INDICADORES DE RESULTADOS
INDICADORES DE PROGRESSO

MEIOS DE VERIFICAÇÃO

PEERÍODO DE
VERICAÇÃO

- Os alunos tem demonstrado
Interesse nas atividades
desenvolvidas, participam
efetivamente, questionando e
compartilhando suas vivências com os
demais.

- Entrevista com alunos, relatório dos
facilitadores e observação direta.

- Mensal

- Lista de frequência

- Mensal

- Índice de frequência dos alunos foi
em média de 95%,
indicando excelente participação.

- Envolvimento dos professores com a
temática do projeto vem
surpreendendo, estão trabalhando
com seus alunos de maneira criativa,
desenvolvendo exposição com
gravuras, e recursos áudio-visual e
explanação nas aulas. Além disso,
realizaram uma dinâmica de júri
popular aonde a metodologia Colorir
serviu de sustentação para as
reflexões.
- As atividades estão em total
correspondência ao cronograma
proposto inicialmente.
- Todos os materiais utilizados nas
atividades têm
boa qualidade, e a quantidade
respeita o planejamento inicial do
Projeto.

- Entrevista com alguns Professores,
Observação direta e registros
fotográficos dos trabalhos
construídos (Murais, desenhos,
colagens, poemas e poesias)

- Semestral

- Reuniões com Diretor e Pedagogo.

- Avaliação e acompanhamento da
IMADESA.

- Mensal

INDICADORES DE RESULTADOS

MEIOS DE VERIFICAÇÃO

- Índice de frequência dos alunos foi
em média de 95% indicando
excelente participação.

- Lista de frequência realizada
Pelos professores.

- O Índice de violência reduziu em 62%
relacionado ao desrespeito ao
Professor e 75% ligado as brigas e
desrespeito ao colega do início do ano
ao mês atual. (Setembro). O clima
acolhedor e seguro proporciona
ambiente fértil para aprendizagem e
fortalece a esperança das crianças e
adolescentes em um futuro promissor.

O envolvimento da equipe escolar é
satisfatório, estão sempre dispostos a
colaborar e desenvolver ações
voltadas a garantia de uma melhor
convivência. Participaram das
capacitações com bastante interesse.

.A família e comunidade participaram
da palestra oferecida na escola e
verbalizou a importância do projeto.

Análise documental, registros de
ocorrências realizados pelos
professores em sala de aula. Gráficos
preenchidos diariamente na sala de
aula pelos alunos auditores.

PERÍODO DE
VERIFICAÇÃO

Mensal

- Mensal

Registros fotográficos e listas de
frequência das capacitações.

- Trimestral

Lista de frequência e questionários
de satisfação.

- Semestral

INDICADORES DE IMPACTO

INDICADORES DE IMPACTO

Este indicador será verificado em
Novembro.

MEIOS DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO DE
VERIFICAÇÃO

