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ASPECTOS POSITIVOS: ASPECTOS NEGATIVOS: SUGESTÕES:

Atividade de análise qualitativa da avaliação de julho/16

1º EIXO: PRÁTICA DOCENTE

Considerando as questões de 01 a 15 referentes a este eixo, solicitamos que avaliem a
pesquisa realizada com os educadores, discutindo no trio (agrupamento produtivo) e
preenchendo a planilha abaixo de acordo com os seguintes aspectos abaixo.

Solicitamos que sugiram possibilidades viáveis à realidade contextual da nossa
Unidade Escolar, considerando inclusive, quando possível, temáticas formativas a
serem trabalhadas em equipe, pois poderemos incorporá-las aos planos formativos e
planos de ação do nosso PPP (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO) em construção:



ASPECTOS POSITIVOS: ASPECTOS NEGATIVOS: SUGESTÕES:

Atividade de análise qualitativa da avaliação de julho/16

1º EIXO: PRÁTICA DOCENTE

Considerando as questões de 01 a 15 referentes a este eixo, solicitamos que avaliem a
pesquisa realizada com os educadores, discutindo no trio (agrupamento produtivo) e
preenchendo a planilha abaixo de acordo com os seguintes aspectos abaixo.

Solicitamos que sugiram possibilidades viáveis à realidade contextual da nossa
Unidade Escolar, considerando inclusive, quando possível, temáticas formativas a
serem trabalhadas em equipe, pois poderemos incorporá-las aos planos formativos e
planos de ação do nosso PPP (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO) em construção:



2º EIXO

GESTÃO ESCOLAR
Grupo 02:
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ASPECTOS POSITIVOS: ASPECTOS NEGATIVOS: SUGESTÕES:

Atividade de análise qualitativa da avaliação de julho/16

2º EIXO: GESTÃO ESCOLAR

Considerando as questões de 16 a 22 referentes a este eixo, solicitamos que avaliem a
pesquisa realizada com os educadores, discutindo no trio (agrupamento produtivo) e
preenchendo a planilha abaixo de acordo com os seguintes aspectos abaixo.

Solicitamos que sugiram possibilidades viáveis à realidade contextual da nossa
Unidade Escolar, considerando inclusive, quando possível, temáticas formativas a
serem trabalhadas em equipe, pois poderemos incorporá-las aos planos formativos e
planos de ação do nosso PPP (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO) em construção:



ASPECTOS POSITIVOS: ASPECTOS NEGATIVOS: SUGESTÕES:

Atividade de análise qualitativa da avaliação de julho/16

2º EIXO: GESTÃO ESCOLAR

Considerando as questões de 16 a 22 referentes a este eixo, solicitamos que avaliem a
pesquisa realizada com os educadores, discutindo no trio (agrupamento produtivo) e
preenchendo a planilha abaixo de acordo com os seguintes aspectos abaixo.

Solicitamos que sugiram possibilidades viáveis à realidade contextual da nossa
Unidade Escolar, considerando inclusive, quando possível, temáticas formativas a
serem trabalhadas em equipe, pois poderemos incorporá-las aos planos formativos e
planos de ação do nosso PPP (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO) em construção:



3º EIXO

ROTINA E ASPECTOS 
ORGANIZACIONAIS

Grupo 03:

Michela
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ASPECTOS POSITIVOS: ASPECTOS NEGATIVOS: SUGESTÕES:

Atividade de análise qualitativa da avaliação de julho/16

3º EIXO: ROTINA E ASPECTOS ORGANIZACIONAIS

Considerando as questões de 23 a 33 referentes a este eixo, solicitamos que avaliem a
pesquisa realizada com os educadores, discutindo no trio (agrupamento produtivo) e
preenchendo a planilha abaixo de acordo com os seguintes aspectos abaixo.

Solicitamos que sugiram possibilidades viáveis à realidade contextual da nossa
Unidade Escolar, considerando inclusive, quando possível, temáticas formativas a
serem trabalhadas em equipe, pois poderemos incorporá-las aos planos formativos e
planos de ação do nosso PPP (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO) em construção:



ASPECTOS POSITIVOS: ASPECTOS NEGATIVOS: SUGESTÕES:

Atividade de análise qualitativa da avaliação de julho/16

3º EIXO: ROTINA E ASPECTOS ORGANIZACIONAIS

Considerando as questões de 23 a 33 referentes a este eixo, solicitamos que avaliem a
pesquisa realizada com os educadores, discutindo no trio (agrupamento produtivo) e
preenchendo a planilha abaixo de acordo com os seguintes aspectos abaixo.

Solicitamos que sugiram possibilidades viáveis à realidade contextual da nossa
Unidade Escolar, considerando inclusive, quando possível, temáticas formativas a
serem trabalhadas em equipe, pois poderemos incorporá-las aos planos formativos e
planos de ação do nosso PPP (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO) em construção:


