, competentemente capazes de se perceberem e movimentarem 

no contexto em que estão expostas, interagindo com e no mundo, expressando 

suas opiniões e ideias acerca do que lhes for apresentado. Com o tempo e a 

experiência adquirida nas inúmeras relações com o mundo que a cerca, o aluno 

dessa etapa vai gradualmente aprendendo a exercer sua autonomia.  

          A educação infantil deve reconhecer a criança pequena como um sujeito 

social, construtor de conhecimento, possuidor de enorme capacidade social e 

cognitiva, devendo ser, portanto, o protagonista dessa etapa da educação, 

sendo valorizado por sua produção espontânea. Porém, as concepções que a 

escola carrega de seus estudantes são pautadas em construções sociais, 

históricas e culturais que, através de diferentes contextos, se consolidam e são 

produzidas a partir de múltiplas variáveis como raça, classe social, gênero e 

condições socioeconômicas. Assim sendo, a escola acaba por não conceder à 

criança, a autonomia da fala e do pensamento que a mesma é capaz de 

apresentar. 
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Considerando tais elementos e a sua relação com a imagem de criança 

construída no tempo e na história, pode-se afirmar que o estudante de educação 

infantil nem sempre é visto como personagem principal no seu contexto 

educacional. Por diversas vezes nota-se que as decisões são tomadas a 

despeito da opinião das crianças pequenas. O adulto carrega em sua concepção, 

uma dificuldade cultural de enxergar nesse aluno um ser crítico, capaz de 

exprimir seus anseios, opiniões e avaliações. Antes disso, considerar as falas e 

expressões da criança pequena, repletas de dicas e informações sobre como ela 

enxerga o espaço escolar, se torna um valioso instrumento para a construção de 

ambientes mais ricos e acolhedores para os mesmos. Sendo assim, os alunos 

sentirão que seus interesses e necessidades foram respeitados. 

A educação infantil tem buscado trabalhar com a “Escuta Sensível” do 

aluno, dando assim “voz” às crianças, apoiando e articulando suas descobertas, 

criando melhores condições para a produção integral de conhecimento e 

consequentemente perseguindo a qualidade educacional.  

Porém, é importante refletirmos sobre os parâmetros de qualidade que se 

busca na educação infantil. É necessário ter claro o que é essa qualidade que 

se tem buscado nessa etapa da escolarização. É possível se encontrar uma 

referência sobre o assunto acerca da qualidade na educação infantil, de modo 

oficial, através dos Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil 

(2008), apresentados em dois volumes pelo MEC. Tal documento elenca 

referências de qualidade para a educação infantil a serem utilizadas pelos 

sistemas educacionais, de modo que possam debater e implementar parâmetros 

de qualidade locais.  

 Este documento importante traz um marco histórico para a educação 

infantil. O mesmo discute questões da realidade brasileira, bem como as 

diversas concepções de infância e a trajetória da discussão sobre a qualidade 

dessa etapa de escolarização. Possui o objetivo de estabelecer um padrão de 

qualidade, nem mínimo e nem máximo, mas o necessário que “possibilite o 

desenvolvimento integral da criança até os cinco anos de idade, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social”. As ideias defendidas pelos 

Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (2008) perpassam 

pela relação direta da oferta da educação infantil com qualidade, tornando assim 

essa etapa de escolarização, um instrumento de transformação social, em que 
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os responsáveis sejam protagonistas de sua história, reivindicando seus direitos, 

buscando fomentar assim o envolvimento e a participação de todos. Cabe a 

reflexão da possibilidade de este ser um documento que vislumbre ou pretenda 

antecipar a criação de uma avaliação nacional externa para a educação infantil, 

tendo em vista que tal avaliação ainda não exista oficialmente, embora haja, no 

meio acadêmico, rumores sobre a aplicação dessa avaliação nessa etapa.  

 

1.3 A Avaliação Institucional na Educação Infantil: A Voz do Aluno  

 

1.3.1 A Avaliação Institucional na Educação Infantil 

 

  Mas, em que medida a Avaliação Institucional está relacionada com a 

Educação Infantil? E principalmente, o aluno dessa etapa tem voz de forma 

efetiva nessa avaliação? Segundo Freitas (2006, p.16) a “Avaliação Institucional 

é um desafio para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental (...)”. É 

necessário que se reflita sobre o objetivo e função da Avaliação Institucional 

como política pública na educação infantil. 

O objetivo e a função da Avaliação Institucional na educação infantil estão 

centrados na busca pela qualidade do ensino, bem como na melhoria do 

ambiente educativo. Sendo assim, torna-se mais claro promover uma reflexão 

efetiva sobre a Avaliação Institucional estar diretamente relacionada à 

construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico da escola, como uma saída 

possível, pois, segundo Reinhold (2004, p. 42-43), “a Avaliação Institucional 

serve para aperfeiçoar constantemente os Projetos Pedagógicos e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional”.  

 A Avaliação Institucional, segundo Dias Sobrinho apud Reinhold, 

contribuirá com a educação infantil 

[...] quando assumida voluntária e conscientemente pela comunidade 
interna, como um empreendimento coletivo de caráter pedagógico e 
emancipatório, a Avaliação Institucional tem o potencial de transformar 
a própria instituição e as pessoas que nela atuam (DIAS SOBRINHO, 
2000 apud REINHOLD, 2004, p.38). 
 

A educação infantil tem o grande desafio de construir a sua própria 

Avaliação Institucional, por meio de negociação e participação ativa entre seus 

atores, dentre eles os gestores, os professores, a comunidade escolar 
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(servidores, pais e alunos) envolvidos na implementação, elegendo os 

indicadores que se acharem relevantes, buscando as mudanças necessárias 

para atingirem os parâmetros de qualidade que se desejam.  Este momento da 

avaliação não deve ser um momento estanque, antes deverá estar em constante 

movimento, devendo ser revisto sempre que a instituição e/ou sujeitos julgarem 

necessário.  

É importante que o aluno, mesmo sendo uma criança pequena, seja visto 

e ouvido com seriedade e empenho pelo professor, de forma que possa 

contribuir positivamente para que a Avaliação Institucional seja exitosa. Para isso 

é muito importante que se invista na formação dos professores, para que este 

tenha a capacidade de realizar essa escuta do aluno.  

A formação inicial e continuada dos profissionais de ensino para a 

Educação Básica tem se mantido como um dos assuntos mais importantes na 

agenda das políticas públicas no Brasil.  

Ao analisarem a trajetória histórica da formação do docente no Brasil, 

pesquisadores como Leonor Maria Tanuri e Demerval Saviani verificaram que, 

desde a segunda década do século XIX, existia a preocupação em relação a 

formação dos professores. Mudanças quanto ao objeto de formação se 

observam nas muitas mudanças que ocorreram nos cursos ofertados desde 

1820, chamadas de Escolas de Ensino Mútuo. Em 1834 as Escolas Normais 

surgiram.  Décadas depois, em 1932, foram criados os Institutos de Educação, 

com o objetivo de realizar uma articulação efetiva entre ensino e pesquisa. Já 

em 1939, surgiu o curso de Pedagogia e, ao mesmo tempo, observou-se a 

consolidação das escolas normais de nível médio, modelo que se manteve até 

a década de 1970. 

Nas décadas vindouras, vivenciou-se uma série de alterações 

relacionadas às finalidades dos cursos de Pedagogia, que acabaram com o 

acirramento dos muitos impasses em relação às suas finalidades, especialmente 

a partir da criação do curso Normal Superior e dos Institutos Superiores de 

Educação, determinados pelos artigos 61 e 62 da LDB/1996. Um exemplo 

desses impasses polêmicos é o Decreto 3276, de dezembro de 1999, que 

estabelece que "a formação em nível superior para a atuação multidisciplinar, 

destinada ao magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 

fundamental far-se-á exclusivamente em cursos normais superiores". O 
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conteúdo desse parágrafo foi contestado por órgãos representativos dos 

docentes, sendo alterado sete meses depois de sua promulgação, tendo a 

palavrada exclusivamente substituída por preferencialmente. 

Dez anos depois da publicação da LDBEN/96, ocorreu a promulgação de 

novas Diretrizes Curriculares Nacionais específicas ao curso de Pedagogia. 

Assim sendo, o curso foi definindo como lócus na formação dos professores da 

educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, já que até então, essa 

era uma finalidade que, mesmo sendo aceita por muitos, ainda merecia uma 

concepção legal mais clara e objetiva. A indefinição em relação aos propósitos 

dos cursos de formação de professores, revela claramente um cenário 

preocupante em relação à política de formação docente no país e, por 

consequência, a qualidade da educação que teremos.  

O Governo do Distrito Federal tem buscado investir na formação dos seus 

docentes. Através de constante mobilização da SEEDF com diversas parcerias, 

os professores possuem, em sua grande maioria, nível superior completo e 

especializações. A SEEDF investiu nos últimos anos em formação continuada, 

oferecendo assim oportunidades excelentes para que os profissionais da área 

se atualizassem e seguissem na busca pelo crescimento profissional, tendo em 

vista que, é através dessa formação que se compreende quem é 

verdadeiramente o aluno da educação infantil e todas as suas possibilidades. A 

formação do docente tem relação direta com a compreensão plena de quem é, 

na essência, esse aluno da educação infantil e de como ele pode participar do 

processo de Avaliação Institucional. 

 

 

1.3.2 O desafio da participação efetiva do aluno da Educação Infantil no Jardim 

de Infância 

 

Diante de todo exposto, a Avaliação Institucional na educação infantil, 

necessita ser construída pelos educadores que interagem com os alunos no dia 

a dia, pela comunidade escolar e principalmente pelas próprias crianças. É 

composta por instrumentos que buscam auxiliar a contextualizar o processo 

vivenciado no cotidiano, no caminho das aprendizagens, não fazendo uso de 

toda e qualquer forma de avaliação que compare ou venha medir o 
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desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos com objetivos meramente 

classificatórios e segregacionistas. 

A avaliação da educação infantil toma esse fenômeno sociocultural (“a 
educação nos primeiros cinco anos de vida em estabelecimentos 
próprios, com intencionalidade educacional, configurada num Projeto 
Político-Pedagógico ou numa proposta pedagógica”), visando 
responder se e quanto ele atende à sua finalidade, a seus objetivos e 
às diretrizes que definem sua identidade. Essa questão implica 
perguntar-se sobre quem o realiza, o espaço em que ele se realiza e 
suas relações com o meio sociocultural. Enquanto a primeira avaliação 
aceita uma dada educação e procura saber seus efeitos sobre as 
crianças, a segunda interroga a oferta que é feita às crianças, 
confrontando-a com parâmetros e indicadores de qualidade. 
(DIDONET, 2013, p.1) 
 
 

Nesse sentido, como já falado anteriormente, a Avaliação Institucional 

precisa ser pensada e praticada por um conjunto de profissionais que atuam 

efetivamente na escola de educação infantil. Diretamente no sistema de ensino 

(gestores, diretores, coordenadores pedagógicos e outros especialistas, 

professores e outros educadores da unidade), pelas famílias, pela comunidade, 

mas nunca se deve excluir o aluno desse processo, tendo em vista que ele é o 

principal interessado.   

Quando pensada dessa forma, essa avaliação possibilita meios que 

alavanquem profundas mudanças e permanentes melhorias nos aspectos 

físicos, pedagógicos e interpessoais do jardim de infância, através de uma 

consequente promoção de meios para que cada segmento possa enxergar o seu 

próprio contexto e daí retirar informações e tomar decisões. 

A Avaliação Institucional dentro da escola de educação infantil, com a 

participação dos alunos, elenca uma perspectiva formativa e qualitativa, tendo 

em vista que a mesma promove a valorização dos diferentes contextos nos quais 

os resultados foram produzidos, permitindo realizar uma comparação eficaz do 

que foi executado com o que estava planejado no período de tempo anterior, 

identificando os resultados que não foram previstos, os fatores que facilitaram 

ou até mesmo dificultaram a qualidade da educação ofertada. Nesse sentido, 

essa avaliação, ao conceder a possibilidade da escuta à voz do seu estudante, 

provoca uma constante reflexão fundamentada em dados, que 

consequentemente provocará mudanças, possibilitando assim, uma avaliação 

rica e produtiva do Projeto Político-Pedagógico. 
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Dar a voz necessária aos alunos de 4 e 5 anos, no que se refere a Avalição 

Institucional, nem sempre é uma tarefa fácil. É necessário que se promova meios 

para que os alunos se posicionem sobre vários aspectos relevantes da gestão, 

de modo espontâneo, singelo e natural. De acordo com a DCNEI: 

As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da 
Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a 
brincadeira e garantir experiências que: [...] incentivem a curiosidade, 
a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o 
conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social [...] 
(DISTRITO FEDERAL, 2014, p.26)  

 

É importante que se busque levar em consideração a criança em um 

contexto contemporâneo que recebe diariamente informações culturais, sociais 

e tecnológicas, uma vez que o mundo em que ela vive se transforma a todo o 

momento. Não se pode negar que essa criança é submetida a uma enorme 

quantidade de informações rotineiramente, dentro e fora do ambiente escolar, e 

que a mesma necessita ser provocada a expressar sua opinião pelos fatos que 

a cercam, assim sendo, estaremos contribuindo com a formação de uma 

sociedade crítica e participativa. A construção desta sociedade precisa ser 

baseada no respeito às crianças, na busca constante da valorização do 

protagonismo infantil, garantindo diversas maneiras de participação das 

mesmas, tanto no planejamento quanto na execução de ações que lhes 

envolvem. É importante lembrar que o aluno da educação infantil deve ser visto 

como um sujeito ativo da história e cultura.  

O Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil, ao 

retratar como a criança nessa etapa se expressa, torna claro que: 

A criança não deixa de lado a manipulação de objetos e a produção de 
trabalhos manuais, como modelagem e desenhos. Entretanto, os jogos 
e a representação simbólica, a brincadeira de papéis sociais são 
preponderantes nesse período, sendo fundamental a intervenção dos 
adultos na ampliação das experiências. Por ser criativa, comunicativa 
e competente, tanto quanto era quando bebê, a criança desenvolve-se 
consideravelmente, de modo a ampliar sua percepção do corpo, suas 
possibilidades motoras, seu conhecimento de mundo. Apresenta 
possibilidades de construir a noção de espaço e de tempo, sendo 
capaz de evocar sujeitos e objetos que lhe são ausentes. Verifica-se 
também a ampliação da linguagem oral e diferentes formas de 
expressão, entre elas o desenho, outros meios de comunicação e a 
construção de hipóteses sobre a leitura e escrita. (DISTRITO 
FEDERAL, 2014, p.28) 

 

Nesse sentido, cabe a escola explorar essa criatividade do aluno, fazendo 

uso dessas estratégias, tais como: desenhos, exploração das ideias fazendo uso 
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da linguagem oral, representações simbólicas, brincadeiras de papéis sociais e 

tantas outras que forem necessárias para que o protagonismo infantil na 

Avaliação Institucional seja recorrente.  Assim sendo teremos um resultado 

fidedigno daquilo que buscamos.  

 Cabe enfatizar que, para as crianças dessa fase, muitas vezes o desenho 

pode ser utilizado como uma linguagem para expressar seus sentimentos, uma 

vez que ela, na maioria das vezes, ainda não consegue expor por meio da fala 

ou linguagem escrita. Perondi (2001), nos revela que os desenhos das crianças 

podem ser inspirados por circunstâncias imprevisíveis, porém, com bastante 

frequência, esses desenhos têm relação com eventos próximos ou com 

circunstâncias similares às experiências já vividas. Nesse sentido, as crianças 

desenham o que lhes é importante na sua vivência familiar, escolar ou social. 

Daí a importância de se fazer uso dessa estratégia tão natural nessa fase para 

dar voz ao aluno na Avaliação Institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

CAPÍTULO II – METODOLOGIA  

 

 De acordo com Fonseca (2002), methodos significa organização, e logos, 

estudo sistemático, pesquisa, investigação; assim sendo, metodologia é, então, 

o estudo da organização, dos vários caminhos que podem ser percorridos para 

que se realize uma pesquisa ou estudo. Etimologicamente, metodologia significa 

o estudo dos caminhos, dos instrumentos utilizados para se realizar uma 

pesquisa científica.  

A pesquisa que ora se apresenta foi concebida através de uma 

abordagem qualitativa. Essa abordagem, segundo Bogdan e Biklen (1994) 

apresenta diversas características importantes, tais como: a fonte direta dos 

dados, sendo seu ambiente natural e o investigador o principal instrumento; 

apresenta linguagem descritiva, uma vez que as informações podem ser 

recolhidas como palavras, imagens ou até mesmo números. A análise dos dados 

busca ser de forma indutiva.  

Cabe rememorar que a pesquisa teve como objetivo geral investigar em 

que medida o aluno do Jardim de Infância participa na Avaliação Institucional. 

Se torna ainda, para a pesquisa, importante investigar a concepção dos docentes 

acerca dessa avaliação, bem como os fatores facilitadores ou não para a 

participação dos alunos. O estudo aconteceu em uma escola de Educação 

Infantil em Brasília, que ao longo desta pesquisa foi retratada como o Jardim de 

Infância. A escola atende cerca de 150 (cento e cinquenta) alunos de 4 (quatro) 

e 5 (cinco) anos, com 4 (quatro) turmas no período matutino e 4 (quatro) turmas 

no período vespertino, sendo também uma escola que oferece atendimento 

inclusivo a alunos que apresentam necessidades especiais.  Compõe o corpo 

docente do Jardim de Infância 8 professores regentes, 1 (um) coordenador 

pedagógico recém-chegado à Instituição e equipe gestora formada por diretora 

e vice-diretora. 

Segundo Ludke e André (1986), para que se realize uma pesquisa é 

preciso promover um confronto entre os dados, as evidências, as informações 

coletadas sobre determinado assunto e o conhecimento teórico acumulado a 

respeito dele. Portanto se trata da elaboração de uma porção do conhecimento. 

Esse conhecimento é tanto gerado pela curiosidade, inquietação, inteligência e 

atividade investigativa do pesquisador, quanto pela continuação do que foi 
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elaborado e sistematizado por pesquisadores que já abordaram o assunto em 

épocas anteriores. 

Como estratégias de pesquisa, foram utilizados o questionário e a análise 

documental.   

Segundo Gil, podemos definir questionário como 

 [...] a técnica de investigação composta por um número mais ou menos 
elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por 
objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 
expectativas, situações vivenciadas etc.” (1999, p.128) 
 

Assim sendo, cabe ao pesquisador aplicar o questionário a pessoas que 

propiciem determinado conhecimento. Segundo Almeida e Pinto (1995), as 

vantagens do questionário como instrumento de pesquisa são: a não exposição 

dos questionados sob influência do questionador, a garantia do anonimato das 

respostas, a possibilidade de que as pessoas respondam no momento que lhes 

pareça mais adequado e a possibilidade de atingir grande número de pessoas. 

Há dois tipos diferentes de questões: as de resposta aberta e as de 

resposta fechada. As de resposta aberta promovem a possibilidade ao inquirido 

de construir a resposta fazendo uso de suas próprias palavras. As questões de 

resposta fechada são aquelas nas quais o inquirido somente necessita marcar, 

entre as opções apresentadas, a que mais se adequa à sua própria opinião. Há 

ainda questionários que apresentam questões dos dois tipos, sendo assim tido 

como misto. 

Durante a pesquisa, foram utilizados 2 (dois) questionários (Apêndice A), 

um com 8 (oito) questões e o outro com 9 (nove) questões, sendo que todas 

eram abertas, possibilitando assim a análise das diferentes e livres opiniões dos 

participantes. Foi necessário a utilização de dois questionários, para que se 

compreendesse as concepções dos professores regentes e também da 

coordenadora pedagógica do Jardim de Infância.  

Foram estabelecidos objetivos para a formulação das questões presentes 

no referido questionário: - obter dados para a análise das características 

essenciais da participação do aluno na Avaliação Institucional do Jardim de 

Infância, ora contextualizado na Introdução dessa pesquisa.   

O questionário utilizado na pesquisa foi aplicado aos 8 (oito) professores 

regentes, o que representa 100% do quadro de regentes da instituição 

pesquisada e a 1 (um) coordenador pedagógico. Destes, 6 (seis) professores 
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regentes e o coordenador pedagógico possuem mais de 10 (dez) anos de 

experiência profissional e são servidores efetivos da SEEDF, com curso de 

graduação e especialização. Apenas 2 (dois) professores atuam sob regime de 

Contrato Temporário, ambos tendo menos de 1 (um) ano de experiência 

profissional. Cabe ressaltar que a equipe gestora não participou do questionário, 

tendo em vista que a diretora é a autora desse estudo e que a vice-diretora se 

encontrava em licença para tratamento da própria saúde no momento da 

aplicação do mesmo, que ocorreu no período que compreende o mês de outubro 

de 2015. 
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CAPÍTULO III – ANÁLISE DE DADOS 

 

A coleta dos dados foi realizada pela pesquisadora e participantes de 

modo tranquilo, com participações voluntárias, no próprio ambiente escolar 

apresentado nessa pesquisa. 

A princípio, os professores e o coordenador foram indagados, no 

questionário, sobre o seu conceito de Avaliação Institucional, sendo que 2 (dois) 

pesquisados não responderam à questão, revelando uma possível insegurança 

sobre o assunto. Os demais expuseram com propriedade suas ideias acerca do 

tema, deixando claro se tratar de uma avaliação importante para a melhoria do 

Jardim de Infância, e que deveria ser realizada por todos os segmentos, de forma 

rotineira para analisar questões pertinentes ao bom desenvolvimento da Escola, 

auxiliando assim a reconstrução do Projeto Político-Pedagógico.  

Segundo Gatti,  

Nem sempre os envolvidos com avaliações institucionais têm clara 
consciência desses aspectos como elementos fundamentais 
constitutivos de modelos avaliativos. Fica-se no descritivo-operacional, 
não se considera o aspecto de uma instituição orgânica de bem 
público, voltada para ações de ensino, de estudos ou de intervenções, 
destinadas à construção, reconstrução, difusão e ampliação de 
conhecimentos cujos efeitos socioculturais sejam, de alguma forma, 
relevantes para a constituição de uma sociedade mais equitativa. 
(2006, p.10) 

 

Quando questionados sobre a importância da realização da Avaliação 

Institucional no Jardim de Infância, 6 (seis) professores revelaram entender 

como extremamente importante essa realização, registrando que “a Avaliação 

Institucional é instrumento essencial se queremos realizar um trabalho de 

qualidade”(professora A), 2 (dois) julgaram como pouco importante e 1 (um) 

julgou desnecessário se realizar tal avaliação no Jardim de Infância. Tais 

respostas nos remetem a uma reflexão sobre a concepção de Avaliação 

Institucional dos 3 (três) profissionais que diminuíram a importância da mesma. 

Fernandes é bem claro em afirmar que: 

 Existe certo tabu em relação à Avaliação Institucional: é um assunto 
que muitos temem, alguns consideram difícil, outros acham que é 
politicamente proibido. Estas relações dificultam a construção de um 
processo avaliativo confiável, voltado para a qualidade do ensino, a 
recuperação da dignidade profissional do educador e a autonomia da 
escola. (2007, p.15) 
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 Deste modo, o autor elucida a importância da compreensão e 

desenvolvimento do momento de Avaliação Institucional por parte do docente.  

 Quanto à forma de desenvolvimento do processo de Avaliação 

Institucional no Jardim de Infância, os professores foram unânimes em afirmar 

que o mesmo se dá através de diversos instrumentos, como questionários aos 

pais, debates com os servidores, reunião com os docentes, reunião com os pais, 

disponibilização de e-mails para sugestões e levantamentos de questões com a 

comunidade, audiências públicas na escola.  Cabe ressaltar que, nesse 

momento, nenhum professor ou coordenador citou as estratégias realizadas 

para a participação dos estudantes na Avaliação Institucional. 

Em relação à participação no processo da Avaliação Institucional, 7 (sete) 

professores citaram que “há participação de todos os segmentos”, porém não 

detalharam esses segmentos para que se tornasse mais claro a nossa pesquisa. 

Um (1) professor registrou que há participação apenas dos professores e equipe 

gestora, e 1 (um) professor registrou que participam dessa avaliação apenas os 

professores. 

 8 (Oito) profissionais questionados afirmaram que participam da 

elaboração do planejamento da Avaliação Institucional do Jardim de Infância, 

através de reuniões sistemáticas no momento de coordenação, onde o tema é 

levado pela equipe gestora/pedagógica, contribuindo com ideias e sugestões 

para esse momento. 1 (um) professor relatou ter pouca participação no 

planejamento das ações, tendo em vista não “gostar de opinar sobre esse 

assunto pouco importante”.  

 Quando questionados sobre a participação do aluno na Avaliação 

Institucional, a grande parte dos professores (sete) afirmaram que os alunos 

pouco participam desse momento, 1 (um) afirmou que não há participação dos 

mesmos e 1(um) não respondeu à questão. O modo de participação dos alunos 

dados como resposta que se repetiu nos questionários, foram “através de 

desenhos” e/ou “através de conversas informais”. 3 (três) professores citaram, 

inclusive, que essa participação não se dá com maior expressividade devida a 

pouca idade dos alunos do Jardim de Infância, sendo que um entrevistado 

afirmou que “não vê forma de tornar a participação do aluno eficaz, uma vez que, 

esse aluno é muito pequeno ainda”. 
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 Cabe ressaltar que o coordenador pedagógico respondeu às mesmas 

questões que os professores foram submetidos, porém seu questionário 

apresentava uma questão a mais, que versava sobre o incentivo dele, como 

coordenador pedagógico, aos professores, no sentido da participação na 

Avaliação Institucional. O coordenador afirmou ter pouca experiência e pouco 

tempo na função (dois meses) não tendo, por esse motivo, subsídios para 

realizar o incentivo aos colegas de forma adequada. 

 Em relação ao professor considerar importante a participação do aluno do 

Jardim de Infância na Avaliação Institucional, 2 (dois) professores afirmaram 

pouco importante essa participação devido à pouca idade das crianças, 4 

(quatro) professores julgaram ser relevante que os alunos participem mais desse 

processo, porém afirmaram que tal participação envolve grande esforço por 

parte do professor e 3 (três) professores julgaram extremamente importante que 

se inclua a participação efetiva desse aluno, tendo em vista serem eles o foco 

do trabalho pedagógico; 

 Quando provocados, pelo questionário, a proporem sugestões de 

estratégias para que os alunos participassem da Avaliação Institucional, apenas 

2 (dois) professores não opinaram. Os demais sugeriram que “se promova 

espaços e momentos de reflexão para os alunos na acolhida da escola”, que “se 

crie um mural permanente onde o aluno possa colocar um desenho do que 

gostou ou não gostou na escola naquele dia ou quando julgar pertinente”, que 

“provoquem os alunos a registrarem, através de desenhos, os aspectos a serem 

melhorados na escola, bem como os aspectos positivos”, que se “criem 

plaquinhas com rostinhos felizes ou tristes e que provoquem os alunos a 

espalharem pela escola os rostinhos, demarcando aquilo que eles mais gostam 

ou não gostam”, que se “realize votação semanal sobre o lanche que eles mais 

gostam e menos gostam, bem como sobre outros aspectos que se julgarem 

relevantes”, que “os alunos registrem, através de desenhos, a escola que eles 

desejam”.  

Como citado anteriormente, a Análise Documental também foi utilizada na 

pesquisa ora apresentada. Segundo Ludke e Andre (1986) a Análise Documental 

é uma técnica valiosa de abordagem de dados, quer complementando 

informações conseguidas por outras técnicas e estratégias, quer revelando 

aspectos novos de um tema ou problema. Nesse sentido, a análise de 
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documentos geralmente é usada de acordo com duas perspectivas: 

complementar a informação obtida por outros métodos, ansiando o encontro de 

informações úteis para o objeto em estudo; ser o método central de pesquisa, ou 

ainda exclusivo, de um projeto e, assim sendo, os documentos são alvo de 

análise por si próprios (BELL, 1993). 

É importante analisar o que, de fato, pode ser considerado documento 

para fins de uma pesquisa. Segundo Cervo e Bervian (1983, p.79), documento 

é “toda base de conhecimento fixado materialmente e suscetível de ser utilizado 

para consulta ou estudo”. Nesse sentido, podemos considerar como documento 

toda fonte de informação que ensina ou que seja um exemplo ou prova, podendo 

ou não ser escrita.  

Ao se fazer uso da Análise Documental em uma pesquisa, é importante 

salientar três conceitos: dado, documento e análise: 

Dado – capaz de suportar uma informação sobre um contexto real, implica 

elaboração conceitual dessa informação bem como no modo de expressá-la que 

possibilite a sua conservação e comunicação (FLORES, 1994).  

Documento – é a impressão que foi deixada em um objeto físico través da 

ação direta de um ser humano, podendo ser fotografias, filmes, dispositivos, 

impressa (a forma mais comum), entre outras (BELL, 1993). 

 Análise – de modo geral, em investigação, consiste na detecção de 

unidades de significado em um texto e no estudo de relações entre elas e em 

relação ao todo (FLORES, 1994) 

Os documentos analisados nesta investigação foram o Projeto Político-

Pedagógico e o Livro de Registro de Atas da escola onde se realizou a pesquisa. 

O eixo da análise desses documentos pautou-se de modo a verificar a proposta 

da participação do aluno na Avaliação da Instituição conforme roteiro disposto 

no Apêndice B. Ressalta-se que a investigação no Livro Ata se justifica na busca 

da análise dos registros dessa participação por parte dos alunos nas Avaliações 

Institucionais dos últimos 2 (dois) anos. 

O Projeto Político-Pedagógico é o documento que orienta as ações da 

escola. Nele a avaliação e as demais ações pedagógicas são devidamente 

referendadas por todos que participam do contexto. É, portanto, indispensável 

para compreender os objetivos dessa pesquisa, que se faça uma análise desse 

documento. No Jardim de Infância pesquisado, a reconstrução desse documento 
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se deu em 2014. O mesmo foi disponibilizado, pela equipe gestora, para os 

docentes da escola em arquivo digital e para consulta pública no site da SEEDF. 

Além disso, há uma versão impressa disponível na Sala dos Professores do 

Jardim de Infância.  

O Projeto Político-Pedagógico do Jardim de Infância pesquisado, 

apresenta bastante produção dos alunos, ora com desenhos que retratam a 

percepção do aluno a respeito da escola, ora com desenhos avaliativos sobre 

aspectos positivos e negativos. Porém, embora o documento analisado traga 

essa estratégia importante, apenas um parágrafo foi reservado para se abordar 

o tema da Avaliação Institucional.  

A avaliação do trabalho da escola ou sua Avaliação Institucional é 
interna e permanente. Ela deve ocorrer com envolvimento de todos os 
segmentos: mães/pais, estudantes, gestores, professores e demais 
profissionais da educação. Existem diversos momentos propícios para 
a Avaliação Institucional que devem ocorrer durante todo o ano letivo, 
como nos dias da avaliação pedagógica previstos em calendário 
escolar, coordenações coletivas, conselhos de classe, reuniões de 
pais/mães, reuniões da assembleia escolar e diversas outras reuniões. 
Esses não podem ser momentos estanques de autoavaliação, mas, 
sim, propiciadores de discussão e reflexão coletiva. (PROJETO 
POLÍTICO-PEDAGÓGICO DA INSTITUIÇÃO PESQUISADA, p.41, 
2014) 

 

 Embora seja uma breve abordagem sobre o assunto, a concepção 

apresentada no documento revela consonância com a pesquisa aqui 

apresentada. Porém, cabe analisar que o documento não dá nenhum tipo de 

destaque à participação do aluno nessa avaliação, embora cite-o como 

participante. O documento também não elenca nenhuma sugestão de como se 

dará essa participação do aluno, não oferecendo sugestões de estratégias sobre 

a ação desejada.  

 Como elemento de Análise Documental, também foi pesquisado o Livro 

Ata da Instituição, onde são registradas as reuniões de planejamento das ações 

da escola. Não havia na Instituição um livro específico para o registro de 

planejamentos das Avaliações Institucionais, mas sim um livro onde se é 

registrado as principais reuniões e eventos. O livro pesquisado contém os 

registros dos anos 2014 e 2015. Não foram encontrados registros em 

abundância que contemplassem os objetivos da pesquisa apresentada. Porém, 

4 (quatro) registros apontavam para reuniões de planejamento onde a equipe 

gestora colocou a proximidade de uma Avaliação Institucional em pauta e 
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solicitava sugestões do grupo para envolver todos os segmentos. Em nenhuma 

ata havia referências sobre a participação de alunos na Avaliação Institucional.   

O fato de não haver nenhum registro sobre sugestões para a promoção 

da participação do aluno chamou a atenção do pesquisador, pois corrobora a 

ideia da pouca importância que é dada nesse sentido. 

 Ao analisar as informações dadas pelos professores e coordenador sobre 

a importância da participação do aluno na Avaliação Institucional, percebemos 

que, a grande maioria dos envolvidos julgam ter importância tal envolvimento do 

discente nessa avaliação, porém os dados coletados nos registros de reuniões 

contidos no Livro Ata não apresentam consonância com tais afirmações, pois 

não trazem o registro do planejamento de ações que busquem promover esse 

envolvimento.  

 Nota-se também que o Projeto Político-Pedagógico da Instituição 

pesquisada, dedicou pouco espaço para o tema. Se desejamos promover a 

participação do aluno na Avaliação Institucional, e se desejamos que essa 

participação seja efetiva, o PPP deveria ser um excelente subsídio para isso, no 

sentido de mostrar essa importância e de propor meios para que isso aconteça, 

porém não foi isso o que se observou na pesquisa ora apresentada.  

 Importa compreender que, para que a participação do aluno da educação 

infantil na Avaliação Institucional seja de fato efetiva, é necessário planejamento, 

envolvimento e disposição de gestores e professores, no sentido de se apropriar 

dessa importância e promover essa participação, fazendo uso de recursos 

pedagógicos facilitadores.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Avaliação Institucional se constitui em um vital instrumento que em 

muito contribui para a constante reconstrução do Projeto Político-Pedagógico.  

De acordo com Ribeiro (2000, p.15), “A avaliação é um instrumento fundamental 

para todo organismo social que busque desenvolvimento e qualidade”. O 

propósito da Avaliação Institucional deve ser, portanto, o de se alcançar a 

qualidade educacional tão almejada. 

As reflexões apresentadas nesta pesquisa tiveram como questão central 

a participação do aluno na Avaliação Institucional em um Jardim de Infância.  

Objetivou analisar também as ideias que os professores trazem consigo acerca 

desse tema e os possíveis entraves que ocorrem em torno dessa avaliação. 

Como educadora/pesquisadora, compreendo que a formação do docente 

é fundamental para que, por um lado, se perceba a importância da avaliação 

institucional para a concretização dos fins educacionais; e, por outro, se 

sensibilize para o reconhecimento da importância do envolvimento do aluno 

nesse processo. Deve-se insistir e investir na formação continuada, fazendo uso 

de tempos e espaços para a reflexão constante do papel do professor nesse 

processo.  

Durante a análise dos questionários foi possível inferir que alguns 

professores da escola pesquisada, apresentaram pouco domínio sobre um tema 

tão importante no contexto educacional quanto a Avaliação Institucional, e que 

alguns, ainda que minoria, julgam ser desnecessária a participação do aluno 

nesse contexto. A formação do docente se constitui como um forte aliado no 

sentido de se enxergar o aluno de modo que o mesmo tenha voz e vez no 

processo de Avalição Institucional. Através do estudo teórico sobre o assunto é 

possível perceber o quão válido e possível é conceder essa autonomia às 

crianças, no sentido que as mesmas expressem suas opiniões e anseios sobre 

o contexto educacional em que estão inseridas. 

 Quanto ao primeiro documento pesquisado, o PPP da Instituição, resta a 

convicção de que o mesmo pouco aborda sobre a participação do aluno nessa 

Avaliação. Uma vez que o PPP deve estar em constante revisão por parte de 

todos os segmentos, a pesquisadora sugere que se justifique, nesse documento, 
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a importância dessa participação efetiva do aluno, propondo alternativas viáveis 

para que isso aconteça de forma lúdica e positiva.  

Em relação aos registros do Livro Ata, conclui-se que o mesmo retrata 

bem a realidade da escola pesquisada, não trazendo nenhum destaque à 

participação do aluno, ou trazendo qualquer informação que nos leve a concluir 

que exista uma preocupação por parte dos professores sobre o tema. 

Considerando, portanto, os fundamentos teóricos trazidos até aqui, as 

análises dos dados obtidos pela pesquisa sugerem que a participação dos 

alunos do Jardim de Infância pesquisado, na Avaliação Institucional, não tem 

sido valorizada. O fator inibidor dessa participação, apontado por alguns 

pesquisados, se embasa na pouca idade dos alunos. Porém o referencial teórico 

da pesquisa ora apresentada sustenta que, embora seja esse aluno uma criança 

pequena, o mesmo é capaz sim de se expressar com propriedade, desde que 

corretamente estimulado para isso. Essa participação pode se dar, entre outras 

formas, por meio de desenhos, que se constitui, nessa idade, forte aliado para 

que a criança se expresse de forma espontânea. É necessário que haja 

sensibilidade por parte do docente para que a “leitura” desse desenho possa 

ocorrer de forma eficiente, dando assim oportunidade ao aluno de se expressar 

no contexto da Avaliação Institucional. Visando portanto, que essa participação 

seja, de fato, efetiva, é necessário que se repense a metodologia utilizada para 

que propicie momentos que envolva toda comunidade escolar, incluindo os 

alunos, respeitando as suas formas de expressão e valorização de suas 

capacidades críticas frente aos mais diversos enfrentamentos.  

Por fim agradeço à SEEDF e à Universidade de Brasília (UnB) por me 

ofertarem essa oportunidade ímpar de debruçar-me sobre um assunto ainda 

pouco explorado. Fica em mim, como pesquisadora, a certeza de que essa 

pesquisa não se conclui aqui, mas muito ainda haverá, na sequência, que 

ampare a escola a assegurar ao aluno de educação infantil uma participação 

plena, efetiva e desejada na Avaliação Institucional. 
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APÊNDICE A - Questionários Aplicados 

 

 

Universidade de Brasília - UnB 
Curso de Especialização em Coordenação Pedagógica 
Professora Formadora: Edileuza Fernandes da Silva               
Professora Tutora: Maria Susley Pereira 
Cursista: Eziélma Alves dos Santos Souza 
 

Prezado (a) Coordenador (a) Pedagógico (a), este questionário faz parte de pesquisa realizada para obtenção do 

título de especialista em Coordenação Pedagógica pela Universidade de Brasília. O objetivo da pesquisa é 

compreender em que medida os alunos da educação infantil participam na Avaliação Institucional de um Jardim de 

Infância na perspectiva da gestão democrática? 

Suas respostas são confidenciais e serão mantidas em absoluto sigilo, preservando sua identidade. 

 

1. Para você, o que é avaliação institucional? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. Você julga importante a realização da Avaliação Institucional no Jardim de Infância? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3. Como ocorre a Avaliação Institucional nesse Jardim de Infância? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4. Quem participa da avaliação institucional desse Jardim de Infância?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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5. Você participa da elaboração da Avaliação Institucional? Se sim, como é sua 
participação? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

6. E os alunos? Há participação deles na avaliação institucional? Se sim, como é essa 
participação? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

7. Você considera que o aluno da educação infantil pode/deve participar da avaliação 
institucional de sua escola? Por quê? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

8. Quais seriam as melhores estratégias, na sua opinião, para envolver o aluno de 

educação na avaliação institucional? 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 OBRIGADA! 
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Universidade de Brasília - UnB 
Curso de Especialização em Coordenação Pedagógica 
Professora Formadora: Edileuza Fernandes da Silva               
Professora Tutora: Maria Susley Pereira 
Cursista: Eziélma Alves dos Santos Souza 
 

Prezado (a) Coordenador (a) Pedagógico (a), este questionário faz parte de pesquisa realizada para obtenção 

do título de especialista em Coordenação Pedagógica pela Universidade de Brasília. O objetivo da pesquisa é 

compreender em que medida os alunos da educação infantil participam na Avaliação Institucional de um Jardim de 

Infância na perspectiva da gestão democrática? 

Suas respostas são confidenciais e serão mantidas em absoluto sigilo, preservando sua identidade. 

 

1. Para você, o que é avaliação institucional? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. Você julga importante a realização da Avaliação Institucional no Jardim de Infância? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3. Como ocorre a Avaliação Institucional nesse Jardim de Infância? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4. Quem participa da avaliação institucional desse Jardim de Infância?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5. Você participa da elaboração da Avaliação Institucional? Se sim, como é sua 
participação? 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6. Você incentiva os professores a participarem da Avaliação Institucional? Se sim, de 

que maneira? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

7. E os alunos? Há participação deles na avaliação institucional? Se sim, como é essa 
participação? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

8. Você considera que o aluno da educação infantil pode/deve participar da avaliação 
institucional de sua escola? Por quê? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

9. Quais seriam as melhores estratégias, na sua opinião, para envolver o aluno de 

educação infantil na avaliação institucional? 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

OBRIGADA!!! 
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Apêndice B -  Eixos para a análise documental 

 

 

 

 

 

Documentos Eixos Norteadores 

PPP – Projeto Político Pedagógico Verificar a proposta da participação do 

aluno na Avaliação Institucional; 

Livro Ata de Registro de Reuniões Verificar o possível registro da 
participação dos alunos na Avaliação 
Institucional; 
Encontrar sugestões e/ou propostas 
que visem facilitar a participação do 
aluno do Jardim de Infância 
pesquisado na Avaliação Institucional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


