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A V A L I A Ç Ã O  I N S T I T U C I O N A L  

 

Com significativa participação de 182 pais, a Avaliação 
Institucional mostrou um alto grau de satisfação das 
famílias com a escola. Naturalmente, sempre é possível 
melhorar, e por isso o colégio procura permanente-
mente por aspectos a serem aperfeiçoados e isso é o 
que mobiliza e entusiasma a equipe diretiva.  

Nesta avaliação institucional com os pais, foram gera-
das 91 notas de zero a dez, nos diversos quesitos. Des-
tas notas, 71 foram iguais ou superiores a 8,0, o que 
confirma um nível de excelência na organização da es-
cola, se observarmos os parâmetros da pesquisa na 
escala abaixo:   

Essas pesquisas são aplicadas ainda no 1º semestre 
para que, de agosto a dezembro, a equipe diretiva pos-
sa introduzir alguma correção ou melhoria na rotina e 
organização do colégio.  

 

A V A L I A Ç Ã O  D A  I N S T I T U I Ç Ã O  P E L O S  P A I S  

NÍVEIS 
GRAU DE             

SATISFAÇÃO 

 
7,0 a 7,9 

Satisfação impor-

tante 

5,0 a 5,9 
Alto grau de insa-

tisfação 

 
8,0  a  8,9 

Alto grau de satis-

fação 

6,0 a 6,9 
Insatisfação im-

portante 

 
9,0 a 10,0 

Satisfação acima 

das expectativas 

morado no Ciclo de Melhoramento Contínuo de 
seus serviços.  

Mais uma vez, foram aplicadas: 

 Avaliação Institucional pelos pais 

 Avaliação Institucional pelos alunos 

 Avaliação de Desempenho Profissional dos 
professores pelos alunos 

 Avaliação do Clima Organizacional pelos pro-
fessores 

 

A equipe diretiva inicia o mês de agosto atenta à 
organização das atividades do 2o semestre e já pla-
nejando o ano de 2017. Além de indicar melhorias 
para os próximos meses (agosto a dezembro), as 
pesquisas realizadas constituem um instrumento 
de gestão para orientar algumas definições para o 
próximo ano.  

Desde 2009, o COLÉGIO FRANCISCANO AVE MARIA 
realiza as pesquisas de satisfação com pais, alunos 
e professores, pois, o que é medido pode ser apri-



FUNDAMENTAL II  

Pontos mais fortes na avaliação 
dos serviços do colégio  

1. Ensino de qualidade (8,84) 

2. Qualidade do material didático 

(8,77) 

3. Segurança na escola (8,75) 

4. A contribuição da escola para a 

boa formação dos alunos (8,54) 

5. A clareza das regras na orienta-

ção do comportamento dos alu-

nos (8,26) 

Na avaliação dos alunos, a qualidade de 
ensino se desponta como diferencial, 
entre os cinco itens mais bem avalia-
dos, tanto no Fund II (8,84) como no E. 
Médio (8,0). 

No Ensino Fundamental II, de maneira 
especial, houve um crescimento muito 
significativo nos indicadores da qualida-
de da escola, na comparação com 2015.  
Os alunos apontaram maior satisfação, 
de 2015 para 2016, em 13 dos 15 itens 
avaliados. O maior crescimento se deu 
na pergunta sobre o “orgulho de estu-
dar neste colégio”, o ponto mais desta-
cado pelos alunos deste segmento. 

Pergunta 16 

Página 2 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PELOS ALUNOS  

10,5% 

                       MATERIAL DIDÁTICO  -  SISTEMA ARI DE SÁ 
                                           “Estamos muito satisfeitos com a didática do material do Sistema  Ari  de  Sá.   Percebemos 

                                            que é um material atualizado, com linguagem clara e objetiva.  A  organização  dos  temas  

                                            abordados é feita de maneira tão eficiente que possibilita ao aluno não só realizar as ativi-  

                                            dades propostas com autonomia, mas também despertar seu interesse pelos estudos”. 

                                                   Angélica Bergantin D'Ottaviano (mãe do Leonardo Bergantin D'Ottaviano - 4º ano B) 
 

 

                                                 “O material apresenta ótima qualidade na produção gráfica, o design dos livros é criatI- 

                                               vo, os desenhos são bem escolhidos e coloridos, bem diagramado, capa dura  e  de  fácil 

                                            manipulação.  Conteúdo bem elaborado,  apresenta  boa  sequência  lógica,  os  exercícios 

                                         são totalmente pertinentes, e o melhor: ao final de cada unidade aquele resumo sensacio-

nal. (...) Os textos são bem atuais e, embora alguns são mais complexos, com a mediação do adulto, eles permitem 

a transferência de conceitos e estimulam o aluno a buscar respostas.  Até o momento muito satisfeita com a mu-

dança de material. Valeu a troca e valeu a escolha”!   Gisleine Darzan Lupi (mãe da Ana Clara Lupi Camargo - 4º ano B) 
 

 

“O novo material, em nossa opinião, desperta nas crianças um grande interesse pelo conhecimento. Conteúdos 

bem distribuídos e logicamente interligados, aliados a um visual e linguagem adequados e atraentes fazem com 

que as crianças se interessem cada vez mais pelo saber, além de proporcionar aos pais um instrumento eficaz para 

acompanhamento da aplicação do conteúdo no decorrer do ano letivo. Os pontos que mais nos chamaram a aten-

ção foram: a organização dos conteúdos, a complementação interdisciplinar, a linguagem adequada à faixa etária 

dos alunos e a inserção de elementos artísticos como pinturas, poemas, entre outros.  Ao Sistema Ari de Sá, orga-

nizadores do material, e ao Colégio Ave Maria nossos parabéns”!   Luciana e Fernando Cristofoletti (pais da Letícia 

Cristofoletti – 3º ano C) 
 

 

“Tenho comigo que o Colégio Ave Maria acertou na troca do material escolar, optando pelo Sistema Ari de Sá 

( SAS) , muito embora, num primeiro momento, tenha me “assustado” com a quantidade de matéria e estudos 

diários.  O material (...) possibilita o desenvolvimento, de uma forma incentivadora, do raciocínio lógico, da análise 

crítica de situações, do estímulo à leitura, sem , contudo, fazer com que a criança deixe de ser criança! Parabenizo 

a coordenação pela escolha do material, tenho certeza que será um diferencial na vida das crian-

ças,  principalmente na preparação para o futuro de cada um”.     Paula Inês Piratininga Pinto (mãe da Isabelle Pinto de 

Souza - 4º ano A) 
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Em tempos de grandes eventos esportivos no Brasil, corre num circuito paralelo competições que mobilizam cada 
vez mais participantes: as olimpíadas de conhecimento.  Essas competições trazem benefícios aos alunos na medida 
em que eles sentem desafiados e acabam estimulados para o estudo. A competição faz parte da nossa vida e não é 
necessariamente ruim, podendo ser muito útil para incentivar áreas ainda pouco valorizadas na educação básica 
brasileira, como a matemática.   

Essas competições desenvolvem valores como a colaboração e o trabalho em grupo, evitando que o foco seja ape-
nas a competitividade , pois, cada vez  mais, os alunos se organizam para se prepararem juntos e para celebrar as 
conquistas de cada um. Muitas vezes, grandes amizades são construídas por meio destas atividades.  

No dia 14 de maio, um sábado, alunos dos 9ºs anos e das 1ªs e 2ªs séries do EM do AVE MARIA participaram das 
Olimpíadas do SAS. Eles puderam optar por participar da Olimpíada de Biologia, Física, Química ou Matemática. 

Num sábado pela manhã (04/06), tempo chuvoso, e o colégio 
Ave Maria lotado de alunos (90,6% de presença) para realizar a 
1ª Avaliação Acadêmica Sistemática. Com o envolvimento do 
corpo docente e dos alunos, em busca de uma educação que 
supere todas as expectativas, ficou claro o envolvimento de 
todos, alunos e família.  

1ª Avaliação Acadêmica Sistemática  -  SAS 

Os alunos Lucas Seixas, Andressa Aguiar e Ga-
briel Zanetti foram classificados na OMU 
(Olimpíada de Matemática da Unicamp). Na 
foto, eles aparecem com a Profª Ana Paula. 

DESTAQUES 

Giovana Lunardelli     Rafael Amaral   Carolina Toniolo        Giovana Lunardelli     Rafael Amaral   Carolina Toniolo          

                  Matemática                     Física                    QuímicaMatemática                     Física                    Química   

OLIMPÍADAS SAS                     OLIMPÍADAS SAS                     
Destaques  do Ave MariaDestaques  do Ave Maria   

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE                    
MATEMÁTICA  

        Leonardo             Lucas Leonardo             Lucas   

          Tedesco               Silva Tedesco               Silva   

    Aprovados para a 2ª fase  

 Bianca Ramos       Beatriz Girardi  Bianca Ramos       Beatriz Girardi    

A aluna Bianca foi destaque 
do Ave Maria na Olimpíada 
de Biologia do SAS. E ambas, 
Bianca e Beatriz,  foram clas-
sificadas no concurso de Re-
dação EPTV com o tema "O 
Brasil que eu vou ajudar a 
construir". 

1ª SÉRIE EM 

1º lugar: Renan D´Avila Costa 

2º lugar: Victória R. Neves 

3º lugar: Beatriz M. Moura 
 

2ª SÉRIE EM 

1º lugar: Gabriel P. Zanetti 

2º lugar: Murillo F. Sonati 

3º lugar: Isabela T. Lopes 

 

 

3ª SÉRIE EM -   SAS ENEM 

1º lugar: Gabriel Ferreira 

2º lugar: Vinicius L. Batista 

3º lugar: Heloisa P. Pontel 

 

3ª SÉRIE EM -  SAS FUVEST 

1º lugar: Gabriel Ferreira 

2º lugar: Flávia dos Santos 

3º lugar: Fernanda Suetake 

 
 

O aluno Gabriel Ferreira obte-

ve o melhor resultado da 3ª 

série do EM, no Ave Maria. 

Júlia Vacari, do EM, 

participou da Olim-

píada de Química 

6ºs ANOS 

1º lugar: Lucas Leitão 

2º lugar: Maria Ed. Moreira 

3º lugar: Ana Luisa Santos  

8ºs ANOS 

1º lugar: Gabriela Souza 

2º lugar: Guilherme Gumier 

3º lugar: Ana Clara Pires  

7ºs ANOS 

1º lugar: Lucas Ed. Silva 

2º lugar: Guilherme Nadalete 

3º lugar: Leonardo Tedesco  

9ºs ANOS 

1º lugar: Bianca Ramos  

2º lugar: Giovana Lunardelli 

3º lugar: Fernando Costa  



N O V O  P A R Q U E  I N F A N T I L   

C O N T R I B U I Ç Õ E S  D A S  N E U R O C I Ê N C I A S  P A R A  A  E D U C A Ç Ã O   
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É crescente o número de estudos e iniciativas nacionais e internacionais que visam estabelecer uma ponte entre as 

neurociências e a educação. Por isso, as professoras do Infantil e Fundamental I do Ave Maria participaram de um 

curso sobre a contribuição das neurociências para a prática pedagógica. Durante os quatro encontros foram abor-

dados os temas “bases neuropsicológicas da aprendizagem, transtornos do neurodesenvolvimento e práticas edu-

cacionais baseadas nas neurociências”.   

O curso foi ministrado pelo Prof. Dr. Ricardo Franco de Lima, psicólogo, especialista em neuropsicologia (CFP), mes-

tre e doutor em Ciências Médicas (FCM - UNICAMP) e com aprimoramento em psicologia clínica em neurologia in-

fantil (UNICAMP). É membro do Laboratório de Pesquisa em Distúrbios de Aprendizagem e Transtornos da Atenção.  

P A L E S T R A  S O B R E  
E D U C A Ç Ã O   

Na noite do dia  04/08, os professores participa-

ram da palestra “Pós-Modernidade e Educação”, 

refletindo sobre o impacto da tecnologia e da 

“liquidez” dos valores nas relações sociais no Sé-

culo XXI.  O palestrante convidado foi o Profº Ms. 

Gustavo Aguiar (na foto, ao centro), ex aluno do 

Ave Maria nos anos 90. Formado pela Unicamp 

em História, está iniciando o seu doutorado na 

área da Educação.  

O parque é um espaço privilegiado de interação social, de 
“fazer de conta” e, principalmente, como possibilidade de de-
senvolvimento psicomotor, afetivo e cognitivo. Por isso, foram 
considerados pressupostos teóricos de psicomotricidade e 
neurociência aplicadas à educação para a escolha dos novos 
brinquedos e reformulação dos seus espaços.  


