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Para a análise dos dados da avaliação institucional do 
Colégio Ave Maria, é importante considerar a seguinte 
grade, com os parâmetros para leitura dos resultados.  

 

Em dois quesitos, a escola mostrou um relevante cres-
cimento e que merecem destaque especial. Ressalte-se 
que, quando se atinge altos níveis de satisfação, a sua 
manutenção é o maior desafio; o crescimento é indica-

tivo de êxito da ges-
tão. Por fim, o cres-
cimento na comuni-
cação provoca tam-
bém, e automatica-
mente, o melhora-
mento da organiza-
ção do colégio.  

Qualidade de ensino 

Outro fator que merece destaque pelo seu me-
lhoramento contínuo é a qualidade de ensino, 
talvez o atributo mais importante para a grande 
maioria dos pais e alunos.  

Naturalmente, sempre é possível melhorar, neste 
em outros aspectos, e isso mobiliza e entusiasma 
a equipe diretiva, que usa os resultados das pes-
quisas para estabelecer suas prioridades e plane-
jar o ano seguinte. O Colégio Ave Maria não tem 
a pretensão de passar uma imagem de escola per-
feita (ela não existe), mas de uma escola em per-
manente crescimento. Isso é possível e uma reali-
dade em nossa escola.  

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 

Além de indicar melhorias para os próximos me-
ses (agosto a dezembro), as pesquisas realizadas 
constituem um instrumento de gestão para orien-
tar algumas definições para o ano de 2019.  

 

 

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-
morado no Ciclo de Melhoramento Contínuo de 
seus serviços.  

Mais uma vez, foram realizadas: 

 Avaliação Institucional pelos pais 

 Avaliação Institucional pelos alunos 

 Avaliação de Desempenho Profissional dos pro-
fessores, com a contribuição dos alunos 

 Avaliação do Clima Organizacional pelos profes-
sores 

 

Satisfação dos pais com a 

comunicação da escola. 



Ao longo do ano, foram programadas várias atividades 

visando preparar e integrar os alunos do 5º ano às vivên-

cias tão esperadas do Ensino Fundamental 2. Uma das 

atividades, neste processo, são os encontros com a Coor-

denação Pedagógica e professores para diálogo sobre 

puberdade, desenvolvimento de autonomia e responsa-

bilidade. 

O dia 11 de setembro foi reservado para um evento im-
portante na preparação desta transição. O Colégio pro-
moveu dois momentos especialmente voltados para os 
alunos do 5º ano do Ensino Fundamental e suas famílias.  

 

Para os alunos 

Ao longo da manhã, os alunos participaram de 
diversas atividades:    

 Uma palestra focada no tema Puberdade e 
Sexualidade, com Antonieta Mazon, pedago-
ga e especialista em sexualidade humana, 
com espaço para perguntas e esclarecimen-
to de dúvidas;   

 Um encontro com a Wania Polito, coordena-
dora Pedagógica do Ensino Fundamental2; 

 Uma aula com os professores de Espanhol e 
Filosofia, aproximando-se de disciplinas que 
serão inéditas em suas vidas acadêmicas, na 
etapa seguinte. 

Para os pais 

No final do dia, os pais tiveram também um primeiro contato com coordenadora do Fundamental 2 e a 
explicitação da proposta deste segmento, bem como com a Antonietta Mazon que apresentou às famílias 
informações sobre a fase de desenvolvimento pela qual passam os alunos do 5º ano.  

Além de oferecer sugestões sobre como abordar o tema sexualidade, a palestrante deixou bem clara a 
primazia e a importância da família na educação sexual dos seus filhos. A palestrante informou que o es-
tudo do sistema reprodutor é parte dos conteúdos do 5º ano e ressaltou que, mesmo que o professor se-
ja capaz de responder dúvidas apresentadas pelos alunos durante as aulas, os pais devem tomar a iniciati-
va de conversar com seus filhos e abrir um canal de constante diálogo sobre o assunto.  
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Há projetos que são sempre atuais: a Casa Ecológica é um deles! 
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No primeiro semestre de 2011, o Ave Maria inaugurou a Casa de 
Brinquedo Ecológica,  e serve,  ao mesmo tempo,  de espaço lúdico, 
sala de aula e laboratório, lugar de aprendizado e de diversão.  

O Cine Clube é atividade pedagógica e interdisciplinar para a reflexão dos alunos do Ensino Médio. No dia 
28 de junho, ocorreu a exibição de um dos episódios do seriado Black Mirror, uma ficção, em que as pes-
soas avaliam e são avaliadas o tempo todo por suas postagens e atitudes. É como se a quantidade de likes 
determinasse o status do indivíduo. A protagonista encara o processo com destrutiva obsessão por likes. 

Tal episódio apresenta uma distopia futurista sombria, na qual a humanidade convive com os benefícios e, 
sobretudo, os aspectos perversos da tecnologia – da qual se tornou refém.  

Tratou-se de uma aula prática de Física, Química e Matemática para os alunos do 9º ano e Ensino Médio, 
no dia 29 de junho, onde puderam ver na prática assuntos como a geometria da circunferência, modela-
gem matemática, análise dimensional, movimento uniforme, movimento uniformemente variado, acele-
ração centrípeta, força de atrito, energia cinética e queima de combustíveis, além de ser um momento 
de lazer e interação entre os alunos, professores e funcionários do Colégio Franciscano Ave Maria. 

Cine Clube 

Aula prática no kart 

A “casinha ECO”, como é 
carinhosamente conhecida 
pelos alunos, mostra que 
reduzir, reaproveitar e reci-
clar é o fundamento para a 
construção de um mundo 
sustentável. A proposta pe-
dagógica por trás da Casa 
ECO colabora continuamen-
te com a formação humana 
de nossos alunos. Cisterna 
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17 a 25 de agosto 

A propaganda                                     O voto                                      O resultado                                           

Parlamento Jovem 

Organizado pela Câmara  Municipal de Campinas, Parlamento Jovem é um projeto de formação política, que tem o 
objetivo de potencializar a atuação democrática e o protagonismo político dos jovens, através da participação no 
Poder Legislativo do município. 

O projeto ocorre em várias etapas, reflexões e discussões sobre diversos temas presentes na Constituição Federal, 
no próprio colégio, e participação nas atividades teóricas e práticas na Câmara Municipal. Para isso, cada colégio 
participante elege dois alunos - um jovem vereador e um suplente.  

Na nossa escola, eram nove candidatos, do 8º e 9º ano, tendo como eleitores todos os alunos do EFII que, durante 
uma semana, fizeram a campanha e expuseram os seus projetos. No dia 14/09, no período da manhã, ocorreu a 
eleição e foram escolhidos os nossos representantes para a Parlamento Jovem na Câmara Municipal. 

No dia 20/09, foi o primeiro encontro entre os eleitos  -  quatro serão de formação, um para a cerimonia de posse e 
diplomação dos jovens vereadores eleitos e outros quatro serão reuniões plenárias. No dia 06/11 ocorrerá a ceri-
mônia de encerramento. 


