Orientações para preenchimento da Avaliação Institucional

A Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina (Sed) lança neste ano de 2019, o
Projeto para Implantação de metodologia de Avaliação Institucional na Rede Pública
Estadual da Educação Básica.
O Objetivo é identificar áreas problemáticas ou carentes de adequado investimento
institucional, apontando os setores que requerem melhorias.
A Avaliação Institucional está ancorada em uma Dimensão: Ambiência, dela seguem 4
Eixos: Políticas Pedagógicas, Clima Organizacional, Infraestrutura e Política de Gestão.
Dos eixos são depreendidos indicadores que compõem a estrutura da avaliação aos
seus respondentes.
Será aplicada semestralmente para todas as escolas públicas estaduais e serão
respondidos por alunos, professores e equipe técnica administrativa das escolas.
Os alunos do ensino fundamental séries iniciais (1º ao 5º ano) serão orientados a
responderem o questionário juntamente com a família.
O resultado desta avaliação fornecerá indicadores que poderão subsidiar o
planejamento de ações nas escolas e de políticas públicas na oferta de um ensino de
qualidade no Estado de Santa Catarina.
O acesso ao questionário será:
1. ALUNOS: Nº da matrícula
2. PROFESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA: Nº do CPF
3. PAI OU RESPONSAVEL DE ALUNOS DO 1º ao 5º ano: Nº da matrícula do aluno e
CPF do Pai ou Responsável cadastrado na matrícula
O questionário está organizado em 16 questões, com opções de resposta na escala
likert.
Como acessar o sistema:
www.sed.sc.gov.br
Avaliação Institucional
1º Passo
- Clicar em umas das opções aluno, docente ou administrativo,
- digitar se for aluno o número da matrícula,
- para docente e administrativo o CPF,
- pais de alunos de 1º ao 5º ano matrícula do aluno e o CPF do Pai.
- Logo após clicar em CONFIRMAR

2º Passo
- Verificar se a matrícula ou CPF estão corretos, aparecerá o nome do respondente e
clicar CONFIRMAR.

3º Passo
Conferir o nome da escola se está correto /clicar na lateral direita em AVALIAR.
Obs. O aluno e docente com vínculo em mais de uma escola, poderão participar em
todas, sempre clicando em AVALIAR ao lado do nome da escola que aparecerá.

4º Passo
- Responder o questionário.
- Clicar em CONFIRMAR
Está em suas mãos contribuir para o futuro da Educação Catarinense!
Obrigada por sua participação!

